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äger JA! 


C
hefen för flygvapnet konstaterar med till
fredsställels~ att OB följt hans 17/9-81 avgiy
na rekommendstlon I flygplanfrågan. Där

med har ytterligare ett vi ktigt steg tagits mot en 
slutgiltig lösning på problemet att i början av 90-ta
let ersätta Viggen-systemet. 

OB har bekräftat bedömningen att svensk flygin
dustri har förmåga och kapacitet att utveckla en 
svensk JAS. Härigenom kan den linje som följts av 
Flygvapnet alltsedan andra världskriget utsträckas, 
att kunna förlita sig på flygplan framtagna speciellt 
för våra svenska förhållanden. Säkerheten i an
skaffningsfasen samt fortsatt drift och underhåll av 
våra flygande system kommer därför på en oför
ändrad hög nivå. 

[)en granskning som OB gjort av den operativa 
förmågan hos de studerade alternativa systemen 
har givit vid handen, att svensk JAS väl fyller sin 
roll som en viktig del I totalförsvaret och har den 
viktiga krigsavhållande effekten. Betydelsen av ett 
starkt luftförsvar har ånyo understrukits. JAS-flyg
plandet kommer vid ett positivt beslut av statsmak
terna att vara huvudkomponenten i vårt luftförsvar i 
framtiden 

•• Kostnadsutfåll och ekonomisk belastning är 
svåra att beräkna för en så lång tidsperiod som är 
aktuell för JAS-projektet. OB:s överväganden visar 
att projektet fram till år 2000 kan hållas inom den 
ekonomi som avdelas för Flygvapnet. Nödvändiga 
reserver och medel för framtida modifieringar be
döms Inlagda till en rimlig grad. Realiserbarheten 
har av FMV bedömts som god. 

Projektet JAS och dess föregångare i flygplanfrå
gan ( B3lA m fl ) har redan i ett tidigt stadium av 
statsmakterna styrts in mot ett litet flygplan, med 
måttliga prestanda. 

Det svenska JAS-flygplanet väger därför bara ca 
hälften av Viggen och kan tas fram till ca 60 proc av 
dess ko!stnader. Prestanda ligger emellertid I alla 
avseenden över Viggen-systemet. Detta gäller inte 
minst förmågan i luftförsvarsrollen. 

Detta är resultatet aven målmedveten satsning 
på ny teknik och utnyttjande av utvecklingsmöjlig
heterna på främst system- och vapensidan. 

•• Chefen för Armen har i militärledningen anmält 
att han inte kan dela OB:s val av den svenska sy
stemlösningen. Han antyder i stället en utlänsk an
skaffning som bygger på ett licenstillverkat, men 
kvalificerat och tyngre flygplan koncept. Därmed 
frångås statsmakternas Inriktning samtidigt som 
vårt utlandsberoende ökar i en oroande grad. 

CFV kan för sin del bara konstatera att CA i högs
ta grad stöder JAS-Iden och att han månar om att 
säkerställa tillgång på erforderliga flygstridskrafter 
även i framtiden. CA:s farhågor att ekonomin och 
utvecklIngspotential sku lle vara begränsade för 
svensk JAS delas emellertid Inte av CFV. Svensk 
JAS har planerats att uppfylla högt ställda grund
krav och har tillfredsställande utvecklingsmöjlighe
ter som dock sannolikt inte behöver utnyttjas förrän 
efter är 2000. Nödvändiga medel för modifiering och 
utveckling finns tillgängliga för projektet redan från 
början av 90-talet. 

•• Vid fortsatt planering av projektet efter stats
makternas beslut och I avtalsarbetet kommer sär
skild uppmärksamhet att ägnas åt fast projektstyr
ning och uppföljning vid ett flertal kontrollstationer. 
Risken att projektet skall komma ur kontroll har 
dessutom minimerats genom en hög grad av garan
terade åtaganden och egen risktagning från den 
svenska industrigruppens sida. • 

3 



Överbefälhavaren (OB) har 
1981-06-01 fastställt sitt perso
nalpolitiska program. Detta inne
håller ÖB:s principiella inställ
ning till personalfrågor och skall 
utgöra vägledning i den fortsatta 
utvecklingen av personalpoliti
ken . - Programmet är tryckt i 
A5-format och utsändes under 
hösten till försvarets staber , för
band och skolor. 

ÖB presenterar sin syn på 
personalfrågorna under rubri
kerna: 

1) Inledning 
2) Personalplanering 
3) PersonairörlIghet 
4) Personalutveckling 
5) Jämställdhet 
6) Anställning och anställnings

villkor 
7) Medbestämmande 
8) Arbetsmiljö 
9) Personalvård 

10) Rationalisering och organisa
tionsutveckling 

11) Decentralisering 

Här ett kortfattat sammandrag 
av programmet : 

Inledning - Ändamålet med 
ÖB:s personalpolitiska program 
är att stärka försvarsmaktens ef
fektivitet. I det statliga medbe
stämmandeavtalet avses med 
eHektivitet, att myndigheten når 
målet för sin verksamhet under 
god hushållning med resurserna 
och med beaktande av service-, 
oHentlighets- och rättssäker
hetskraven samt personalens 
behov av arbetstillfredsställelse, 
god arbetsmiljö, anställnings
trygghet och möjligheter till med
bestämmande och personlig ut
veckling . Utgångspunkten för 
programmet är den helhetssyn 

på människan i försvarsmakten 

som kommer till uttryck i de vär
deringar som uttalats i ÖB:s 
grundsyn på ledning och samar
bete inom försvarsmakten (se 
FV-Nytt nr 2/81 , sid 4 - 6). 

I grundsynen framhålls bl a 
att : 

• 	 Människan är försvarsmaktens 
viktigaste tillgång. 

• 	 Kontakter och samarbete mel
lan all personal Inom försvars
makten skall präglas av öppen
het, förtroende + gemenskap. 

• 	 Människors olika personlighet, 
erfarenhet, intressen och för
måga är tillgångar som skall 
tas tillvara. 

• 	 Det betyder mycket för den en
skilde att få ta personligt an
svar för sina insatser och får 
erkännande för dem samt att 
kunna påverka förhållandena 
på verksamhetsplatsen. 

• 	 Utvecklingen i arbetslivet eller
hand förändrar förhållandet 
mellan anställda och arbetsgi
vare, samtidigt som det delvis 
regleras av lagar och avtal. 

• 	 Utveckling av ideer och förslag 
till förändringar med syfte all 
förbättra verksamheten skall 
uppmuntras på alla nivåer. 

Personalplaneringen har till 
syfte att : 
• 	 Uppnå och vidmakthålla bå

de en kvantitativ och kvalitativ 
balans mellan behov av och 
tillgång på arbetskraft. 

• 	 Trygga myndighetens och 
därmed försvarsmaktens be
hov av kunniga och motivera
de medarbetare. 

• 	 Tillvarata den anställdes per
sonliga förutsättningar och 
önskemål. 
Ett aktivt och långsiktigt pta 

neringsarbete krävs . Strävan 
skall vara att uppnå och bibehål
la en personalsammansättning, 
som ifråga om åldersstruktur, 
kompetens och fördelning av 
personal på central, regional 
och lokal nivå är rationell. 
Grunden för rekrytering och an
ställning är det krigs- och freds
organ isatoriska behovet av per
sonal. 

Personalrörlighet. - Försvars
maktens uppgift i krig ställer 
krav på god beredskap, hög yr
kesskicklighet direkt efter mobili
sering samt erfarenhet från olika 

Största hänsyn + stöd 

vid byte 


av stationeringsort 


befattningar och geografiska 
områden. För att tillgodose 
dessa krav måste en viss perso
nalrörlighet inplaneras och god
tas av de enskilda. 

Personalrörlighet är också ett 
led i personalutvecklingen och 
bidrar till ett brett erfarenhetsut
byte. - Vid genomförandet av 
personalrörlighetsåtgärder skall 
kraven på kontinuitet och god 
arbetsmiljö samt den enskildes 
personliga önskemål vägas in. 

Försvarsmaktens förankring i 
samhället skall återspeglas i 
rekryteringsverksamheten . Spe
ciell uppmärksamhet måste äg
nas rekryteringen av yrkesoHi
cersaspiranter , vilken sker i 
samband med värnpliktsutbild
ningen . Yrkesinformationen 
skall ge den enskilde en realis
tisk information om arbetets in
nebörd och de utvecklingsmöj
ligheter som finns. 

Syftet med placering och om

placering är " rätt person på rätt 
plats" i en föränderlig organisa
tion. Anställd personal skall pla
ceras i befattning, awägd i för
hållande till individens kompe
tens och utvecklingsmöjligheter. 

Kommenderingar är betung
ande både för organisationen 
och den enskilde . De skall därför 
utnyttjas restriktivt och planeras 
i god tid . 

Personalavveckling måste 
kunna genomföras med beak
tande av att försvarsmakten på 
ett eHektivt sätt skall kunna ge
nomföra sina uppgifter. Perso
nalaweckling blir aktuell i sam
band med större omorganisatio
ner och vid nedläggning aven 
myndighet. 
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En balanserad personaIstruk
tur vad gäller såväl kompetens 
och kunnande som åldersfördel
ning är en viktig förutsättning för 
en effektiv organisation. Detta 
skall beaktas när personaIav
veckling måste genomföras. 

Vid personalaweckling måste 
all berörd personal ges likartade 
möjligheter till fortsatt anställ
ning inom eller utom försvaret. 
Strävan skall vara att erbjuda 
anställning inom den egna gar
nisonsorten. 
• De personella problemen i 
samband med organisationsför
ändringar och personalaweck
ling kan bli svåra och måste 
kunna överbryggas på ett god
tagbart sätt. En aktiv personal
planering måste göras i god tid. 
Information till personalen, bl a 
om beräknat överskott och be
hov av personal är viktig, liksom 
inhämtandet av personalens 
önskemål. Ekonomiska förmå
ner för personal som p g a orga
nisationsförändringar m m mås
te flytta bör fastställas tidigt. 
Strävan bör vara att den enskil
de erhåller en rimlig ekonomisk 
ersättning. 

Vid fastställandet av turord
ningar för uppsägning p g a ar
betsbrist eller vid företrädesrätt 
till nyanställning måste krigsor
ganisationens behov av yrkesof
ficerare i vissa kompetensnivåer 
och ålderslägen beaktas. 

Stora ansträngningar skall gö
ras för att underlätta övergång 
till annan anställning inom för
svarsmakten, till annan statlig 
anställning eller annan anställ
ning på arbetsmarknaden. 

Personalutveckling skall efter
strävas för alla anställda. 

Personalutbildning är en na
turlig del i personalutvecklingen. 
En noggrann utbildningsplane
ring knuten till personalplane
ringen skall ligga till grund för 
personalutvecklingen. 

Personalbedömning syftar till 
att ge myndighetschefen och 
den enskilde en uppfattning om 
hur arbetstagarens sätt och för
måga att lösa ålagda uppgifter 
uppfattas samt att låta den en
skilde få framföra sina synpunk
ter på sin arbetssituation och 
önskemål om personalutveck
ling. 

Chef skall ägna stor omsorg 
åt personalbedömning. 

Bland övriga utvecklingsåt
gärder nämns arbetsrotation 
och vikariatstjänstgöring samt 
den växling mellan stabs- och 
förbandstjänstgöring som viss 
militär personal genomgår. 

Jämställdhet. - Vägledande 
för jämställdhetsfrämjande åt
gärder bör vara att de främjar 
effektiviteten inom försvarsmak-

Medbestämmande 

i den egna verksamheten 


ten. Jämställdhetsarbetet är 
långsiktigt och bör bedrivas 
stegvis. - Plan för jämställd
hetsarbetet skall upprättas och 
inordnas i den övriga plane
ringen. 

Anställning och anställnings
villkor. - Mycket inom detta 
område är avtalbart. Strävan är 
att delegera förhandlingsarbetet 
så långt som möjligt. 

Lönesystemet skall vara så 
uppbyggt att det stimulerar den 
enskilde till mer ansvarsfulla ar
betsuppgifter. Den som åtar sig 
mera kvalificerade arbetsuppgif
ter skall erhålla skälig ersättning 
för detta. Även sättet att fullgöra 
arbetsuppgifterna skall åter
speglas i lönesättningen. 

Personalutveckling, som bl a 
medför byte av stationeringsort, 
innebär påfrestningar inte bara 
för arbetstagaren utan även för 
hans familj. Arbetsgivaren skall 
ta största möjliga hänsyn härtill 
och därvid bl a stödja arbetsta
garen i dennes strävan att få be
rättigad del av samhällets servi
ce. Om den anställde och hans 
familj övergångsvis måste leva 
åtskilda, skall anställningsvillko
ren utformas så att kontakten 
med familjen underlättas. 

Arbetstidens utnyttjande krä
ver noggrann och förutseende 
planering. Övertid skall så långt 
möjligt undvikas. 

Ledighet skall planeras så att 
verksamhetens effektivitet tillgo
doses och beredskapskravet sä
kerställs. Ledighet under utbild
ning och tjänstgöring för beford
ran kan innebära förskjutningar i 
karriären i form av att sådan 
tjänstgöring senareläggs. Om

placering kan bli aktuell i sam
band med deltidsledighet. 

Medbestämmande. - Utveck
lingen mot att öka personalens 
medbestämmande i frågor som 
rör den egna arbetsplatsen och 
verksamheten i övrigt skall syfta 
till ett gott arbetsresultat och en 
god arbetstillfredsställelse. 
Grunden för denna utveckling är 
medbestämmandelagen. Den 
praktiska tillämpningen sker på 
arbetsplatsen. 

Smidiga och enkla former 
skall eftersträvas. Tyngdpunk
ten bör ligga på arbetsplatsen 
och i det dagliga arbetet. Prak
tiska lösningar skall eftersträvas 
och en arbetsrättslig byräkrati 
undvikas. 

Medbestämmandet öppnar 
möjligheter till ökad effektivitet. 
För att nå uppsatta mål krävs ett 
gemensamt ansvarstagande 
från arbetsgivaren samt de an
ställda och deras organisa
tioner. 

Arbetsmiljö. - En god arbets
miljö är av grundläggande bety
delse för att försvarsmakten i 
såväl fred som krig skall kunna 
verka effektivt. Huvudansvaret 
för en god arbetsmiljö ligger på 
arbetsgivaren. 

Trots att fredsmässiga arbets
miljökrav inte alltid kan tillgodo
ses i samband med försvars
maktens verksamhet, skall ar
betsmiljökraven uppfyllas så 
långt den efterliknade krigsmil
jön medger. 

Personalvården syftar till att 
genom förebyggande, stimule
rande och hjälpande åtgärder 
medverka till att skapa trygghet, 

Praktiska lösningar 

i stället för 


arbetsrättsIig byråkrati 


arbetsgemenskap och arbets
glädje. Största möjliga hänsyn 
tas till den enskildes personlig
het, förmåga, rätt och intressen 
samt behov av integritet. Chefs 
motivation och förmåga att bistå 
underställd personal i personliga 
angelägenheter skall utvecklas. 

Tecken på störningar i det 
dagliga arbetet skall uppmärk
sammas och åtgärdas. Vid be
hov skall individuella rehabilite
ringsåtgärder vidtas. 

Rationalisering och organisa
tionsutveckling. - Rationalise
ringsarbetet är en del av verk
samheten vid försvarsmakten. 
Det genomförs för att anpassa 
verksamheten till nya förutsätt
ningar och krav. Rationalisering 
förutsätter en nära samverkan 
med och aktivt deltagande av all 
personal. 

Organisationsutveckling är en 
del av rationaliserings- och för
ändringsarbetet inom försvars
makten. Kopplingen mellan 
krigs- och fredsorganisationen 
samt rådande lokala förhållan
den måste alltid beaktas. 

Vid organisationsförändring ar 
måste hänsyn också tas till per
sonalens ålders- och kompe
tensfördelning, rekryteringsas
pekter i vid bemärkelse och möj· 
ligheter för personalen att ut
vecklas inom organisationen ef
ter ambition och förmåga. 

Decentralisering syftar till att 
ge lokala chefer ett ökat helhets
ansvar och befogenheter att utö
va detta utifrån de lokala förut
sättningarna, att nå ett så effek
tivt utnyttjande som möjligt av 
försvarsmaktens resurser och 
att därmed minimera kostnader
na. En del i detta är Försvarets 
planerings- och ekonomisystem. 

Personal i alla ledningsnivåer 
skall stimuleras att aktivt delta i 
planering, budgetering och upp
följning av verksamheten. Per
sonalens kunskaper, erfarenhe
ter och ideer skall tas tillvara och 
utnyttjas. 

•• Detta var ett sammandrag 
av innehållet i ÖB:s personalpo
litiska program. Programmet är 
på flera områden allmänt hållet. 
Detta för att ge försvarsgrens
cheferna utrymme att - m h t 
varje försvarsgrens speciella 
förhållanden - med ÖB:s pro
gram som grund utforma sitt 
eget program. 

