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Försvaret; kris
har nu till rege ri ngen inl ämnat sin program plan 84 -89. I denna plan konstateras,
att försvarets ekono mis ka sit uation redan ett år efter fjolårets försvarsbeslut ä r
så svår att målsätt ningar och intentioner i beslutet INTE kan inneh å llas.
Orsa kerna till den uppkomna situationen är många - ram reduktion, inneh å llen priskompensa
tion, förändrad valutaku rs j kombinat ion med den geno mförda deval veringen. Flygvapnet, som
har ett starkt sam band mellan sina ol ika system och en hög ande l materiel, dra bbas särskilt hårt.
Stora materiella investe ri nga r är beslu tade. Senareläggning av mat eriel har måst tillgripas i stor
omfa ttning och verksa mhe ten har på ol ika sätt begränsa ts. I någ ra fa ll har t o m avbeställningar
blivit nödvändiga.
Problemen accentueras av att de ekonomiska fö rutsättninga rna för planeringen ha r fö rsämrats
snabbt. I förh å llande till föregående programplan, 83-88, kommer flygvapnets köpkraft under
den nya fem å rsperioden att reduceras med drygt 500 mkr per å r. (Budgetå ret 82 /83 blev
minskningen 640 mkr.)
• • De tekniska möjligheterna till omplanering i nutid är i stort uttömda. Skulle den ekonomiska
situationen inte för bätt ras genom a tt resurser tillförs, tvingas vi att pröva direkt a reduktioner i
krigs- och fredsorganisatio nen. I ett sådan I läge kommer J 35-systemet i a llvarlig fa rozon.
Luftförsvarets betydelse ha r särskilt fra mhålli ts i såväl fö rsva rsbesl utet -82 som i å rets försvars
proposition . Skulle vi tvingas avveckla J 3S-systemet i förtid, innebä r de t en mins kning av det
redan tid igare starkt redu cerade jaktförsvaret med ytterl iga re ca 30 proc.
Med hänsyn till jaktförsvarets betyde lse för hela vå rt samhälle och öv riga försva rsfunktioner
blir en sådan red uktion en fråga som berör avvägningen inom H ELA försva re t.
• • Rimligen bör alla ansträngnin ga r göras fö r att behå lla vå rt luftförsva r NÅGORLU NDA
intakt. Därför anser CFV att e n översy n av försvaret i sin helhet mås te ske. Ett för hå llandevis
KRAFTIGT RES URSTILLSKOTT erfordras för Fl ygvapnet. I annal fa ll innebä r det att vi riskerar
"I
tillfoga det framti da luftförsvaret obotlig skada.

**

Efter kulturrevolutionen har Kina pa
olika om raden okat ina kontakter med vä t 
världen för alt ta igen förlorade ar a utveck
ling och forskning. Svenskdelegationens beök får ses om ett led i d . a kontakter. Mot
varande besök har tidigare gjorts av ameri
Sven k
kan ka och japanska meteorologer.
meteorologi har lort an eende i Kina, kapat
främst av professorerna Bergeron och Ros by.
De metoder man inom vädertjän ten tilläm
par bygger pa Bergeron ideer. Ule pa de
lokala värdertjän terna erkade ännu inte ut
nyttjandet a numer i kl progn()~underla~ ha
lagit igenom pa det ätt vi hår hemma är
vana vid.
I Kina vill man nu uppenbarligen
lära sig a mycket som möjligt fran vii l. Ge
nom stor atsning pil utbildning och införande
av ny teknik kan man vänta sig en kraftig
utveckling av meteorologi och värdertjän t i
Kina de nänna te aren. - Den kine i ka meteo
rologvisiten i Sverige i omra var alltsa inle
bara ett svarsbesök j allmänhet utan ett led i
den nya utbildningen i ynnerhet.
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Under vårvintern 1982 blev Svenska Meteorolo
giska Sällskapet inbjudet alt sända en delega
tion till Kina. /18 dagar reste en delegation om
åtta personer omkring i Kina. Gruppen från Flyg
vapnet bestod av bl a C VädL/Bengt Bengtsson,
meteorologerna Fritz Larsson och Tomas Cas
selgren. Besöket skedde vid samma tidpunkt
som DB/Lennart Ljung vistades i Kina, dock utan
att vara samordnat.

Syftet med resan var att få en
bild av den kinesiska vädertjäns
ten, som med sina 60 000 an
ställda är en stor och viktig fak
tor. Vi hann få en god överblick
av vädertjänst men också av
forskning och utbildning . Ett di
gert program hade gjorts upp
med besök vid fem vädertjänster ,
ett forskningsinstitut , en speciell
utbildningsanstalt och ett univer
sitet. Dessutom fick vi försvars
meteorologer besöka chefen för
den militära vädertjänsten (vid
Kinas försvarsdepartement) och
en militär flygbas utanför Beijing
(Peking) .
Denna artikel, liksom en skrift i
QVÄ-serien från Väderledning
en, bygger på dessa besök. Det
uppgjorda programmet klaffade
till 100 proc. Dock blev det tyvärr
inte mycken tid över för egna ut
flykter. Det allt överskuggande
intrycket var den vänlighet vi
överallt blev mottagna med