Vid Flygstabens personalsek
tion vidtar nu arbetet med att 
sammanställa CFV:s personal· 
politiska program. Detta sker un
der hösten i en arbetsgrupp un
der ledning av chefen för perso
nalsektionen, överste 1 J H Tor
selius. • 

Major e/aes Thor, FS/ Persp/an 
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Flygvapnets lätta helikoptrar, som utnyttjas främst för lokal flyg
räddningstjänst och TSB-transporter, har på grund av ålder, slitage 
och underhållssvårigheter hamnat i akuta problem. Flygvapnet har 
därför velat ersätta dessa nu föråldrade trotjänare. ÖB har dock ett 
samordningsansvar över försvarsgrensgränserna, vilket eventuellt 
kan medföra att omsättningen äventyras. 

Går Flygvapnets 

lätta hetikopterersättning 


i stöpet? 


Snart uttjänt: HKP 3/Bell 204B. 

I fred finns ett stort antal 
uppgifter som skall lösas 
med helikoptrar. En av 
de "tunga" uppgifterna 
inom Flygvapnet är rädd
ningstjänst. Huvudan
svaret för denna livsvik
tiga verksamhet åvilar 
HKP 4-förbanden, som 
har att lösa de "svåra" 
fallen. Övrig räddnings
tjänst åvilar i dag de lätta 
helikoptrarna Hkp 2 + 3. 

Snart uttjänt: HKP 2/Aerospatla/e "Alouette 2". 

N ågra av de mest kritiska mo
menten under flygning är start 
och landning. Då är flygplan 

mycket känsliga för störningar (fåglar, 
väder, materielfel, övriga skador, osv), 
• Ett annat utsatt flygmoment är öv
ningsskjutning och bombfällning, Då 
finns risk för splitterskador i flygpla
nen, • För att snabbt kunna rädda 
förare vid dessa utsatta tillfällen (s k 
lokal flygräddning) utnyttjar Flygvap
net mindre helikoptrar som komple
ment till HKP 4:orna, 

Lokal flygräddningstjänst bedrivs vid 

baser där start och landning sker över 
vatten eller oländig terräng, samt vid 
flottiljer som har permanenta skjutmål i 
närheten, 

Teleservicebataljonerna (TSB) utför 
service och underhåll på totalförsva
rets teleanläggningar, För transport av 
personal och materiel till objekt som 
inte kan nås med andra fordon samt 
m h t höga tidskrav utnyttjar TSB heli
koptrar. 

• I krig kommer flygräddningstjänsten 

och TSB-transporterna at! kvarstå och 
bli ännu mer frekventa, Dessutom 
kommer det att finnas ett stort antal 
andra uppgifter som skall lösas med 
helikoptrar, t ex transport av skadade, 
rekognosceringar, transport av viktig 
materiel och/eller "nyckelpersonal" (t 
ex inom trafikreglering, överblick av 
skadeområden osv), 

De flesta av dessa upptifter, utom 
regional flygräddningstjänst samt 
tunga transporter, kan lösas med en 
helikopter som är mindre än HKP 4, 
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Tv: Franska AS.355 "feureull 2". - Th: Vllst

tyska 80. 105. - 811gge helikoptrarna fyl
HKP8 
ler HKP B-kraven, varav AS.355 är det billigas

te och 80.105 det dyraste alternativet bland 
 universal
de föreslagna "HKP B-typerna". 

transportmedlet 
Flygstaben 

har man tagit fram de krav som skall 
ställas på en sådan helikopter. Heli
koptern skall utnyttjas för : 

• 	 Räddning av besättningar i anslut
ning till start och landning, VMC . 
(IMC och svåra VMC-fall mörker åvi
lar HKP 4.) 

• 	 Transport av räddningspersonal/ 
materiel till haveriplats. 

• 	 Transport av personal/materiel 
främst för TSB samt inom "bas 90
systemet". 

• 	 Transport av skadade. 

Den helikopter som uppfyller dessa 
krav kommer att få beteckningen HKP 
8 . 

Hur skall HKP 8 se ut? - För att 
klara uppdrag enligt ovan skall HKP 8 
bl a kunna: 

• 	 Rädda två personer under samma 
företag. 

• 	 Ta reparationslag ur TSB. 
• 	 Ta last i kabin om 500 kg och/eller 

2 m3 volym. 
• 	 Ta 700 kg i lastkrok. 
• 	 Ta två skadade på bår. 
• 	 Transportera last om 500 kg 400 

km . 

Inom Flygstaben och 
FMV (Försvarets Materielverk) har det 

under många år arbetats på att få ner 
underhålls- och driftskostnaderna för 
flygsystem . Inför ersättning av HKP 2 
och 3 har man sökt nya metoder att 
minska driftskostnaderna. Bland annat 
studeras nya former för underhåll för 
den tilltänkta HKP 8-typen . 

Studierna bygger på följande grund
fakta. En ny " lätt" helikopter i Flygvap
net avses inte användas direkt i strids
zonen . Helikoptern kommer därför i 
fred att flyga, manövrera och i stort lö
sa uppgifter som en "kommersiell" civil 
helikopter. Detta medger att underhål
let i fred bör kunna ske på samma sätt 
som för civila helikoptrar. - Normalt be
räknas utbytesenheter och reservdelar 
behöva anskaffas till ett värde av ca 40 
proc av anskaffningskostnaderna för 
etl flygsystem . 

Den nya ersättningshelikoptern av
ses sökas bland helikoptrar som finns 
inom landet civilt eller bland helikopt
rar där företag arbetar för att komma in 
på den svenska civila marknaden. 
Kostnader för verkstadsinvesteringar 
och lagerhållning kan då delas med de 
civila företagen . Dessutom bör under
håll kunna ske till motsvarande pris 
som för de kommersiella bolagen vid 
samma flygtidsuttag. Om någon form 
av bindning kan ske (genom försälja

ren) mellan Flygvapnets helikoptrar 
och civila, kommersiella helikoptrars 
underhållskostnader, säkerställer 
Flygvapnet att kostnaderna hålls så 
låga som möjligt. Konkurrensen mel
lan helikoptertillverkarna är nämligen 
så stark, att man inte civilt kan sälja en 
helikopter med höga underhålls- och 
driftskostnader. 

Hur försöket kommer atl falla ut är 
inte ännu klart, men FMV har offerter 
på fast underhållspris ifemårsintervall 
i 15 år framåt för nu aktuella helikopt 
rar. Hittills gjorda undersökningar ty
der på at! relativt stora kostnads
minskningar kan erhållas genom ovan 
nämnt förfarande . 

I krig kan Flygvapnet genom avtal 
(K-företag) disponera reservdelar, 
utbytesen heter samt verkstäder för re
parationer. Materiel och personal kan 
då spridas till de baser där helikopter
förbanden är ordinarie baserade (s k 
O-baser). 

Uppglfts- och 
organisationsförändringar. - Under 
slutet av 1970-talet pågick organisations
studier, bl a utredningen OlLl-U. Della 
arbete visade, all teleservicebataljonema 
(TSB) inte har behov av egna helikoptrar i ~ 

7 



.,. 
Flygvapnets helikoptrar återfinns på följande 

,. platser . 

Förband HKP 2 HKP 3 HKP 4 Anm 

F1 2 
F4 1 HKP 3C, lån 

från Armen 
F6 2 
F7 2 

F10 
F15 2 
F17 2 3 HKP 3 tillhör F10 

Berga 3 Tillhör F17 
F21 2 2 En HKP 3C, lån 

från Armen 
RFN CIvilregistrerade 

FMV-F:T 

-

Tvll HKP 2 har lola/havereral, en finns pli "museel" vid Ma/ms/ät/. 
TVtl HKP 3e är/tlnglids/tlnade fr~n Arm~. 

fred. Helikoptertjänstema kan vid behov 
köpas av civila helikopterföretag eller 
Flygvapnet. Dessutom visade den teknis· 
ka utvecklingen att det för TSB·verksam· 
heten i framtiden vanligtvis inte behövs 
så stora helikoptrar som typ HKP 3. De 
tunga transporterna kan utföras med 
HKP 4 eller dess efterföljare. 

Studier visade däremot att helikopter
kapaciteten för TSB i krig Uämfört med 
nuvarande organisation) mås(8 fÖrstär· 
kas. För att få detta pussel att gå ihop till 
rimliga ko~tnader har CFV beslutat, att 
Flygvapnets HKP 3 inte skall modernise· 
ras. De 30 Mkr som avsatts för modifie· 
ringen skall istället utnyttjas för anskaff· 
ning aven ny helikopter (HKP 8) . 

Krigsorganisationen skall förstärkas 
med ianspråktagna civila helikoptrar. 
Därmed kan det byggas upp lämpliga 
helikoptergrupper i krig med den nya er· 
sättningshelikoptem som bas. 

Eftersom HKP 3 kan ersättas med en 
något mindre helikopter, uppstod möjlig· 
heten att samtidigt ersätta både HKP 2 
och 3 med en "enhetshelikopter". 

Samtidigt bö~ade Flygstaben med att 
se över fredsorganisationen för att bl a 
anpassa den till nedläggningen av F1 
samt den nya sektororganisationen. 

I OLLI-U har CFV föreslagit att de "lät· 
ta" helikoptrarna i framtiden skall organi· 
seras vid F4, F6, F10 och F21. F6 skall få 
ansvaret för att förse Fl med flygrädd· 
ningshelikopter (detachering) och F21 
skall förse RFN med helikoptertransport· 
kapacitet. 

• I bö~an av 1980·talet framtogs (under 
Flygstabens ledning) en Teknisk Taktisk, 
Ekonomisk Målsättning (TTEM) för er· 
sättning av HKP 2 och 3. TTEM godkän· 
des av ÖB med vissa kompletteringar. 
Försvarets Materielverk (FMV) fick däref· 
ter uppdrag att undersöka helikopter· 
marknaden samt att så småningom köpa 
en helikopter som uppfyllde kraven i 
TTEM. 

Med hänsyn till den nya organisationen 
av TSB kommer huvuduppgiften för den 
nya helikoptern att bli lokal FRAD
tjanst. En grundförutsättning vid fram

tagning av målsättningen var all inga 
ambitionshöjningar beträffande lokal 
FRADtjänst fick förekomma. Den nya 
helikoptern skall m a o i första hand 
ersätta HKP 2. HKP 4 har fortfarande 
(och kommer all ha) det huvudsakliga 
ansvaret för flygräddningstjänst. Spe
ciellt gäller della under svåra väderför
hållanden och ute över hav. 

Faktorer som 
påverkar omsättningsbesluten. 
Samtidigt som Flygstaben förberedde 
omsättningen av HKP 2 och 3 startade i 
Försvarstabens regi ett arbete med att 
försöka samordna helikopteranskaff
ningen inom försvaret. Detta medförde att 
Flygvapnets TTEM för den nya helikop· 
tem blev kompletterad med vissa tilläggs· 
krav från ÖB. Flygvapnets studier visade, 
att Flygvapnet behövde tio ny helikoptrar 
(om tillgängligheten låg omkring 0,15). 
ÖB fastställde behovet till tolv. 

Dessutom skulle Flygvapnets helikop· 

AmerlIranska Sell ''Long Ranger" (Illasom storebror '7exu RaJtger" 
en rftodern/i.arad ve".lon aV.HKP 6/~Je! Ranger") h'!.pA Sarlcarby. 

lIaIlenska Agusta 109 har .ocJcN grundllg~ prova!s under u!· 
v~erlng~. Dyrare lin "DubbeIEIr$?'ren". ' . 
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HK:P 4 kompletteras 
för~7 miljQner 

Regeringen beslutade i septem~ 
ber aft i utiimdel bestalla utrust; 
r1'ng till Flygvapnets och Marl~ 
ifens JJelikoptrar'-för samman/ag,t 
17 milJ kr. 

Försvarets materielverk (FMV)' 
ansökte hos regeringen om att få 

.- göra bestallning I Eng/and; för 9
milJ kr och I Japan för 8 milJ kr. 
Regeringens tillstånd kravs för.
att FMV skall få göra militära be:. 
stallnl!lgar .utom.lands som .över
stiger 5 milj kr. ..., --' 
_. Flygvapnets tio stora riidd
rilngshellkoptrår HKP 7 4A behöver 
teServdelar från England. Från 
;fapan~skall cFMV'köpa :fyra styrau
fomater till Marinens ubåtsjakthe
(Ikoptrar typ HKP 481t: - • 

Tlnkbar erslttare pli ca 9O-talet t/ll dagens HKP 4 kan eventuellt --illiö:::.J 
Aeraspatla/es "TIger" bli - en törbiittrad/-/llngd "Super Puma" - som hl , ses I 
mockup. . 

ter "inte vara omöjlig att förses med va
pen för pansarbekämpning", Tanken var 
att samma helikoptertyp skulle kunna an
skaffas för Flygvapnets flygräddningsbe
hov som för Armens behov av pansar
vämshelikoptrar. 

.Av flera skäl ansåg Flygvapnet läg
lig inköpstidpunkt föreligga under bud
getåret 80/81. ÖB beslöt göra inköpet 
före den 1 juli 1981. Detta satte en 
mycket stor tidspress på projektet. 
ÖB:s samordningsbeslut samt tids
pressen medförde dock olyckliga kon
sekvenser för helikopteranskaffning
en . En mängd frågor förblev delvis 
obesvarade inför anskaffningen. Vil
ken helikoptertyp kunde vara möjlig? 
Vilka helikoptrar skulle lösa Flygvap
nets krigsuppgifter (att rädda egna 
flygförare efter nedskjutningar) när 
den nya helikoptern måste ombeväp
nas och utföra pansarvagnsbekämp
ning? Om den helikopter som valdes 
(för att möjliggöra samordning) blev 
större och dyrare än vad som var nöd

vändigt för at! fylla Flygvapnets behov, 
hur mycket skulle Flygvapnet vara be
redd att satsa extra (anskaffning och 
drift)? 20, 40, 60, 100 Mkr under en 
1S-årsperiod? 

V ilka helikopt
rar kan vara aktuella för ersättning 
som HKP 8? - FMV har noggrant 
gått igenom helikoptermarknaden för 
att hitta en lämplig kandidat för ersätt
ning av HKP 2 och 3. ÖB krävde under 
arbetet med framtagning av kraven på 
helikoptern, att den nya helikoptern 
skulle kunna förses med pansarvärns
robotsystemet TOW. Detta kom att ut
öka listan över möjliga kandidater, En 
del helikoptrar som är relativt dyra i 
inköp men som kan medföra TOW
systemet måste också granskas. 

Följande helikoptrar studerades av 
FMV: Hughes 500, Bell "Long Rang
er", Bell "Texas Ranger", Bell 222, 
Agusta 1 09A, BO.105CB och CBS , 
Aerospatiale AS.350 och 355E " Ecu

reuil (" En- resp tvåmotor-Ekorren"), 
Aerospatiale AS .265N "Dauphine", Si
korsky S.76 samt Westland "Lynx", 

Av här redovisade helikoptrar kan 
följande förses med TOW-installation : 
Hughes 500, Bell 'Texas Ranger', 
Agusta 109A, BO.105CB samt 'Lynx'. I 
en första gallring slogs et! antal kandi
dater ut främst av kostnadsskäl eller 
därför att de inte uppfyllde Flygvap
nets krav. 

Fem kandidater (varav två inte kun
de bära TOW men likväl bedömdes 
eventuellt uppfylla CFV:s krav enligt 
TTEM-kandidaterna) detaljstudera
des. De utvärderades och provflögs i 
Sverige samt hos tillverkarna, Dessa 
var: Bell 'Long Ranger', Bell 'Texas 
Ranger'. Aerospatiale AS.355F och 
BO.105. Ytterligare tre helikoptrar vi
sade sig under utvärderingen inte upp
fylla de av CFV ställda kraven. 

De två återstående helikoptrarna 
hade vissa smärre brister i förhållande 
till de krav som uppställts av Flygvap
net. Men de bedömdes dock vara de ~ 

.~rlttl$lca West/and "Lynx" ("Ilr I marin version + danska Ame,lkans~ Hughes SOO (av Armen prövad som pv-hkp) anses v.ra 
fIlrgerj anses överkvalifiCerad. ' ' . ..,"tö, kort I locken" enl. ,CFV. , . .. . 
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TUHHlJen ned 
tör 

lätta 

1IKP8? 

från kostnadseffektivitetssynpunkt 
bästa alternativen , "Tvåmotorekorren" 
var bästa alternativet till lägsta kost
nad för att uppfylla av CFV ställda 
krav, medan BO.105 var bästa alter
nativet om ÖB:s tilläggskrav (TOW-be
väpning) skulle uppfyllas. - BO ,1 05 är 
dock nästan dubbelt så dyr som "Två
motorekorren"/Aerospatiale AS .355E . 

•• I slutet av juni var FMV klar med 
förhandlingama med ak1uella helikopter
företag . ÖB kunde dock inte tillstyrka 
CFV:s förslag till anskaffning, eftersom 
CFV:s förslag enligt ÖB inte uppfyllde 
kravet på samordning. Därlör blev det 
inte i denna vända någon anskaffning av 
ersättningshelikopter för HKP 2 och 3, 

Problemen med HKP 2 och 3 är dock 
så akuta, att beslut om anskaffning aven 
ersättningshelikopter måste ske under 
1982 med leveransstart under 1983. An
nars kommer större delen av Flygvapnets 
lätta helikoptrar att stå på marken. Sådan 
är fak1isk1 situationen. • 

Major Ingemar Hallkvisl. FSI 

Franska Aerospatiale SA.265N "Dauphln" 
(ovan den starkare kusinen SA.361H/Hel) var 
med i utprovnIngen. 

Amerikanska Sikorsky S-76 var ocksa en 
tänkbar ersättare till de lätta HKP 2 och 3. 

Amerikanska Bell 214 ST "Super Transport" 
(tar bl a sex barar) är ett studerat alternativ till 
ny tung helikopter. 

Alternativ 
till HKP 8 

Alternativ 
till HKP 8 

Studerad 
HKP 4-ersättare 

Men 
tunHnenupp 

tör 
ersättaren 
al' HKP 4? 
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Välkommen 
generationsväxling 

Om helikopterersänrtingsfr.å- ' 
gan befinner sig I eH bryd
samt läge, har .nodernlsi!ririg- . 
'en 'av vårt transportflyg oanat . 
snabbt fån en dellösnlng. För : 
bara tyr. år sedan visste man _ 

,Inte exa~t vilken · flygpianfyp '. 

som. skulle ersäna de ålders
slitna TP 79:orna. I dag Irme
har FV heJa -fem nya TP 84 
' ~ Hercules"; totalantalet är 
därmed uppe I åHa. I sanning 
raskt marsch,erat. Nyanskaff.
,;Ingen markerar den vikt ÖB 

lägger vid möjligheter till 
snabba materiel- och trupp
transporter vid ofred. • De ' 
fem senaste Hercules-förvär- ' 
ven är ~typ: C-130H2

• (bia 
med lltarkare motorer och INS/ , 
tröghetsnavigeringssystem). . ' 
'AV de tidigare (1965, -69, -75) 
anskaffade TP ,84:orna är två 
av, E-version och en av äldre 
Hl-modell. Enligt ÖB:s per
spektivplan· del 2 Skall FV 
framtill90~tal~t ha maximalt 
14' " Hercule!!".•cMedio sep

> tember hölls vid F7 visning för 

:: ;. 

bl a pressen av den samlade 
Hercules-parken - såväl i luf
tensom pli marken.• 'En må
nad senare gjordes vid F13M 
en 1.lknande förevisning men 
då med 32-åringen TP 79/DC
3. För första och sista gången 
visades alla sex 'tillsammans i 
luften. ,En'. värdigt (men något 
för tidigt) farväl av FV:s 
"grand' old lady", som fram tfll 
83-12-31 ' successivt tas ur 
tjänst. • Text: Red. Foto: Kent 
Hult, Bert Hyrynkangas & Owe 
Sjöblom. • 



Nedan: Samling efter väl förräl1at värv. CFVoch C F5 i 
läl1samt samtal med de tvA svensklagen . Eller gäller det 
allvar? Dvs problemet med Aterväxlen. 

Ovan fr v: 3:an 11 T. Gustavsen, Norge. 
2:an 11 V. Palm, Finland. 
1:an kn B. Kersmark, Sverige. 

40 000 marschfötter 
För 65 :te gången har den trad i
tionella 4-dagarsmarschfest iva
ten i och omkring holländska Nij
megen 'gått av stapeln '. Och 
blå-gult var med. Så aven Flyg
vapnet. Det kunde flera hundra 
tusen åskådare konstatera. 

Av de ca 20 000 deltagarna 

från 52 länder - huvudsakligen 
från Västeuropa men också från 
Sydafrika, USA, Japan, Israel 
och Australien - var ca 40 proc 
militärer. Merparten av de militä
ra enheterna var reguljära, 
marschtränade, välsjungande 
och PR-inriktade förband . Från 
Sverige kom 324 deltagare i 
form av fast anställt befäl, reser

vare men framförallt av frivillig 
personal , bilkårister , lottor, FBU
are och hemvärnare . 

Utöver några få flygvapenfri
vill iga var vi två fast anställda 
från F18 som deltog detta år . Vi 
bar Flygvapnets flagga genom 
folkv iml et och den hol ländska 
landsbygden, längs kanalerna 
och över broarna. Iklädda fält
uniform och ryggsäck ingick vi i 
en grupp om en riksdagsleda
mot, sex hemvärnare, två FBU
are, en pansar- och en fjälljä
gare. 

Gruppen leddes av Ansgar 
Olofsson, som begick marschen 
för sjätte gången . Hans fina hu
mör, erfarenheter och norrländs
ka lugn hjälpte gruppmedlem
marna framåt. Vi marscherade 
fyra mil om dagen, i fyra dagar, 
och med tio kilo packning . 

Hela F18-gruppen kom i and
ras ögon att uppfattas som "Air
Force" genom de flaggor , deka
ler och andra FV-attribut som vi 
frikostigt skyltade med. Bland 21 
svenska grupper marscherade 
" AirForce" in som åttonde grupp 

NM-guld 
i flyg-S-kamp 

Som FY-Nyttlapldarlsk1 meddelade 
tog Sverige guld Individuellt I de 
nordiska mästerskapen I Kauhava! 
Finland. En strong "come-back" av 
F17-kaptenen BERTIL KfRSMARK. 
Men liven lag 1 vann guld.. . med 
"komplementen", kaptenerna Gli
ran Larsson, F13 och Sven-Olof 
Karisson, F4. - Bra gjort, hrr vetera
ner! Men börja VM-träningen NU! 

• Del1a iir ERIK TROTSMAN. Han 
genomgAr nu GTU I Uppsala. Ung 
och lovande - en plIIäggskalv Inom 
FY:s ärorika discIplin flygfemkamp 
(PAlM). Är ERIK enda svaret pA FY:s 
rekryterIngsbehov? filer vIII även 
DU satsa för framt/da segrar? Gör 
det! 

den första dagen, sedan femte, 
andra och den fjärde dagen 
marscherade vi in som tredje 
grupp i mål. 

Nijmegen (ca 150.000 invåna
re) ligger i östra Holland Sedan 
1909 har den holländska organi
sationen för fysisk fostran , 
KNBLO, arrangerat fysiska 
kraftprov med stark militär an
knytning . 

Alltsedan olympiaden 1928 i 
Amsterdam är 4-dagarsmar
schen internationell. Såväl civila 
enskilda som militära enheter 
deltar årligen . Marschens spe
ciel la ställning bland många mo
tionsvandringar i olika länder 
har skapats genom dess långa 
tradition och karaktär av folkfest. 

Alla svenskar som genomfört 
marschen erhöll diplom och 
medalj ur rikshemvärnschefens, 
generallöjtnant Karl-Erik Holm, 
hand . Ett tack riktades till värd
landets organisatörer och till den 
svenska ledn ingen med chefen 
för P6/Fo14, överste 1. Curt 
Hasselgren, i spetsen . • 

Kapten Cenne rh Wedin . F/B 
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Militärhögskolans flyglinje(FHK 79-81) genomförde i 
höstas sin traditionella ut
landsresa . Resan omfatta
de fyra dagar i Västtysk
land, tre dagar i Österrike 
samt tre dagar i Schweiz • 
Besöksobjekten utgjordes 
bl a av centrala staber, 
flyg- och vapenindustrier 
samt flyg- och radarlör
band. • En detaljerad rese
rapport finns utgiven i 
form av C MHS skr 81-09
24 nr 143. 

Samtliga besök känneteckna
des av mycket gott mottagande 
och stor öppenhet. Genomförda 
militära besök gav intrycket att 
svenska flygvapnet ligger väl 
framme vad gäller kvalitet och i 
många fall även kvantitet. Samt
liga besökta länder besväras 

La--rorl-k M H S-resa 


också av krympande ekonomis
ka ramar för resp försvar. 

Stort intresse visades för bl a 
svenska organisatoriska lös
ningar. Den västtyske flygstabs
chefen (general Sommerhotf) 
framförde uppfattningen, ah 
Sverige bevarat den traditionella 
eHektiva europeiska småskalig
heten medan Västtyskiand hade 
dragits in i den amerikanska 
storskaligheten. Detta faktum 
kräver i dagens kärva ekonomis
ka klimat smärtsamma priorite
ringar bl a vid inköp av olika va
pensystem. 

Industribesöken var mycket gi
vande med omfattande informa
tion. De från i Sverige kända re

striktionsproblemen med vapen
export återfinns även här. Pro
blemen löses många gånger ge
nom att serietillverkning och ex
port sker vi a dotterbolag i köpar
Iandet . 

Industrierna som besöktes var 
helt eller delvis familjeföretag. Vi 
fick intryck av stor eHektivitet 
och ett mycket gott förhållande 
mellan olika nivåer i organisatio
nen. Man berättade bl a att fac
ket under kärva ekonomiska pe
rioder tog initiativet till personal
minskningar innan företagsled
ningen hunnit framföra motsva
rande förslag. 

Många av våra värdar hade 
besökt Sverige. De vitsordade 

den gästfrihet som visats dem 
såväl i tjänsten som privat. Vi 
hade nu förmå nen att skörda 
frukterna av andra kamraters 
ambitiösa arbete vid utländska 
besök i Sverige. 

Slutsatsen blir, att vi även i 
fortsättningen måste hålla högs
ta klass i arrangemangen vid ut
ländska besök i Sverige, då 
dessa i alla avseenden påverkar 
främmande länders syn på Sve
rige - inte minst Flygvapnet. 

Med utgångspunkt från gäl
lande målsättning för flyglinjens 
utlandsresa kan konstateras att 
utbildningsmålet med resan är 
nått. Elevernas förtroende för 
den egna försvarsgrenen har i 
internationell jämförelse stärkts 
samtidigt som nya infallsvinklar 
uppenbarats vad gäller strate
giska och taktiska lösningar 
sam t uppfattningar. • 

MI/jor Rolf Rud. [-,S/Or~ 

Schweiz 
studerar JA + S 37 

I oIrtober besokles FV och F13 IV den 
5r:hwelnsb genera/$tabschemn, klllps
komm mbrrt J lmMLem m n. BeSDke / 
!pI/de bl a studier.r Vig n I jakt- och 
spningsversion. Visningen pa plllftan 
leddes " mIIlOf fk)le Pud<ls. Morale ,jjT 

IlHIltam hederspsren (3:01 /r r) bl a eFV, 
d,rlSlOfIM G. Danike" llauplman H. 
S't2ub och or f$/e A.lInmsson. • 



Flygvapnets 
utbildningsfilosofi : 

Hur ser då den utbildning ut 
med vilken man når de högt 
ställda målen? Hur blir man 
optimalt effektiv i utbildnings
verksamheten? Vilka problem 
möter man i den komplicerade 
människa-maskin-miljön? Frå
gor av den här typen dryftades 
nyligen på en Kontaktkonfe
rens om pedagogik vid flygfö
rarutbildning i Flygvapnet. 

Symposiet ägde rum på F5 
Krigsflygskolan i Ljungbyhed 
och inbjudare var Chefen för 
Flygvapnet. Deltagarna kom 
från en mängd olika myndig
heter, organisationer och före
tag. Flygvapnets egen perso
nal var rikt representerad men 
det civila inslaget var också 
stort. Flygvapnets pedagogis
ka verksamhet har med all rätt 
börjat uppmärksammas i allt 
vidare kretsar. Riksrevisions
verket, pedagogiska institutio
ner vid universiteten, Förenade 
Fabriksverken, Försvarets ma
terielverk , Svensk pilotföre
ning, Saab-Scania , SAS, Sta
tens haverikommision , Försva
rets forskningsanstalt , KSAK, 
Luftfartsverket, Linjeflyg m fl 
hade sänt deltagare till konfe
rensen . 

Kännetecknande för den nya 
utbildningen är försöken att 
placera människan i cent
rum . Forskarna har visat att 
den mänskliga kapaciten är 
långt större än man hittills 
trott. Om ett lämpligt psykolo
g iskt klimat skapas, sker inlär
ning och beteendeförändring i 
en allt ökande takt. 

• Tankegångar som de ovan är 
också kännetecknande för ÖB:s 
grundsyn för försvaret. Sympo
siet leddes av Överste Jan-Hen- . 
rik Torselius. I sitt inlednings
anförande redogjorde han för 
ÖB:s grundsyn på ledning och 
samarbete inom försvaret . 

Grundsynen är väl förankrad i 
moderna beteendevetenskaper. 
Uppenbarligen har man här det 
instrument och den inspirations
källa som kan vara vägledande 
för den fortsatta pedagogiska 
verksamheten . 

Overstelöjtnant Folke P San
dahl föreläste om Operatin 
Kvalitetsökning av FlygFörar
produktionen och om filosofin 
bakom den grundläggande 
flygförarutbildningen i Ljung
byhed . Bilden av människan 
som en lag bestämd reflexma
skin duger enligt forskarna in
te längre till att förklara 
mänsklig inlärning eller att 
vara bas för något utbildnings
system . Mänsklig inlärning är 
något mycket mer komplicerat. 
Den gamla mekanistiska synen 
på människan har ersatts aven 
tro på kreativt tänkande och 

man kapital redogjordes för 
human kapitalteori n. 

Utbildningsekonomiska as
pekter på Flygvapnets utbild
ning tycks ge för handen att 
verksamheten är i hög grad ef
fektiv . 

Magnus Söderström från 
pedagogiska institutionen på 
Uppsala un iversitet gav en 
bred expose över pedagogi
kens historia och det moderna 
ledarskapets utveckling. Söder
ström anknöt i sin framställ
ning till flygets historia och ett 
citat från von Porat kan få ex
emplifiera flygpedagogikens 
snabba framsteg: " Jag fick 
därför instruktion om att lyfta 
och flyga en rak linje längs ba
nan , men kan faktiskt icke 
erinra mig någon som helst in
struktion om den därpå nöd
vändiga landningen " . 

Pedagogik på egna vingar 


ins ikt. Människan är inte bara 
en lekboll för av yttre retn ingar 
utlösta reflexer. 

Resultatet av förändringarna 
i flygförarutbildningens klimat 
är högst dramatiska. För några 
år sedan hade man en utkugg
ning av eleverna på uppåt 75 
proc. I dag är man nere i 10 till 
15 proc. 

Ovlt Sanda his anförande 
ledde till olika grupparbeten 
och en efterföljande allmän 
diskussion . Av denna framgick 
bl a att isolerade förändrings
insatser i en utbildningskedja 
kan skapa problem i andra de
lar av kedjan . Helhetssynen är 
här mycket viktig . Målet är ef
fektivitet och samverkan. Ing
en av delarna i systemet får ses 
isolerad. 

Revisionsdirektör Nils-Olof 
Christoffersson behandlade 
den effektiva produktionen av 
utbildning . Utbildningsekono
mi är ett relativt nytt forsk
ningsområde, som rör sig om 
olika sätt att mäta utbildning
ars effektivitet. Man ställer frå
gor som : Hur värdefullt är det 
för individer och för samhäl let 
med utbildning? I termer av 
mänskliga resurser eller hu

• En viktig uppgift inom ett 
modernt str idsflygsystem är att 
med teknikens hjälp utforma 
sådana man-maskinlösningar . 
att en förare kan utlöra upp
d rag av vitt ski Ida slag och i 
olika miljöer. Ett sådant system 
utgör ett komplett man
maskinssystem . Här ingår så
väl personalen på marken i ol i
ka befattningar som föraren i 
luften. Det är av största vikt att 
helheten utlormas med hän
synstagande till människan. 

Ulf Frieberg och Lennart 
Nordström från Saab-Scania 
talade om flygplansystemens 
utveckling med hänsyn tagen 
till människa-maskinproblema
tiken. Anpassningen av maski
nen till människan, när det gäller 
flygförarens arbetsmiljö, har bli
vit något aven svensk speciali
tet genom erfarenheterna från 
Viggensystemet. Man utgår från 
människan och människan är 
den viktigaste faktorn. Frieberg 
och Nordström exemplifierade 
med den nu aktuella JAS-ut
vecklingen. Man framhöll också 
att betydelsen av att ligga så nä
ra användarsidan som möjligt i 
utvecklingsarbetet. Dock påpe
kade man risken med att erfa

renheter från ett system kan ver
ka hämmande på utvecklingen 
av nästa generations system. 
Det är lätt att bli blind för värdet 
av nya ideer och överskatta 
gamla lösningar. 

På Försvarets forskningsan
stalt bedriver man en grundlig 
forskning i människa-maskin
problematiken. Sven Dahl
stedt från FOA redogjorde för 
dagens utvecklingslinjer och 
vilka resultat man hoppades få 
av framtiden . Uppenbart är att 
flygförarna inom en överblick
bar period blir lika betydelse
fulla som i dag. De kommer 
dessutom att behöva ha ett än
nu större register än i dag både 
som piloter och taktiker. För 
att detta ska vara möjl igt att nå 
krävs en fortsatt satsning på 
både utbi ldningsförutsättning
ar och utbildningshjälpmedel. 

Metodiklektor Kurt Gestreli
us från lärarhögskolan i Mal
mö talade om befattnings
utbildning och problemo
rienterad utbildning . Gestreli
us är verksam med bl a forsk
ning inom yrkesutbildnings
problematiken . Han klargjorde 
inlärningseffekterna av elever
nas egna aktiva sökande efter 
kunskap . Människan är en in
divid som är i ständig föränd
ring. Hon bär inom sig en ka
pacitet till vidareutveckling , 
som under gynnsamma betin
gelser och om hon själv får ta 
ansvar för sin utb ildningssitua
tion , kan leda till självförverkli
gande och goda utbildningsre
sultat. Viktigt är att man i prob
lemorienterade studier söker 
närma teori och praktik till var
andra. 

Symposiet avslutades med 
att CFV förrättade examen av 
grundutbildade flygförare på 
F5. Den därpå följande flyg
uppvisningen av Team 60 och 
kapten Kurt Gustavsson i sin 
Buldog uppskattades mycket. 
Gustavsson gav en utmärkt pe
dagogisk föreläsning samtidigt 
som han genomförde sina 
manövrer. 
• Avslutningsvis kan näm
nas att kontaktkonferensen av 
deltagarna togs emot mycket 
positivt. Genast framfördes 
önskemål om att symposiet 
skulle få en fortsättning och att 
flygpedagogiska konferenser 
av den här typen regelbundet 
skulle återkomma. Den kon
taktyta som uppstår vid sådana 
här tillfällen ansåg man ytter
ligt värdefull 

En dokumentation av sam
mankomsten håller på att utar
betas och denna kommer att 
utsändas till konferensdelta
garna och berörd militär per
sonal. Ovriga intresserade kan 
beställa dokumentationen från 
Krigsflygskolan/Ljungbyhed. • 

Redaktör Lars Christoffersson 

( LiberLäromedel) 
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IIMK och 25.000 
belittnade 
F21:s jubileumsdag 

Ovan: HM Konungen anländer till 
F21 . - Nedan: HMK hälsar flottil 
Jens flygförare och besöker den 
stora utställningshallen, m m. 

Sista söndagen i augusti firade 
F21 sin 40-årsdag. Allsköns ak
tiviteter såväl i luft som på mark 
konkurrerade om intresset. Det 
var Flygvapnets huvudflygdag 
1981. Över 25.000 unga och äld
re vallfärdade till flottiljområdet 
på Kallax utanför Luleå . . . 
många säkerligen också för att 
få en skymt av vår flygunifor
merade konung, Carl XVI Gus
taf, som dagen till ära hedrade 
med sin närvaro. e Arrange
mangen flöt perfekt tack vare 
ett imponerande lagarbete från 
all F21-personal. 40-årsdagen 

blev en klar succe - en försvars
upplysningsbegivenhet som 
norrbottningarna uppskattade. 
Allt tyder på att allmänheten i 
högsta grad försvarar sitt för
svar i allmänhet och sitt flygva
pen i synnerhet. FV är populärt i 
ÖN! Detta återspeglades fint i 
de lokala massmediernas pre
sentationer. e På denna och 
nästföljande sida får helhetsbil
den representeras av några 
fångade ögonblick. Foto: Ivar 
Blixt, Ulf Svensson.· Text: 
Red . • 
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SovjetisJi8 Jlyghcsöket vid F17 

Medio august; gästades Blekinge flygflottilj! 
F17 I Kalllnge/Ronneby av ett sovjetiskt flyg
·förband från flygbasen (Jaktregementet) Ku
binka utanför Moskva. Besöket ingick ; en 
långsiktig plan för besöksutbyfe av flygför
band (flottiljnivå) Sverige och Sovjetunionen 
emellan. Detta besök var det tredje i ordning
en som Sovjetunionen avlade / Sverige. Om 
några år är det Flygvapnets tur att återgälda 

varade I fem dagar, inräknat res
dagarna. 

Så mycket av värdlandet Sve
rige hann Inte de sovjetiska gäs
terna med att se, men utflykter
na 1111 glasbruken Pukeberg och 
Kosta samt Kalmar slOIl, 
Ölandsbron och en del av Öland 
blev livligt uppskattade. Många 
svenska souvenirer finns nu till 
beskådande i gästernas hem. 
Minnet av ett utmärkt arrange

da i lufthavet Vid Fl1-besöket 
1975 lät sovjeterna bl a presen
tera sig med uppvisnIngsflyg
ning i grupp (4 MiG-21 :or) . Den
na gång inskränkte sig "flygsho
wen" till två individuella uppvis
ningar - I låg- resp högfartsom
rådet. 
1) "Lågfarts-MIG:en" hade de 
svängbara vingarna i samma lä
ge (längst fram) under hela upp
visningen. VIngsvepningen var 

17 

besöket. 

Den 49 man stora. sovjetiska 
deligationen anlände till F17 
med sex jaktflygplan av typ MiG
23 "Flagger" och två transport
flygplan i Aeroflots färger - en 
fyrmotorig (lurboprop) Antonov 
An-12 "Cub" och en tvåmotorig 
Uet) Tupolev TU-l34 "Crusty". 

Den sovjetiska delegationen 
leddes av generalöverste V 
Andreev, chef för flygstridskraf
terna I Moskvas militärområde. 
Han åtföljdes bl a av sex MiG
23-piloter, markpersonal, stabs
officerer, Aeroflot-personal och 
flera tolkar. Sverigebesöket 

mang från flottiljpersonalens vid 
F17 sida kommer Inte att för
blekna I brådrasket. 

• • Huvudpunkten I besöks
schemat var förstås den gemen
samma flyguppvisningen. För 
första gången skulle svensk ex
pertis och pressrepresentanter 
få studera MIG-23:ans prestan

ställd på 16°. Det mest framträ
dande inslaget var den goda 
svängprestandan med denna 
konfiguration. (I klass med Vig
gens.) För övrigt en snygg och 
prydlig förevisning utan exalle
rande Inslag. 
2) "Högfarts-MiG:en" startade 
relativt långt In på bana 19. Un
der denna uppvisning utnyttjade 

Foto: Mikael Runberfh 
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föraren alla tre vingsvepnings
möjligheterna, pilvinklarna 16°, 
45° och 72°. Omställningen gjor
des uppenbarligen alltid på/nära 
rakbana med bedömt låg belast
ning. Även i högfart visade sig 
MIG-23 ha goda svängprestan
da. (I såväl låg- som högfart tog 
svängama för fullt varv ca 30 
sek.) Imponerande var också 
accelerationen på rakbana, de 
branta stigningarna och ma
növrerbarheten (bl a genom en 
"stående åtta"). En sevärd de
monstration. 

3) Den sovjetiska flyguppvis
ningen hade föregåtts av snar
liknande svensk med J 3SF och 
S 37 samt sexgruppen "Team 
60" med SK 60, m fl. Alla upp
visnlngama blev livligt uppskat
tade av gästerna. Kanske var 
det dock kapten Christer Hjorts 
chocköppning med 'Viggen' som 
fick sovjetisk press att bl a ut
brista I ett "understatement" ; 
Svenskarna visade upp sig på 
allra lägsta höjd . . 

• • Flygplanet: MiG-23 är 
årsbarn med AJ 37 "AttackVig
gen". Dessa flygplantyper kan 
alltså jämföras. "JaktViggen" 
(JA 37) är dock en yngre och 
modernare version. Västmakter
nas kännedom om MiG-23 
"Flogger" emanerar från flygut
ställningen iDomodedovo 1967 
(se FV-Nytt 4/67) . "Flogger" 
blev 1971 (samma år som AJ 37 
kom till förband) Sovjetunionens 
första serIeflygplan med variabel 
vinggeometri (vridbara huvud
vingar). Typen kom relatM 
snabbt lill Front1lyget - något 
senare till Luftförsvarsflyget. I 
dag finns MiG-23 även inom öv
riga WP-stater liksom i bl a Uby
en och Syrlen. 

MiG-23 är robust och "en
kelt" . Är utrustad med en stor 
motor (Tumansky R-29B turbo
jet med ebk) med bra dragkrafts
prestanda/acceleration även på 
grundmotorn (= utan ebk). Ef
terbrännkammaren har troligen 
bara ett steg. (Med full last 

sänks naturligtvis flygplanets 
prestanda.) 

"Flogger" finns I flera versio
ner. Den på F17 aktuella versio
nen kan ges den kufiska benäm
ningen " Flogger GlExport" . G
versionen är den hittills senaste. 
Men de förevisade exemplaren 
har i stort enbart det rakal e fen
utseendei gemensamt med 
"Flogger G". I övrigt liknade 
dessa flygplan mest B/E-versio
nen. Av detta kan man sluta sig 
till att denna Kubinka-version är 
ett rent PRo, demonstrations
och uppvisningsflygplan. Den in
re och yttre utrustningen konfir
merar detta påstående. Den 
"riktiga" G-versionen har dock 
setts med sådan utrustning att 
den helt säkert har operativ 
st.atus. 

MiG-23:s mått och prestanda
siffror är (motsvarande för AJ 37 
inom parentes) : Maxfart (hög 
höjd) = M.2+ (M.2); Maxfart 
(låg höjd) = M.1,2 (M.1,1); 
Spännvidd 8,2114,25 m 
(10,6) ; Längd = 16,8 m (16.3) ; 

Max startvikt = 15 ton (20,S) ; 
Max last = ca 2 ton (3,6) ; Be
väpningsalternativ = automat
kanon, jaktrobotar, attackrake
ter, bomber (akan, a + j-rb, 
arak, bomber). 

De förevisade PR-Mig-23: 
orna var ganska "renrakade". 
Inga vapen balkar på huvudving
arna. Bara en balk centralt un
der lIygkroppen för extratank var 
synlig. Enda befintliga beväp
ning var automatkanonen (typ 
Gsh-23). 

• • En titt in i förarutrymmet 
("cockpit") ger ett prydligt Intryck 
med stora, tydliga instrument i 
logisk ordning. Samma omdöme 
gäller reglage och strömställare. 
Panelernas klargröna färg synes 
utgöra en lämplig kontrast till in
strumentens mörka bottnar med 
vita siffror. - Man känner sig 
snabbt "hemmastadd" . (sld22) 

Gästande G-version saknade 
IR-spanare och förmodligen ra· 
dar; i varje fall fanns inget ra
darskåp. Men "G" har siktlinjes
indikator och SI-glaset har god 
genomsikt. 

Flyglägesindikatorerna är två
axlade. Mach- och fartmätare är 
uppdelade på två Instrument. 
Vingsvepsreglagen har tre fasta 
lägen, 16°, 45°, 72°. (Enligt upp
gift kan emellertid huvudvingar
na även ställas i mellanlägen.) 
"Flogger" har anlog indikering 
av vingsvepvinkeln (16°-72"). 
Två "fönster" visar max tillåtet 
Mach-tal resp VI (Indikerad fart) 
för aktuell svepvinkel. För 72' 
(även parkeringsvinkel) var vär
dena max M.2,3S -4- max indike
rad fart 1.400 km/h. 

"G" har ex -mätare, girindikator 
och variometer. Motorinstru
menten är relativt lågi placera
de. - Gasspakshandtaget likna
de det I 'Viggen' med knappar 
och reglage för bl a manövrering 
av vapen/radar/sikte. Styrspa
ken gav dock ett något otympligt 
intryck upptill. 

• Förarutrymmets sikt framåt 
är något begränsad av bågar för 
fronl- och sidorutor. Sikten bak
åt och bakåt-nedåt är begrän
sad av huvens, vingarnas och 
luftintagens placering och ut
formning. 

Raketstolen har en relativt 
upprätt sittställning Oämförbar 
med Viggens) . Utskjutnings
handtaget sitter dock mellan 
benen/låren. 

• • På följande fem sidor av
slutas det unika MiG-23-besöket 
vid F17 med en serie bilder. 
Även de unika. Tidigare (1978) 
har bara Finland och Frankrike 
(förutom WP och några export
länder) fått chans att närmare 
studera delta moderna och 
snygga flygplan. • 

Jahn ClJorlevil/e. FSllnfo 



Flogger- version bara för PR-uppvisningar(?) 
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• Tu·26 'Backfire ' med rb AS-4 'Kllchen ' 

Största Östersjö-rnanövern någonsin 

• 	 unds/Jgnlngslartyg 

av Ropucha-ryp 
• 	 Flera landstigningsfartyg av AIIlgetor-klass deltog . 

. 
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* * Den stora koncentration av stridskrafter från 
både Warszawa-pakten och NATO medför en omfat
tande aktivitet i vårt omedelbara närområde till 
lands, till sjöss och i luften. Huvuddelen av verksam
heten avser utbildning och övningar. Härtill kommer 
en intensiv ömsesidig underrättelseverksamhet, 
som utgör en del i de större världsomspännande 
säkerhetssystem som stormakterna har. * Som ut
lovats i vårt nr 3/81 följer här en redogörelse om 
Sovjetunionens hittills största marina övning i Sveri
ges närområde: "ZAPAD 81". *** 
WP:s övningsverksamhet i 
närområdet under perioden 
jUli-september 1981 domine
rades av förberedelser för och 
genomförande av övningen 
"ZAPAD 81". Denna övning, 
som var helt sovjetisk och ge
nomfördes på sovjetiskt terri 
torium leddes av Sovjetunio
nens försvarsminister mar
skalk Ustinov. Övningen var 
avseende deltagande mark
stridskrafter i Baltiska och Vit
ryska militärområdena en av 
de största sovjetiska övning
arna som genomförts på 
många år. Den landstigning 
som genomfördes inom ra
men för "ZAPAD 81" var den 
hittills största i Östersjön. 

Redan under juli kunde re
gistreras en successiv tillför
sel till Östersjön av sjöstrids
krafter från övriga sovjetiska 
marina baser i Norra Ishavet, 
Svarta Havet och Stilla Havet. 

Bland de inlöpande farty
gen kan speciellt omnämnas: 
• 	 Hangarfartyget " Kiev", 

som aldrig tidigare besökt 
Östersjön; 

• 	 Landstigningsfartyget 
"Ivan Rogov", det hittills 
största landstigningsfarty
get i den sovjetiska flottan; 

• 	 Helikopterkryssaren "Le

ningrad", som för andra 
gången besökte Östersjön; 

• 	 Ytterligare ett antal land
stigningsfartyg, en kryssa
re och tv å fregatter. 

Ombord på landstignings
fartygen fanns marininfanteri, 
troligtvis från ovannämnda 
mariner. I och med ökningen 
av antalet landstigningsfartyg 
fördubblades den totala last
kapaciteten på specialfartyg 
för en landstigningsoperation 
i Östersjön. 

•• Den föregående öv
ningsverksamheten olfent

liggjordes först 21 dagar före 
övningens början genom att 
försvarsattacheer i Moskva av 
försvarsministeriet delgavs 
information om tid, område 
samt allmänna uppgifter om 
styrkor och syfte. Därmed ha
de man uppföljt villkoren i 
Helsingforsav1alet från 1975. 

Den sovjetiska nyhetsbyrån 
TASS lämnade den 5 septem
ber, dvs efter det att huvudöv
ningen hade inletts, en kom
munike om övningen. Av den
na framgick att namnet var 
"ZAPAD 81 " och att närmare 
100.000 man deltog samt att 
övningsförutsättningen inne
fattade en Nord- och Syd-sida. 

Övningarna kulminerade 
10-11 september med att 
Nord-sidan anföll och bröt 
igenom Syd-sidans försvar . 
Anfallet omfattade bl a över
gång över VÄST-DVINA, tem
pot i anfallet ökades genom 
att Nord-sidan satte in sin 
andra echelong, luHlandsatte 
långt bakom fronten och 
landsteg med 5.000 man i ryg
gen på Syd-sidan vid Saltnlc
ken väster om Kaliningrad. 

•• Landstigningsmomen
tet inleddes den 10 septem
ber. Styrkan skyddades bl a 
av hangarfartyget "Kiev" och 
helikopterkryssaren "Lenin
grad". En luf!försvarsövning 
med eskortfartygen formera
de runt landstigningsfartygen 
inledde slutövningen. De del
tagande flygstridskrafterna 
genomförde omfattande 
remsfällningar för att dölja 
fartygsförflyt1n ingarna för ra
darspaning. 

Minröjning av området 
utanför landstigningsstran
den föregick själva landstig
ningen som påbörjades 11 
september. Landstignings
styrkorna understöddes av 
kryssare, jagare, fregatter, 
korvetter samt marinflyg och 
taktiskt flyg. Fartyg och flyg 
fr ån försvarande enheter in
sattes mot landstigningsen
heterna. Trupp ombord på 
svävare gick först iland. Där
efter landsteg förband från 
landstigningsfartygen. Slutli 
gen urlastades handelsfar
tygen. 

Urlastningsmomentet på
gick till 12 september. Kust
området väster om Kalinin
grad (där landstigningen ge
nomfördes) försvarades av 
Syd-sidan. För att lyckas ge
nomförde därför Nord-sidan 
dels helikopterluftlandsätt
ningar på stranden och dels 
på djupet av det tänkta brohu
vudet. Där togs ett flygfält, 
som senare användes för 
landning av transportflygplan 
med trupp och stridsfordon. 
• • Erfarenheter. - Ge
nom att "Z 81" hade enbart 
sovjetiskt deltagande och be
stod aven serie förövningar 
samt en slutövning, liknande 
den övningarna 1978 och 
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1980. Den skiljer sig dock från 
tidigare övningar genom till 
förseln av stora ytstridsfartyg, 
landstigningsfartyg och ma
rlninfanteri från andra mari
ner. Genom övningen har 
SSSR visat sitt intresse och 
förmåga att i ett område sam
la resurser för och genomföra 
stora landstigningsföretag. 
Övriga erfarenheter visar att: 

• 	 "Kiev och "Leningrad del
tagande i övningen kan in
dikera en strävan att kunna 
genomföra landstignings
operationer långt från 
egen kust, utanför eget 
landbaserat flygs räckvidd. 

• 	 Sovjetunionen ägnar stor 
uppmärksamhet åt ledning 
av högre förband av kon
ventionell typ och samver
kan mellan försvarsgrenar 
på olika nivåer. Därvidlag 
är "ZAPAD 81" exempel på 
en extraordinär övning. 

• 	 Sovjetunionen övar fortlö
pande landstigningsteknik 
för att kunna genomföra 
överskeppnings- och 
landstIgningsoperationer 
såväl med marininfanteri 
som med markstridsför
band. • 

FSI 

: . 

• 	 Ovan t v: Signalspaning utför· 
des av bl a mindre fartyg ; 
Här " Llnza". 

• 	 OVan: Landstigningsfartyg 
(Po/nochna·typ) med sJii/vgåen
de mlnsvepnlngsfarkosl. 

• 	 T v: Civill lastfartyg med last av 
bl a amfibiegående bandhau· 
bits. 

• 	 Nedan : SH 37 Viggen Identifie· 
rar sovjetisk robotjagare av 
Krivak·klass. 



Å 	 Radarstörning utfördes i stor utsträckning genom remsfällning , 
av motmedelsversionen Tu-16 "Badger J" . 

• 	 Nedan : Hangarfartyget "Kiev" (nederst) medför helikoptrar typ Ka-2S 
·Hormone ' (t h) och vertikalstartande fpl typ Jak-36 'Forger A+ B'. 
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A 
merikanska stridskraf
ter har under mer än 
tre decennier sedan 

andra världskriget haft en avgö
rande betydelse för vidmakthål
landet av jämvikt i den militära 
styrkebalansen mellan NATO 
och Warszawa-pakten (WP). In
te minst de amerikanska flyg
styrkorna har starkt bidragit till 
bibehå Ilande av fred och säker
het i vå r världsdel - dels genom 
permanent basering i Europa, 
dels med mer kortvariga (vecko
Imånadslånga) baseringar på 
europeiska flygbaser. Cirka 30 
taktiska flygdivisioner med nära 
700 stridsflygplan ingår i dag i 
United States Air Forces Europa 
(USAFE) Dessa utgör kanske 
mer än någonsin en betydelse
full andel av NATO:s flygstrids
krafter genom sin modernitet, 
stora insatskapacitet och höga 
beredskap. 

De amerikanska flygförban
den i Europa utgjordes inled
ningsvis efter andra världskri
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Förenta Statema har en mycket omfattande militär ffyg~erksam· 

het. som ar uppdelad ps flera vapengrenar oeh flera operations
omraden. For att lattare kunna greppa detta stora ämne har 
FLYGr.lpenllrrr ralt att dela upp "anrättningen" i smä portiD
nBr. Detta ar det sjätte avsnittet Dm VSA:s Ilygstyrkor. Tidigare 
har pUblicerats: VS Marine Corps (1 721. Air Ilationai Guard (4 
75J, Strategic Air Command (I InI, VS Coast DoanJ {4nS} och 
r.clieal Alt Command (2 BO). Detta avsnitt ulgor ock~ det 2O:de 
; rår temaserie om utlandska flyg~apen. 

gets slut av strategiskt flyg (" the 
United States Strategic Air For
ces in Europe") och var till stor 
del baserade i Frankrike. I april 
1967 upphörde all basering av 
amerikanskt flyg i Frankrike. 
Förbanden ombaserades då till 
Storbritannien och Västtyskiand. 

Efterhand har USAFE över· 
gått till att omfatta i huvudsak 
taktiskt flyg. När USA:s engage· 
mang i Vietnam upphörde, kun· 
de taktiska flygförband frigöras 
för NATO-uppgifter i Europa. 
Där hade samtidigt WP:s styrke
tillväxt börjat hota jämvikten 

• . - I 

- __ ~_.I 

mellan de båda alliansblocken. 
Successiv1 tillförs USAFE nu så
väl helt nya flygplantyper t ex F
15 'Eagle', A·10 'Thunderbolt 2' , 
F·16 'Fighting Falcon',) dels mo
derna versioner av tidigare före
kommande flygplan (t ex F-4 'P
hantom 2'). Dessutom ge
nomförs modifieringar i navige
rings;- radar- och vapensystem 
m m tör an åstadkomma en 
ökad uthållighet och precision i 
vapeninsatser av olika slag. 
moderniseringen ingår också 
säkrare och snabbare lednings
och rapporteringssystem samt 
NATO-standardiserad basbetjä
ningsutrustning . 

• • Chefen för USAFE ge
neral CHARLES A. GABRIEL 
med stab har sin ledningsplats 
vid Ramstein i Västtyskiand. Ge
neral Gabriel är i sin befattning 
som chef för USAFE samtidigt 
chef för NATO-kommandot AI
lied Air Forces Central Europe 
(AAFCE). Flygförbanden repre

I 



USAF:s lIygbaser i Europa: ~ 

Chefen för USAFE 

General Charles A. Gabriel 


senterande flygs lagen jakt. at
tack och spaning är fördelade 
på tre flygstyrkor ("Air Forces" ), 
huvuddelen på baser i den cen
traleuropeiska sektorn och Stor
britannien med trolig geografisk 
anknytning till de avsedda förs
tahandsuppgifterna i ett eventu
ellt kommande krig . 

3rd Air Force - i Storbritan
nien med ledningsstab i Milden
hall (ca 100 km norr London) 
- omfattar fyra flygflottiljer med 
totalt nära 300 stridsflygplan. Till 
detta antal kommer två förband 
med tanknings- och transport
flygplan ur Strategic Air Com
mand (SAC) resp Military Airlift 
Command (MAG) enligt det sy
stem för tillfälliga baseringar 
som i många år tillämpats för 
förstärkningar till USAFE från 
hemlandet. 

3rd Air Force omfattar tre at
tackflottiljer: 1) 20th TFW med 
flygplan F-111 E, 2) 48th TFW 
med F-111F och 3) 81st TFW 
med A-1O. En fjärde flottilj, 10th 
TRW, är sammansatt aven spa
ningsdivision med RF-4C och en 
specialdivision med F-5E ('Agg
ressor'). 

Den sistnämnda divisionen, 
527th Tactical Fighter Train
Ing Aggressor Squadron 
(TFTAS) med ett 20-tal F-5E "
Tiger", baserades på Alconbury 
1976 sedan två av spaningsdivi
sionerna i 10th TRW återgått till 
hemlandet för att där ingå i Air 
National Guard (ANG). 527th 
TFTAS utnyt1jas som "målför
band" för att utbilda och öva 
flygbesättn ingarna vid andra 
flygförband inom USAF och NA
TO i luftstrid. Denna utbildning 
sker dels vid Alconbury, dels vid 
övade förband . "Målförbandet" ~ 
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• F-15 'fag/e' här med 4 rr-rb 'Sparrow' + 4 /R-rb 'Sidewinder'. • F-15 finns europabaserade på Bitburg + Soesterberg. 

uppges ha uppnått stor skicklig Den tredje attackflottiljen 81 st 
het i att uppträda enligt den tak Tactical Fighter Wing med ett 
tik som tillämpas av flygförarna drygt 100-tal A-10A 'Thunder
inom WP. bol t 2' har relativt nyligen blivit 

Spaningsdivisionen vid 10th fullt operativ med sex divisioner, 
TRW, 1 st TRS, på A/conbury är vardera med 18 flygplan. Dessa 
utrustad med ett 20-tal RF-4C. är baserade på Bentwaters (fyra 

20th Tactical Fighter Wing, divisioner) och Woodbridge (tvä 
som var den första England-ba divisioner) . 
serade attackflottiljen med flyg
plan F-111 (E-versionen) ur • • Den första av de sex divi
USAF, möttes till en början med sionerna, 92nd TFS, började sin 
misstro pga de många tillbuden verksamhet i Europa i januari 
under den första baseringstiden. 1979. Senare samma år tillför
F-111 har emellertid visat en så des ytterligare tre divisioner. 
dan grad av kapacitet för alIvä Återstående två divisioner eta
dersinsatser på låg och lägsta blerades under senare delen av 
höjd att denna flottilj komplette 1980. Baserna Bentwaters och 
rats med y1terligare en attack Woodbridge benämns "Main 
flottilj F-111 (F-versionen), 48th Operating Bases" (MOB) och 
Tactical Fighter Wing_ 20th tjänar som O-baser. Därifrån 
TFW är baserad på Upper Hey går ett antal flygplan (normalt 
ford och 48th TFW på L.aken åtta) per division fram till T-ba
heath. Vardera flottiljen har rela ser, s k "Forward Operating Lo
tiv1 många flygplan (85-90) för cations" (FOL) på västtysk 
delade på tre divisioner - vid mark . Från dessa T-baser avses 
20th TFW numrerade 55th, 77th attackflygplanen operera rotevis 
och 79th TFS samt vid 48th under dager. Dagliga tillsyn er 
TFW numrerade 492nd, 493rd och klargöring (tankning och 
och 494th TFS. Genom att fler laddning) samt mindre repara
flygplan tillförts 48th TFW har en tioner skall kunna utföras vid 
fjärd flygdivision kunnat organi resp T-bas, medan större tillsy
seras vid denna flottilj. ner (motsv) skall utföras vid 0

• F-111 f/F opererar från baser i Storbritannien. 

bas. De sex divisionerna har till dygn . Behov av tvåsitsiga A-10 
delats var sin T-bas lämpligt be för två mans besättning och 
lägen i förhållande till de sex med kompletterad navigerings
sektorer längs gränsen mellan och siktesutrustning m m har re
Västtyskiand och öststaterna, dan aktualiserats. Detta för att 
där attackdivisionerna med flyg medge attackinsatser även un
plan A-10 är avsedda att der mörker och svåra väderför
operera. hållanden, vilket med nuvaran

Två attackdivisioner avses di de utrustning inte kan ske. 
rektsamverka med brittiska och Vid Woodbridge finns den 
västtyska markstridskrafter i operativa ledningen för ett flyg
norra halvan av Västtyskiand, förband av annan typ, nämligen 
medan fyra attackdivisioner av 67th Aerospace Rescue and 
ses samverka med amerikanska Recovery Squadron (ARRS). 
7th Army i Södra halvan . För Detta förband tillhör Military Air
uppgiften att utföra direktun lift Command och består av ett 
derstöd har samverkan övats antal helikoptrar och flygplan för 
mellan A-10-rotar och pansar räddnings- och sambandsupp
värnshelikoptrar av typ AH-1 S gifter. Från Mi/denhaJ/ opererar 
'Cobra' ur US Army . Hittills ut fyra HH-53C 'Stallion' och sju 
nyttjade T-baser i Västtyskiand HC-130 H/N 'Hercules'. Förban
är i ordning från norr Ah/horn, dets helikoptrar är normalt verk
Nörvenich, Sembach och Leip samma vid detachement - ett 
heim. Insatsområdena (omfat vid Ramstein (Västtyskiand) 
tande vardera ungefär 150 x 35 med fyra UH-1N 'Iroquois', ett 
km) gränsar intill varandra och vid Zaragoza (Spanien) med tre 
sträcker sig från Östersjön ned UH-1 N 'Iroquois' och ännu ett 
till Alperna. Förarna lär sig ope vid Keflavik (Island) med tre HH 
rera inom resp divisions sektor 3E 'Sea King' . 
om möjligt utan karta och navi Ett flygtransportförband med 
geringshjälpmedel/radio. Sex till ca 20 C-130 E/H 'Hercules' ur 
åtta företag per flygplan och fö Military Airlift Command (MAC), 
rare förutses kunna insättas per 313th Tactical Airlift Group 

• A-10 Thunderbolt 2' - atlack- /armeunderstödsf/ygp/an. 
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• F-16 'Fighting Falcon' (som redan opererar i NATO-länderna Belgien, Danmark, Nederländerna + Norge) tillförs nu successivt USAFE. 

(T AG) disponeras av USAFE. 
Förbandet utnyttjar flygasen Mil
denhall för tillfällig basering. 
Ordinarie baser är i hemlandet. 
Mildenhall är också den brirtiska 
flygbas som företrädesvis utnytt
jas av Military Airlift Command 
för regelbundna flygtransporter 
till och från USA med flygplan 
C-5A 'Galaxy' och C-141 'Star
lifter' . 

Tankningsflygplan av typ KC
135 'Stratotanker' ur Strategic 
Air Command utnyttjar de båda 
brirtiska baserna Mildenhall och 
Fairford vid de längre basering
ar, som regelmässigt äger rum 
enligt särskilt rotationssystem 
med utbyten av flygplan och 
förband. 

• Mildenhall är den flygbas 
som i förekommande fall an
vänds även av de speciella spa
ningsflygplanen av typ U-2R och 
SR-11. Denna basering syns bli 
allt vanligare. Förbandet med 
SR-11 'Blackbird' på Mildenhall 
utgör 4th Detachement ur Stra
tegic Air Commands 9th Strate
gic Reconnaissance Wing. 

Beträffande planerade base
ringar i Storbritannien av flyg

plan och förband ur USAF har 
bl a nämnts nya TR-1 på Alcon
bury fr o m 1982 och senare un
der 1982 ett förband med EF
111 A på Upper Heyford . 

I krig ingår 3rd Air Force lik
som 11th Air Force i NATO:s 
"4th Allied Tactical Air Force". 

• • 16th Air Force är den 
minsta av de tre flygstyrkorna i 
fråga om antalet flygplan och 
förband. Den innehåller endast 
en flygflottilj, 401 st Tactical 
Fighter Wing (TFW), som är 
baserad i Torrejon i Spanien 
(nära Madrid) . Artackflottiljens 
tre divisioner är utrustade med 
vardera 18 flygplan av typ F-4D 
'Phantom '. (Antalet flygplan på 
divisioner av detta slag är nor
malt 24) . Divisionerna (Tactical 
Fighter Squadrons = TFS) är 
numrerade 612th, 613th och 
614th. 401st TFW ingår i krig i 
NATO:s Allied Air Forces South
ern Europe (AIRSOUTH). 

På flygbasen Zaragoza i Spa
nien är regelmässigt ett de
tachement ur Strategic Air Com
mand veckovis baserat. Det de
tacherade förbandet omfattar 
upp till fem tankningsflygplan av 

• Spaningsflygplanen SR-71 + U-2R finns i vårt närområde. 

typ KC-135, vilka ingå r i 306th 
Strategic Wing med ordinarie 
basering på Mildenhall i Eng
land . En regelbunden detache
ring av andra tankningsflygplan 
ur 306th Strategic Wing sker på 
motsvarande särt till Grekland 
(Aten). 

Ett antal målplatser i Spanien 
för USAFE:s vapenutbildning 
administreras av 406th Tactical 
Fighter Training Wing (TFTW), 
som även leder koncentrerade 
skjut- och bombfällningsperio
der för USAFE:s förband . 406th 
TFTW disponerar inga egna 
flygplan men har basresurser för 
betjäning av gästande flygför
band . 

• • 17th Air Force i Väst
tyskland med ledningsstab vid 
Sembach (sydväst Wiesbaden) 
är den största amerikanska flyg
styrkan ("Air Force") i Europa. 
Den omfartar fem flygflortiljer 
med ca 400 stridsflygplan, varav 
en spaningsflottilj (26th TRW) , 
en jaktflottilj (36th TFW) och tre 
attackflottiljer (50th , 52nd och 
86th TFW). En självständig jakt
division (32nd TFS) baserad på 
den holländska flygbasen Soes

terberg ("Camp New Amster
dam") ingår i 11th Air Force men 
är operativ1 helt integrerad i det 
holländska luftförsvaret. Denna 
jaktdivision, som tidigare var ut
rustad med F-4 'Phantom', är nu 
helt ombeväpnad till den senas
te versionen av F-15 'Eagle' (F
15 C/D) . Ombeväpning från ver
sionen F-15 NB till den senaste 
versionenen av F-15 genomförs 
i år även vid den tidigare nämn
da jaktflottiljen 36th TFW på Bit
burg i Västtyskiand. Denna var 
1977 den första amerikanska 
flygflottilj utanför hemlandet att 
ombeväpnas till flygplan F-15. 
Den har totalt 72 flygplan förde
lade mellan de tre jaktdivisioner
na 22nd, 23rd och 525th TFS 
med 24 flygplan vardera. Andra
handsuppgiften är artackinsats. 
Kapacitet finns troligen i denna 
uppgift för insats med taktiska 
kärnvapen . 

En mycket hög tillgänglighets
grad kan hållas med flygplan F
15. Jaktberedskap med fyrgrupp 
upprätthålls ständigt på Bitburg . 
Vid en tillämpningsövning, där 
hela flottiljen 36th TFW deltog, 
kunde under mindre än ett dygn 
och i dåligt väder 322 jaktföretag 

• Fortfarande utgör F-4DIEIG 'Phantom' den numerära ryggraden. 
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• ArmeunderstödshelIkoptern 
AH-IS 'Cobra'. 

• SIgnalspaningsflygplanet RC-135V över Östersjön . 

insättas. I genomsnitt utfördes 
14,6 jaktstarter per timme. Un
der dager förutsätts varje dygn 
fem-sex jaktstarter per förare 
och flygplan kunna ske; under 
mörker fyra. 

Ersättningen av F-15 AlS med 
C/D-versionen innebär längre 
aktionstid/aktionsradie pga stör
re utrymme för inre bränsle och 
ökad jakt kapacitet pga modifie
ringar i siktessystemet samt fler 
vapenalternativ/mer last. Det se
nare pga att flygplanet kan med
föra särskilt utformade kropps
monterade kapslar, s k FAST 
Pack pallets (FAST = Fuel and 
Sensor Tactical). I kapslarna 
kan inrymmas antingen uteslu
tande bränsle (ca 5.000 I) eller 
blandlast av bränsle och olika 
slags sensorer eller vapen . F
15C är ensitsig och F-15D två
sitsig. 

Jaktradarn i F-15 har en spa
ningsräckvidd på drygt 100 km 
och ger föraren möjlighet att an
falla mål såväl på högs la höjd 
som ned till "trädtoppshöjd" . Ra
darn arbetar med både hög och 
medelhög pulsrepeterfrekvens. 
Den höga frekvensen lämpar sig 
bäst för upptäckt av mål på 
långt avstånd vid framifrånan
faII , medan den medelhöga fre
kvensen är mest lämplig vid 

bakifrånanfall och mot mål som 
manövrerar på låg höjd. 
• Spaningsflottiljen 26th TRW 
(=Tactical Reconnaissance 
Wing) med basering Zweibruc
ken har numera endast en spa
ningsdivision, 38th TRS, utrus
tad med ca 20 flygplan av typ 
RF-4C 'Phanontom '. En tidigare 
spaningsdivision vid Zweibruc
ken, 17th TRS, lades ned vid 
årsskiftet 1978f79. 

Flygplan F-4 'Phantom' har 
sedan många år utgjort ett do
minerande inslag i flygplan be
ståndet inom de amerikanska 
flygstridskrafterna. USAFE är 
inget undantag i det fallet. De tre 
attackflottiljerna, 50th TFW på 
flygbasen Hahn med 72 flyg
plan F-4 fördelade på tre attack
divisioner (10th, 313th och 
496th TFS), 86th TWF på flyg
basen Ramstein med två attack
divisioner (S12th och S26th 
TFS), vardera med 24 attack
flygplan, samt 52nd TFW på ba
sen Spangdahlem med tre divi
sioner (23rd , 81 st och 480th 
TFS) är sålunda samtliga för
sedda med flygplan F-4; sex di
visioner med E-versionen och 
de övriga två med D- resp G
versionen. Av de två sistnämn
da divisionerna som ingår i S2nd 
TFW, kommer 23rd TFS med D-

versionen att ombeväpnas till F
4E, när 50th TWF på Hahn som 
första Europa-baserade ameri
kanska flottilj börjar tillföras flyg
plan F-16 'Fighting Falcon' i ja
nuari 1982 - medan 81 st TFS. 
som var helt ombeväpnad till F
4G sommaren 1980, är avsedd 
för telekrigföringsuppgifter, "Wild
Weasel"-insatser mot luftvärns
radar, t ex i spetsen för "strike. 
forces". Ombeväpningen till F
16 vid 50th TFW kommer att in
nebära en ändrad huvuduppgift 
för flottiljen - man måste skola 
om från attack till jakt. 
•• Ett förband med special
uppgifter utgör 601 st Tactlcal 
Controi Wlng (TCW) på basen 
Sembach. Flottiljen har två divi
sioner med flygplantypen OV
10A 'Broneo' och en helikopter
division med typen CH-S3SC 
'Stallion' . OV-1 OA-divisionerna 
(20th och 704th Tactical Air 
Support Squadrons/ = TASS) 
med vardera ca 20 flygplan är 
avsedda för flygburen sam
verksledning vid närunderstöd 
åt markstridskrafterna, "For
ward Air Controllers" (= FAC). 
OV-10A används också för es
kort av helikoptrar, sambands
flygningar och målmarkering . 
Helikopterdivisionen, (601 st 
TASS) med ca sex CH-S3C an

vänds för underhållstransporter 
till och från markradarstationer 
samt vid behov för helikoptert
ransport av rörliga radarstatio
ner. Utöver de tre flygplan- och 
helikopterdivisionerna har 601 st 
TCW en stor personalstyrka en
bart för service och underhå II av 
det omfattande nätet av markra
darstationer. Detta gör denna 
flottilj till en av de största vad 
personalstyrkan beträffar. 

Inom 17th Air Force finns y1
telrigare ett flygförband med 
specialuppgifter, nämligen 7th 
Special Operations Squadron 
("SOS") med flygplan av typ 
MC-130E 'Hercules'. Dessa 
flygplan avses utny11jas som 
flygburna ledningscentraler 
("Airborne Battlefield Command 
Controi Centres" = ASCCC). 
De kan antas gå ur tjänst, när 
AWACS-typen E-3A 'Sentry' till
förs operativa förband. 

USAFE flygtransportbehov 
tillgodoses främst genom de 
transport1lygförband som USAF 
Military Airlift Command (MAC) 
ställer till förfogande . Den ope
rativa ledningen utövas av USA
FE :s ledningsstab vid Ramstein 
i Västtyskiand. Samtliga tran
sport1lygförband, som står till 
USAFE förfogande, ingår 
322nd Airlitt Division. 

• Slkors/cy CH-53 utför bl a underhllllstransporter. • Fyra C-9A 'Hightingale' utför längre sjuktransporter. 
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• • Den dominerande trans
portflygplantypen är C-130E 
'Hercules'. Cirka 20 flygplan av 
denna typ tillhör 37th Tactlcal 
Alrllft Squadron (TAS), som är 
permanent baserad i Europa på 
flygbasen Rhein-Main (Väst
tyskland) . Ytterligare ca 20 C
130E/H står till USAFE förfogan
de och ingår som 313th Tacti
cal Airllft Group (TAG) i 322nd 

bl a vid hemtransporten av den 
amerikanska personal som 
kvarhölls i Teheran/IRAN som 
gisslan under ett dramatiskt år 
efter shahens fall.) 

De två sistnämnda divisioner
na jämte 37th TAS bildar tillsam
mans en Iransportflygflottilj 
435th Tactical Alrlift Wing 
(TAW) med basering på Rhein
Main . 

• T v: C-130 'Hercules' avses även nyttjas för minfäl/ning. - Ovan: 
Slridsledningsflygplanel (AWACS) E·3A 'Senlry' för NATO. 

• Ovan: OV-IO 'Branca' sam
verkans/eder närunderslöd ål 
marktrupperna. 

Airlift Division. Dessa flygplan •• I krig ingår samtliga för Ett omfattande arbete pågår 
utnyttjar den brittiska flygbasen band tillhörande 17th Air Force i f n inom bl a USAFE med stan
Mildenhal/ för tillfälliga basering
ar i Europa (i regel upp till två 
månaders längd) . Ordinarie ba
ser är i hemlandet. 

Flertalet av övriga transport
flygplantyper är avsedda för oli
ka slag av VIP-transporter och 
sambandsflygningar. I 58th Mill
tary Alrllft Squadron (MAS) på 
basen Ramstein finns 16 trans
portflygplan av olika typer för 
detta ändamål (en VC-135B, 
fem VC-140B 'Jetstar' , sju CT
39A 'Sabreliner' och tre C-12A 
'Super King Air ') 

7111th Operations Squad
ron (OS) har endast ett trans
portflygplan av typ C-9A. - Fyra 
C-9A 'Nightingale', särskilt ut
rustade för sjuktransporter, till
hör 55th Aeromedical Alrlift 
Squadron (AAS). (Divisionens 
sjuktransportflygplan utnyttjades 

NATO:s "4th Allied Tactical Air 
Force" (4 . ATAF) med bibehål
len basering i sydvästra delen 
av Västtyskiand. I krig sker en 
förstärkning av USAFE med bl a 
den i fredstid USA-baserade 4th 
TFW (på flygbasen Seymour
Johnson) med tre divisioner 
(334th, 335th och 336th TFS), 
vilka samtliga är utrustade med 
F-4E 'Phantom'. Baseringen i 
Europa och ombaseringen övas 
vanligen en gång årligen vid 
NATO:s tillämpningsövning 
"Crested Cap". 

USAFE:s personalstyrka upp
går till ca 67.000 män och kvin 
nor, samtliga fast anställda. 
Flertalet förband i USAFE ingår i 
krig i NATO:s 4th All ied Tactical 
Air Force med basering i Storbri
tannien och södra halvan av 
Västtyskiand . 

dardisering av vapen typer, bas
materiel m m för att möjliggöra 
betjäning av NATO:s olika flyg
plantyper på alla NATO-baser i 
krig . Dessutom planeras upplag
ring av såväl vapen , drivmedel 
etc som basmateriel för att sä
kerställa underhållsbehovet 
krig . 
• En viktig åtgärd för att hålla 
flygplanbeståndet intakt i ett 
krigs inledningsskede har vidta
gits både inom WP och NATO, 
nämligen anläggning av mot
ståndskraftiga flygplanvärn . För 
USAFE :s del innebär detta att 
totalt över 650 flygplanvärn an
lagts på baserna i Europa. Inom 
NATO:s centralsektor har häri
genom åstadkommits värn för 
samtliga 0 och T-baserade 
stridsflygplan . • 

H- G ArnslOrp ( FS/ /nfo fack red ) 

Nedan: 

31 



Schweiziska 

1981 robotproven 


i Sverige 

en typ 

av verksmnhet I~~~~ 
osOUJ vara 


statsHJakter ger ökat stöd~~~=-_~_ 

De schweiziska gästerna med värdfolk. 

Under tre vårmånader har robotförsöksplat fUr Rustungsdienste; ungefär = många sena kvällar och tidiga 

vårt FMV-F:T) morgnar för RFN :s personal , en
sen i Norrland, RFN i Vidsel varit hemmabas 

Den markutrustning som er prövning som dock genomlidits för enheter ur schweiziska flygvapnet, vilka fordrades flögs till Vidsel med med gott humör. Det är säkert 

genomfört en omfattande provverksamhet. svenska TP 84 "Hereules'· . 
 svå rt att i dag hitta en arbets 

Man har genomfört provskjutningar med jakt Ombaseringen från Schweiz plats där personalen är beredd 


robot samt akanskjutning mot mark och skedde i slutet av mars i två steg ställa upp så hundraprocentigt 

- till Ronneby och därifrån di för uppgiften som man gjort på 
luftmål. 
rekt till ett vintrigt Norrland och RFN under proveperioden. 
RFN . Resultatet har också blivit en 

Schweiz har i försvarspolitiskt robotprovperiod på RFNNidsel •• Redan under första veckan nöjd kund , som till alla delar fått 
hänseende många likheter med hösten 19"77 genomfördes de första robot ut vad man väntat sig av proven. 
Sverige. Man är ett alliansfritt Schweiz har naturligtvis även skotten och sedan följde j jämn 
land med strävan att bibehålla möjlighet att utnyttja andra takt resterande prov fram till mit •• En sådan här vapenutprov
neutralitet i krig och försvaret provplatser, främst amerikans ten av juni, då de schweiziska ning, som den Schweiz nu ge
uppbyggt kring allmän värnplikt. ka. Att man valt att återkomma gästerna återvände hem. nomfört i Sverige, ger naturligt 
- Ett av problemen för det tätt till RFN får ses som ett gott be RFN kunde bjuda på från nog även bonuseffekter för oss . 
befolkade alplandet är att hitta tyg för Sverige och RFN . De provsynpunkt ypperligt väder Viss del av utprovningen kan di
övningsutrymme för dess flygva svenska resurserna motsvarar under större delen av provperio rekt överföras till erfarenheter 
pen och då främst skjutområ kraven och har därför blivit upp den. Enda problemet blev de för oss, genom att vi har samC1a 
den. Sådana kan det glesbefol skattade. prov som skulle genomföras un typ av robotsystem. 
kade Sverige erbjuda. Därför Den schweiziska provgruppen der skymning och mörker, där Man är frtJn Schweiz sida in
har man valt Sverige som sam bestod av drygt 50 man - prov man fick föra en ojämn kamp tresserade av ett fortsatt samar
arbetspartner. ledare, teknisk personal och pi mot klockan . Exempelvis ge bete med svenska flygvapnet. 

Det är inte första gången loter. Man har för provverksam nomfördes det sista "skym Förutom ren provverksamhet 
schweiziska flygvapnet befinner heten utnyttjat fyra flygplan (två ningsskottet" i mitten av maj, då diskuteras även en regelbundet 
sig i Sverige. Tidigare tillfällen Mirage 3S + två F-5E "Tiger 2") solen låg under horisonten på tJterkommande utbildning i 
har varit dels en period med luft med piloter både ur AMF (Abtei den aktuella höjden mellan kl skiutning mot luftmtJl i Sveri
målsskjutning över Östersjön lung der Militärflugplätze; unge 00 .15 och 00.45 . ge. • 
under tidigt 60-tal och dels en fär = vårt FV) och GRO (Gruppe Provperioden har medfört Major K . Nordsrräml RFN 

Ptl/astnlng av ja/ct-rb till Mirage 3. 

---~--
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Medel Irlln denna verkSBmhet skall enligt regeringsbeslut tillföras anslaget "Flygvapenlörband": ForsknIng & utveckling. 

Summering + resultat 

Som huvudsakligt mål vid ro
botskjutningarna har använts 
målroboten RB 06 (tidigare be
skriven i FV-Nytt 4/77.) Sedan 
detta mål introducerades på 
RFN 1977 (lagom till föregåen
de stora Schweiz-kampanj) har 
totalt genomförts 114 RB 06
presentationer, varvid sju mål 
har förlorats pga olika tekniska 
fel. Inom ramen för denna för
lustfaktor (1/16,3) finns variatio
ner: 1977: 1 /20; 1979/80: 1/10 
och sedan hösten 1980: 1/37. 

Målsystemet har underhand 
utvidgats, modifierats och för
bättrats. Målrobotnedskjutning
ar är sällsynta, då man meren
dels använder släpmål efter RB 
06. Oessutom har även GRO/ 
AMF anammat Flygvapnets me
tod att satsa på flera robots kott 
under en och samma måIpre
sentation. Av primärt inköpta 25 
mål återstår i dag 14. 

Mirage 3 efter lyckat rtrprov. 

Oet bör poängteras, att skjut
fallen varit ytterst komplexa och i 
många fall på enveleppens ut
kanter för såväl robot- som mål
system. Förutom sedvanlig in
mätning av såväl flygplan som 
robotar och mål med radar, teo
dolit- och målbundet MOI- (Miss 
Oistance Indicating) system har 
robotarna varit försedda med te
lemetrisändare. Oet totala infor
mationsflödet från varje prov är 
sålunda avsevärt och ger en 
ganska fullständig dokumente
ring av vapensystemen ifråga. 
- Oessa resultat och allmänna 
erfarenheter ger ytterst intres
santa spinoff-effekter till motsva
rande svenska vapensystem. 
•• På basis av hittills gjorda 
utvärderingar har ett flertal ro
botskjutfall eftersimulerats. En 
god överensstämmelse i banda
ta mellan modeller och verklig
het har härvid verifierats. Vidare 
har kunden erhållit god verifie
ring av de olika robotsystemens 
integration i resp flygplantyper. 

För uppföljning av denna om
fattande kampanj kvarstår fort
farande ett visst utvärderings
och rapporteringsarbete såväl i 
Sverige som i Schweiz: 

~ 	 FC fullföljer det omfattande 
teodolit-utvärderingsarbetet. 

~ 	 Jämförande MOl-utvärdering 
(CAOSS, RR, EOTS, TM) 
dels för att verifiera zonrörs-, 
målsökar- och övriga robot
funktioner och dels för att veri
fiera mätsystemens överens
stämmelse. 

~ 	 MOI/BT 23/AKAN 20 och 30 
mm. 

~ 	 Specialist-utredningar betr 
RR- och IR-målsökare, zon
rör , RR-, IR- och optiska au
gementeringar ävensom spe
ciella ECM-utredningar etc. 

~ 	 Ytterligare en Herculestrans
port till Schweiz med robotar 
och bärgade robotapparater. 

~ 	 Avrapportering till Flygstaben 
och FMV-F:s vapenavdel
ning. 

~ 	 Uppföljningsmöte Sverige-
Schweiz i oktober 1981. 

Chefen för GRO, C Grossen
backer, har i brev framfört sitt 
tack för gott samarbete och gott 
provutbyte. I brevet bekräftas 
också att FMV (m fl) - i enlighet 
med Cooperation Convention 
2,5 - kommer att delges samtli
ga provresultat och slutledning
ar i vilka denna kampanj resul
terat. 

•• Generellt kan påpekas att 
denna typ verksamhet erhållit 
ökat stöd från statsmakternas 
sida. Riksdagen har 1981-06-10 
antagit Regeringens förslag i 
proposition 1980/81 :171, att ex
port av tjänster från statliga 
myndigheter och verk skall 
främjas. - En skrivelse i dessa 
frågor från Sveriges Exportråd till 
FMV (1981-07-06 : C P A40:60/ 
81) är f n på remiss inom För
svarets Materielverk. • 

O Ade/sohn. FMV 

MIlIroboten RB 06 avfyras. - Devlss/ogan: "Provskjutning är nödvändigt". 
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-'ljänste rmdar -
.i RygvapneC 

~ ~ Mången läsare kanske frågar sig: Vad har hundar med 
Flygvapnet att göra? På detta kan man svara enkelt - en hel 
del, faktiskt! Det är nämligen så, att Flygvapnet såväl i sin 
freds- som krigsorganisation har ett stort behov av specialut
bildade hundar för bevaknings- och ordningstjänst. ~ Enk
last är att beskriva hundorganisationen i freds- respektive 
krigsförhållanden. ~ ~ ~ 

F redSförbanden. - I Flygvap Vakthunden - som är en skarp
net finns normalt på varje flottilj gjord bevakningshund - används för 
ca 15 - 20 stamhundar uppde att bevaka flygplanhangarer och andra 

lade på 10-12 vakthundar och 5-6 viktiga anläggningar. Denna hund 
skyddshundar. Hundarna finns upp köps in färdigutbildad från Statens 
stallade i hundgårdar, som är konstru Hundskola. Vakthunden sköts av värn
erade för att uppfylla säkerhetskraven pliktiga hundförare och kommer inte i 
vad avser vakthundarna. En civil spe kontakt med andra människor. Då 
cialutbildad hundgårdsförman samt hunden är utbildad så att den angriper 
6-10 värnpliktiga hundförare sköter varje främmande person som närmar 
den rutinmässiga tjänsten. sig hundens "arbetsplats" , krävs det 

Ovan: FloHIIJpo/is med bevakningshund under patrullering. 
Nedan: Bevakningspatrull med hund under tjänst på krigsbas. 

stora säkerhetsåtgärder för att hindra 
olyckor. - När hunden larmar med 
skallgivning i exempelvis en hangar, 
hörs detta via en s k skallförstärkare till 
en vakthavande flottilj polis. Denne kan 
sedan med hundförare och vaktperso
nal rycka ut för att kontrollera anled
ningen till att hunden larmar. 

Skyddshunden arbetar tillsammans 
med flottiljpolis . Denna person har 
också fått specialutbildning för sin 
uppgift . Skyddshunden fungerar i stort 
sett som polisens tjänstehundar, dvs 
den skall kunna försvara sig själv och 
sin förare . Hunden kan dessutom spå
ra upp eventuella misstänkta som av
vikit från platsen. Vidare använder 
man denna typ av hund enbart som 
bevakningshund vid "vanliga" övning
ar i fredstid. 

Krigsförban
den. - I krig sprids flygflottiljernas re
surser ut på ett stort antal flygbaser 
över hela Sverige. Här kommer verkli
gen hunden till sin rätt, då krigsförban
den är grupperade över en stor yta. På 
dessa krigsbaser delas hela området 
in i mindre bitar och varje bit skall be
vakas och skyddas dygnet runt. För att 
minska personalinsatsen och öka be
vakningens effektivitet använder man 
bevakningshundar tillsammans med 
särskilt hundutbildade vaktsoldater. 

Dessa bevakningshundar kan ge
nom sin överlägsna hörsel och luktför
måga upptäcka eventuella sabotörer 
eller angripare på stora avstånd. 
Många av de hundar som används vid 
dessa förband är inmönstrade s k B
kontrakterade hundar. En stor del av 
de B-kontrakterade hundarna har ut



bildats av hundägare som är aktiva in

om den frivilliga försvarsorganisation 

som går under namnet Svenska . Inför 20-årsjubilee' 1982: 

Brukshundklubben (SBK). 


Slå ett slag för FVRF!
Kraven på en bevakningshund i fält 
är stora. De skall: 

• 	 kunna vara i tjänst vid olika tider på 
dygnet, 

• 	 kunna arbeta tillsammans med 2-3 
olika förare, 

• 	 tåla störningar från startande och 
landande flygplan utan all släppa 
bevakningsuppgiften, 

• 	 tåla regn, vind och kyla under läng
re tid. 
Bevakningsuppgiften kan lösas från 

stationära bevakningsplatser, men 
hundarna skall även kunna användas 
under rörlig bevakningstjänst. Vaktsol
daterna skall dessutom kunna utnyttja 
hunden för all spåra upp försvunna 
eller flyende personer. 

För Flygvapnets vaktsoldater är det 
en stor trygghet all under nallens mör
kaste timmar ha förmånen alt få en 
duktig hund som hjälper till att bevaka 
ofta oersättliga flygplan eller annan 
värdefull materiel. Flygvapnet har ing
en som helst möjlighet all fylla upp sill 
behov av hundar i krig genom alt i 
fredstid köpa och hålla den mängd 
stamhundar som skulle krävas. Enda 
möjligheten - ekonomiskt - att lösa 
detta är att ha B-kontrakterade hundar 
som kan ställas till förtogande när det 
behövs. 

Svenska Bruks
hundklubben är den frivilligorganisa
tion som i fredstid skall utbilda lämpli
ga hundar, vilka i krig kan sältas in för 
alt öka bevakningens effektivitet. I 
fredstid löser SBK delta genom all i 
hela landet anordna prov för avläggan
de av tjänstehundcertifikat 1. Detta är 
ett certifikat som tilldelas godkänd be
vakningshund. De hundar som med 
avseende på ålder, hårlag och storlek 
anses lämpliga blir om ägaren så vill 
B-kontrakterade genom Försvarets 
Materielverk. Hunden kommer inte all 
kallas in under fredstid, endast vid all
män mobilisering eller krig. 

Dessa kontrakterade hundar blir 
skattebefriade. Dessutom får hundens 
ägare en utbildningspremie. Denna 
premie utbetalas för all ytterligare sti
mulera till all utbilda sin hund för detta 
ändamål. 

Alla vi som i krig skall lösa bevak
ningsuppgifter m m är tacksamma för 
att om möjligt ännu fler väl utbildade 
bevakningshundar kan ställas till vårt 
förtagande. Det är viktigt att våra frivil
ligorganisationers resurser på detta 
säll kan utnyttjas för att skydda viktig 
och dyrbar materiel. • 

Kapten Ro/ana Sjdsten , FI 7 

Inför Flygvapenföreningarnas 
riksförbund :s .(F\,'RF) 20-lIrsjubi- . 
leum säger OLLE KARLEBY 
'gammal' statss!3KreterarE! och 
generaldirektÖr i ·försvaret .- för

. 	bundsordfötande i FVRF sedan . 
förbundets bildande:' . 

- FVRF har under sii}a 20år 
haft en fantastisk utveckling, An~ 
talet medlemmar är nu uppe I ca 
9 bOo, mångdubbelt. fler än när. 
vi började 1962. Vi är Flygvap
nets frivilliga befälsutbildnings
förbund . V å r uppgift är att vida
re.utbilda Flygvapnets . värnpliKti~ 
ga för sina krigsuppgifter. Vi har · 
också en omfattande ungdoms
utbIldning. . . . . 

- I ett läge där statsmakter' 
na av ekonomiska skäl tVingas . 
skära ned försvarets fredsorga
nisation är det än viktigare att 
satsa rejäla resurser på den fri
villiga . befälsutbildningen Qcl1 
därmed hjälpa till att slå vakt om 
krigsQrganisationens e./fektivitet. 

- Världsläget är tyvärr så
dant - .inpå vå.ra knutar ~ att vi 
sannerligen måste upprätthålla '. 
ett starkt försvar och' förhindra 
att för'svarsmotståndarna får ge~ 
hör för sina krav på en svensk 
nedrustning, I den ' värld~ vi leveT 
är en svensk nedrustning en 
orimlighet - .en oförsvarlig dum
het - och uttryck för önsketän-

FVRF 

kand e helt utan. förankring i 
verkligheten : 

. - I dag är det kärva tider ifrå
ga 'omförsvarsanslagen, liksom 
·i statsbudgeten i övrigt. Vi tving
'as att hålla igen på vår utbild
ningsverks;:lmhel. Förbundet 
har - utöver sitt bidrag 'av statli
ga medel·...: blygsal')1ma egna 
medel. ·lnfär 20-års-jubiteet vill vi , 
slå ett slag fö[ ",VRF och stärka 

'vårt förbunds egna rörelse-
niedel. . . 

- Som en manifestation inför 
20-års-jubileet vid riksförblinds
stämman ijanuari.1982 vill vi gö
ra en jubileumsinsamling. Detta 
beslöts v.id FVRF:s styrelsesam
manträdei Falsterbo på FBU
kursgår®n 21-.23 augusti, 

- Insamlingen startade ome
. delbart. genom att JÖrb.undssty
relsens ledamöter och andra 
närvarandE! satsade var !lin tia , 
Om var och en av förbundets 
medlemmar . ger en ·tia, får vi 
90 000 kr i förbundets egen kas
sal Det blir ett starkt stöd för tör
bundets . verksamhet i fortsätt
ningen, 

. - Vi vill nu uppmana alla 
FVRF-medlemmar och alla and
ra inom . och utom Flygvapnet 
som vill slödja den frivilliga be
fälsutbildningsrö'rels~n inoni 
Flygvapnet att skänka en s/an t 
·till vår jubIleumsinsamling. Gör 
det! 

sLA VAKT OM FVRF! 
sLA VAKT OM FLYGVAPNET! 
SLAVAKT ÖM FÖRSVAREtl . 
sLA VAKT OM SVERIGE! 

tat , medan däremot tidtabellna
vigeringen inte blev tillfyllest. 
Detta påpekades också vid pris
utdelningen av C El :s represen
tant, major Bengt Löwerot. 

Segrare i årets tävling blev 
fänrik R Duner, som därmed er
höll den tredje inteckningen i sil
verkameran. Som tvåa resp trea 
placerade sig fänrikarna A Öhr
man och P-A Svanström. • 

Kapten Kjell Koserius , EJ 

Bidrag till fOVAF:s jubileumsinsamling sänds till : . 

Flygvapenföreningarnas Riksförbund, 

Facl< 10,10450 Stockhplm. 

Postgironummer. 658500-4 

Skriv "Jubileumsinsamlingen" på falong.sn , 


Silverkameran 1981 

För tredje gången genomfördes 
C El :s spaningsflygtävlan "Sil
verkameran" vid 4:de div F5f 
Ljungbyhed. Tävlingen var sam
tidigt C El:s utbildningskontroll 
av spaningsutbildningen vid 4:e 
div. - Tävlingen omfattade så
väl mark- som flygmoment och 
avgjordes i slutet av juni. 

I flygmomentet ingick tidta
bellnavigering och ögonspar1ing. 
Ögonspaningen gav bra resul
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tal andra deltagare avreste 
svenskgruppen med en chartrad 
DC-8 över Atlanten - 10 tim 
med en febril byteshandel av de
kaler, tröjor, nålar och andra 
souvenirer. 

Vi mottogs i Washington av 
representanter ur CAP (Civil Air 
Patrol) , en organisation spons 
rad och hårt knuten ti ll US Air 
Force. CAP:s uppgifter motsva
rar de hos Svenska flygkå ren . 

Under tre dagar besöktes alla 
sevärdheter i huvudstaden -
såsom Washington Memorial , 
FBI, Capitolium, Vita Huset samt 
det ko lossala Air & Space 

fACE -81 

Ungdomlig goodwill 

Internationella flygungdomsut
bytet genomfördes i år under tre 
juliveckor. Ett 30-tal ungdomar 
- flickor och pojkar - uttagna ur 
FVRF, Flygungdomarna samt 
Lottakåren representerade Sve
rige/Flygvapnet i USA, Canada, 
Israel, Storbritannien samt 
Egypten . Sverige besöktes un
der motsvarande tid av utländs
ka ungdomar och ledare från 
ovanstående länder. 

Syftet med utbytet (som exi
sterat i närmare 30 år) är att 
skapa såväl förståelse mellan 
all världens flygintresserade 
ungdomar som PR och Goodwill 
för sitt land och den organisation 
man representerar. Ett tjugotal 
länder deltar i utbytet. 

De svenska ungdomarna star
tade på F18 med fem dagars 
förberedelser i form av språkstu
dier, information om besökslän 
derna samt en del praktiska öv
ningar (t ex hur man uppträder i 
FV-uniform) . 

• • Sverige ställde upp med 
åtta grabbar och fyra fl ickor 
samt ledarna Margaretha Emils
son (Svenska Lottakåren) och 
kapten Anders Linner (F?). 

Efter förberedelseveckan åkte 
svenskgruppen med en TP 84 
'Hereules' till Frank1urt, som är 
IACE:s uppsamlingscentral. 
Den amerikanska flygbasen 
Rhein-Mein står för värdskapet 
under ett hek1isk1 dygn, där när 
mare 200 ungdomar från hela 
världen skall via flyg slussas ut 
till resp värdland . 

Tillsammans med ett hundra-

Museum. 
Sedan var det dags att spri

das. Svenska gruppen skulle i år 
besöka Texas, detta efter spe
ciella önskemål från CAP:s 10
kalgrupp i Texas - med Colonel 
Jackie Floyd som projektofficer. 

•• Vi möttes i Houston (för 
utom av våra värdfamiljer) av 
40° värme samt en nästan out 
härdlig luft1uktighet. - Vi fick 
träffa borgmästaren . Vi blev här, 
liksom i resten av städerna vi 
besökte, hedersmedborgare 
och goodwill-ambassadörer . 
Bland sevärdheterna var Batt
leship of Texas, San Jacinto Mo
nument, Astrodome (en av 
USA:s största inomhusarenor 
med 60000 sittplatser), Astro 
world nöjespark m m, mm. 

Tidigt i gryningen efter fyra 
dagar i Houston tog vi bussen till 
San Antonio, Texas sydligaste 
stad vid gränsen till Mexico. Un 
der tre dagar besöktes ett flertal 
flygbaser , Fortet Alamo (med 
anor från Davy Crocket), de 
sjunkna trädgårdarna samt To
wer of Texas (från vilket man i 
god sikt kunde se in i Mexico). 

Sedan 1954 har flygpojksutbyte skeN mellan Sverige och USA, England 
och Canada. Svenska flygioNor började delta i utbytet 1976 - då med 
USA. lårels IACE (International Air Cadet Exchange) reste dessutom tre 
flyglottor tll/lsrae/. • 25 flygpojkar och -flickor anlände den 22 juli 11/1 F5 
tll/sammans med sina ledare (se bilden). Förutom redan tidigare nämnda 
llinder deltog en egyptier och tre israeler i årets utbyte. De hann alla få se 
en hel del av Sverige - bl a Gotland, Trollhätte-fallen, Storlie-fjällen samt 
Stockholm. • Den 5 augusti reste man åter t//l Frankfurt am Maln i V
Tyskland för tlldaretransporl t/l/ rNP hem/linder. • Foto: Vpl R Kapo./F5. 

Så bar det vidare till Austin , 
Texas huvudstad. Efter att ha 
bl ivit hedersmedborgare fick vi 
bevista USAF:s huvudfl ygdag 
med alla de flygplantyper vi tidi
gare bara sett på bild. Utan tve
kan resans huvudattraktion . 

När vi kom tillbaka till Houston 
blev vi fördröjda en hel dag pga 
den amerikanska flygledarstrej
ken . Med mycket möda lycka
des vi dock till slut ta oss tillbaka 
till Washington, där DC-8:an 
väntade för vidaretransport till 
gamla Europa. 

•• Det var ett verkligt nöje att 
få leda en grupp med så "otro
ligt" fina svenska ungdomar och 
i ett så fängslande land som 
USA. Den svenska gruppen blev 
verkligen populär bland alla vi 
mötte under resebesöket. 
Många amerikanska hem pryds 
numera med dalahästar, 
svenskt glas, dekaler från FV 
m m. Kontakter har knutits för 
hela livet. - Utbytesresans än
damål måste anses med råge 
vara uppnått' • 

A li ders Lill ller 

F20 besöker Spanien ffg 

Flygvapnets Krigsskola val I Frankrike och Västtyskiand fick 
de i år för sin årliga ul/ands vi tillfälle att studera Mirage 3 
flygning alt för första g{lngen resp F-4F 'Phantom' . I Spanien 
besöka Spanien. Resekon (huvudmålet för vår resa) be
tingenten bestod av 25 ele söktes officersskolan i San Ja
ver ur regoffkurs 1979- 81 vier (motsvarighet till vårt F5/ 
samt lärare och personal ur F18 och F20), flygbasen Albace
F20/F16. Resan genomför te (Mirage F1 ) och huvudstaden 
des medio maj och företogs Madrid . 
med sju SK 60E (Saab 105) Intrycken från besöken på 
och en TP 84 (Hercules). skolor/förband ur spanska flyg 
Färdvägen gick från Uppsa vapnet var mycket gott. All värd 
la via Liungbyhed - Hops personal visade en öppenhet 
ten (Västtyskiand) - Dijon och vänlighet som vida översteg 
(Frankrike) - Istres (Fr) - våra förväntningar. Spanien-re
Reus (Spanien) - Madrid san kom därför att bli mycket gi
(Sp) - San Javier (Sp) till vande och intressant. 
Albacete (Sp). (Aterresan Vid vårt besök på San Javier 
samma färdväg i omvänd stod en fotbollsmatch mell ::m 
ordning.) Vädret var med resp skolors elever på program
någon enstaka dags undan met. Motståndarna visade sig till 
tag CAVOK (= vaCkert). vissa delar bestå av f d proffsju 

FV:s nya sopmaskiner 

Försvarets Materielverk (FMV) att inga speciallösningar har be

har för Flygvapnets räkning köpt höv1s . Aggregaten är rena stan

nya sopmaskiner till flottiljerna. dardmaskiner för montering på 

De 35 aggregaten typ Epoke hjullastare. De är standardutrus

FMH 25 har levererats av Strö tade med svängbart stödhjul för 

man AB i Kungälv och skall an  lastarens lyftarmar - en nöd

vändas att vid all otjänlig väder vändig detalj när det gäller mid

lek hålla bansystemen rena och jestyrda lastare för att ta upp ar

torra. marnas egenvikt. Den 2,5 m 


Valet har gjorts med tanke på breda nylonborsten drivs aven 

hydraulmotor som ansluts till 

lastarens eget hyraulsystem. 

Hydrau liken reglerar också 

borstvalsens arbetsvinkel - up~ 


niorspelare från Barcelona och till 30° åt vardera höger eller 
Madrid. Att matchen spelades i vänster. 
30°C värme gynnade inte heller De 35 maskinerna leverera
oss nordbor och vi fick se oss des till FV i månadsskiftet au
slagna med stora siffror. Men gusti - september och används 
något skulle väl de svenske bju med tre olika typer av hjullastare 
da på . • - Volvo BM 641, 4200 och 

Major Kjell NilsSOII, 1'20 4300. • 



Folo:Rune Hedgren. 

* 


Sverige och FLYGVAPNET har begåvats med 
ytterligare en världsmästare. Individuell VM
etta blev i somras flygdirektören TOMAS 
KRAVE (F17/Kallinge). Det skedde i tävlings
formen motorflyg (med allmänflygplan). 
Dessutom deltog Krave i det segrande laget, 
en prestation han upprepade för fjärde gång
en i rad. Det är inte utan att man måste kon
statera, att Flygvapnet inte bara håller världs
klass materiellt utan även personellt. Det är 
klass och stil på Flygvapnets gossar, vare sig 
de internationellt tävlar i luften eller på mar
ken. Något att lägga på minnet. 

Tävlingsformen MOTOR FLYG 
består av fyra moment: 

• 	 Färdplanering: - Uträkning 
av korrekt driftfärdplan för 
tävlingen m h t aktuell vind 
och flygplanets fart. Felaktig· 
heter i tider och kursvinklar 
prickbelastas . 

• 	 Navigeringsmoment: - Ge
nomförande aven tidtabell
navigering med 5-6 tids- och 
passagekontroller utefter ba
nan. Flygtid - 1,5 tim . Antal 
sekunder fel i förhållande till 
idealtiden prickbelastas. Ej 
passerade bry1punkter med
för prickbelastning. 

• 	 Specialmoment: - Identifie
ring av dukmärken (3 x 1,5 m) 
utlagda i terrängen utefter 
färdlinjen samt utmärkning av 
läget på flygkartan. - Identi 
fiering av fotografier tagna 
utefter färdlinjen som utmärk
ning av läget på flygkartan. 
Antal millimeter, fel inprickat 
läge på flygkartan prickbe
lastas. 

• 	 Landningsmoment: - Fyra 
landningar där avståndet från 
flygplanets sättningspunkt till 
en markerad noll-linje mäts i 

VM i motorllyg har arrangerats fyra 
meter. Antalet meter prickbe

gånger: 
lastas. - Två av landningar1975 Gävle, Sverige 

1977 Wels, Österrike na är av typen bedömnings
1979 Montreal, Kanada landningar och de övriga två 
1981 Nottingham, England är s k motorlandningar, varav 

Världsmästare i flygning 

I det segrande svensk-VM-laget Jan-Olof Friskman , styrman SAS. 

1981 ingick: f d FV-kapten vid F21 (Världsmäs

Tomas Krave, flygdirektör , F17 tare -75.) 
(Världsmästare -77. -81 .) Lagledare: Bernt Thenör , meteoro 

Arne Nylen, KSAS, f d 32-navigatör log assistent. Karlstad (kort sejour i 
vid F6 (Världsmästare -79) FV) 

Resultat - Individuellt: 
l) Krave/Sverige 75,50 p 

Resultat - lag: 2) Lenartowicz/Polen 93,85 
1) Sverige 183.35 P 3) Popiolek/Polen 107,40 
2) Polen 201.25 4) Luckerkbauer/Österrike 
3) Österrike 230,50 107.50 
4) Väst-Tyskland 241,65 5) Nylen/Sverige 107.85 
5) Schweiz 291,45 6) HaessleinN-Tyskland 113,60 
6) Finland 300,00 12) Friskman/Sverige 135.40 

den ena skall ske över ett il kurrenten, polacken Lenarto
två meter högt hinder (snöre) wicz, fick serien 4:a, 8:a, 1:a, 
50 m före noll-linjen. 12:a. - . Det var för övrigt ytterst 

nära att Sveriges Nylen knipit 
Allt tävlingsmaterial erhålls en bronspengen. Bara 0,45 straff
timme före starttiden. Under poäng skilde 3:an och 5:an åt. 
denna timme skall färdplanering Si3ta delmomentet (landningen) 
och kartpreparering utföras fällde utslaget. - Avsikten med 
samt annan erforderlig förbere· tävlingsformen MOTORFLYG är 
delse för start. Under navige att öka flygsäkerheten och har 
ringsflygningen utförs både na nordiskt ursprung. Men i dag 
vigations· och specialmoment. tävlar man i motorflyg nästan i 
Landningsmomentet utförs se hela världen. 
parat. I VM 1981 i England ställde 54 

Tävlingsutövandet sker inom tävlande (13 utom) från 14 na
Sverige i Flygsportförbundets tioner upp. Utöver europeiska 
(FSF) regi. FSF är ett specialför länder ställde bl a USA, Irak 
bund inom riksidrottsförbundet upp. (I tidigare VM har bl a Ja· 
(RF). - Internationella tävlingar pan, Australien, Kanada tagit 
går i FAI :s regi . deL) - I årets VM var polacker· 

Tomas Krave vann årets VM na de " farligaste" konkurrenter
- liksom 1977 - på sin jämn na. De flög det polskbyggda 
het. Han fick delmomentserien flygplanet "Wilga". • 
1:a, 9:a, 4:a, 4:a. 'Argaste' kon- Lokul· & central-Red. F171FS 

FV 80-150 Kavalkad 80. FV 81-177 Friska tänder. 
Programtid 25 min. Programtid 8 min . 
Sony U-matic kassett i färg . Sony U-matic kassett i färg. 

FV 80-160 Flygsäkerhetsanalys 79/80. FV 81-185 Identifiering av lIygplan-fartyg 1981. 
Programtid 27 min. Programtid 16 min. 
Sony U-matic kassett i färg. Sony U-matic kassett i färg. 

FV 80-164 Robot 75 FV 81-178 Fpl 37.s struktur/del 1-5. 
Programtid 11 min. Total programtid 83 min, 
Sony U-matic kassett i färg. (= 10-20 min/del). 

FV 80-1"13 En svensk väg. Sony 3/4" kassett i färg . 

Programtid 17 min. Se vidare upplysningar på löpsedeln "AV-nyheter" eller ring 
(Finns nu även med engelsk och fransk till FS/Utbplans nya arbetsplats i Bastionen, tel: 08-221560 
text.) ~). . 
Son y U·matic kassett i färg. 	 Helge Sahlin 



Efter några år av ambullerande 
tillvaro har underrättelseutbild
ningen för flyglottor återbördats 
till sin rätta miljö ... den på Brå
valla. Arets utbildning ägde for 
första gången rum vid Flygvap
nets Underrättelseskola vid F13. 
Nu visserligen i provisoriska 10
kaler men redan till nästa år är 
den nya byggnaden för under
rättelseskolan klar. Då blir sko
lan ännu bättre skickad för sin 
uppgift inom underrättelseutbild
ningen. 

Arets loltaskola pågick under 
två försommarveckor. Skolchef 

Ylva första kvinnalJ pli dl ifil'iit Ilsl Ut s 

Som första kvinna någonsin har 
Ylva BergIIn deltagit i Flygvap
nets allmänna driftvärnskurs. På 
Källviken i Strömstad har hon 
under en juni-vecka fålt vara 
med på skolskjutning, strids
skjutning, träning och handge
mäng m m. Precis samma pro
gram som hennes tjugo manliga 
kurskamrater !lek genomgå. 

Det finns förvisso fler kvinnor 
inom Flygvapnets driftvärn. Men 
detta är första gången någon av 
dem genomgår denna kurs. Allt 
har fungerat jättebra för Ylva 
BergIIn, som genomfört exakt 
samma program som killarna. 
Hon har dessutom visat sig vara 
en mycket duktig skytt, fullt jäm

var Qrdinarie chefen för Undsko
lan major W Jonsson, som till sin 
hjälp hade Instruktörer både 
från FV och SLK. 

Totalt omfattade skolan fem 
olika kurser och elevantalet upp
gick till 32. Till grund för utbild
ningen låg den nya "BUF Friv" . I 
denna anges utbildningsmål och 
hur den knappa utbildningstiden 
bäst skall utnyttjas. Tyngdpunk
ten ligger Inom ämnena taktik, 
underrättelsetjänst och angri
parkunskap. 

I ämnet taktik ingår undervis
ning även om Armen och Marl

förbar med övriga kursdelta
gare. 

Ylva Berglin arbetar vid F14 i 
Halmstad. Tre veckors kurs vid 
Hemvärnets Stridsskola hade 
hon redan genomgått, men på 
den kursen deltog enbart flickor. 
Ungefär ett år har hon varit med 
I driftvärnet. AK 4-an klarar hon 
galant, trots att hon aldrig hållit I 
ett sådant vapen före kursen . 
Skjutit skarpt hade hon visserli
gen gjort Hdigare, men då har 
det varit fråga om pistolskjut
ning. 

"Det är absolut Inga problem 
för flickor att delta i driftfärnet, 
om det fungerar så bra som det 
gjort för mig här på Källviken, 
anser Ylva Berglin. • 

Blom Sl~i"marck . FSIMI 

nen. Denna utbildning ägde rum 
1 marin miljö på ön Märsgam I 
Stockholms skärgård. 

Lokaliseringen av utbildning
en till F13 medgav möjligheter 
till studiebesök vid jakt- och spa
ningsdivislon samt olika strids
ledningsanläggningar. Detta är 
väsentligt för den kommande 
tjänten vid olika staber. 

Kursen avslutades med en till
lärnpningsövning under två da
gar. Då omsattes teorin I praktik. 

Utbildningen genomfördes 
med gott resultat och eleverna 
är väl skickade för sina krigs
uppgifter. - Det gäller att inte 
glömma bort frivilligpersonalen. 
Den är en viktig och duktig re
surs! • 

Kap/en Kjell Koserius, El 
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Chefen för flygvapnet, genit Dick 
Stenberg, utnämnde I mitten av 
augusti den sista kullen plutons
officerare i FlygvapneL Det var 
ett nytillskott på 14 överfurirer 
utbildade i stridslednings- och 
luftbevaknings-(stril-)tjänst. Exa
men, liksom större delen av ut
bildningen, skedde vid Flygvap
nets Södertörnsskolor/F18 utan
för Stockholm. 

Det blev en unik examen. Inte 
bara för att det var den sista I sitt 
slag, utan också därför att bland 
de nya överfurirema fanns ((jr

svarets törsta kvinnliga office
rare. 

Våren 1980 fick Flygvapnets 
bäst utbildade lottor och vissa 
redan fast anställda civila kvin
nor erbjudandet att ansluta på 
utbildning enligt gamla befäls
ordningen. Fyra antogs I hård 
konkurrens. De har samtliga 

bakgrund som lottor I luftbevak
ningstjänst. 

De manliga aspiranterna på 
började sin utbildning på Krigs
flygskolan/FS I Ljungbyhed, au
gusti 1979. På schemat stod för 
det mesta allmänmilitär utbild
ning och civila skolämnen. De 
fyra kvinnliga aspiranterna ryck
te tillsammans med vanliga 
värnplIkliga In 1111 grundläggande 
soldatutbildning I april 1980. 
Därefter kompletterades deras 
militära kunskaper ytterligare vid 
Flygvapnets kadett- och aspi
rantskola (KAS/M)/F18. I början 
av juni anslöt pojkarna från F5 
till utbildningen på KAS/M och 
Irån den tIdpunklen har utbild
ning bedrivits gemensamt, utan 
annat än vissa, smärre praktiska 
problem. 

"Utbildningsresullatet på min 
sista kurs är mycket bra", tyckte 

Kurschefen kapten Harry 
Råneby_ 

Kursetta blev överfurir Jan
Olof O/ofssonffving (F13), kurs
tvåa och bäste idrottsman Paul 
Nelson/Malmö (FlO) samt kurs
trea Stefan Fransson/Ljungby
hed (F10). 

Övriga elever på kursen var: 
Ö/u GClfen Andersson! 

Eskilstuna (F18) 
Inge/a Bernard/Örebro (FIS) 
Kiell Ekh/Vaxholm (FIS) 
Bert EJmqvlstJBara (FlO) 
Lene Larsson/Skåne-Tranås 
(FlO) 
Klas MuchowlV Frölunde (F21) 
Tore Rova/Hapafende (FIS) 
KIlstina S/6delllAnge (F") 
Slw'Svensson/K81mar (FI7) 
Ronald Wallin/Ask/m (Fl3) 
Hans WemeholmlViistenJs (F16) 

... J) ... 'la 

Faktaruta 

För närvarande kan kvinnor sö
ka till följande utbildningslinjer i 
Flygvapnet: 

Yrkesofficer 
• striltjänst 
• sambandstjänst 
• teknisk tjänst 

Reservofficer 
• striltjänst 
• sambandstjänst 
• flygtrafikljänst 

samt 
• meteorolog 
• flygingenjör, marklinjen 

Föranmälan till nästa års grund
utbildning skall ske före 15 no
vember! 
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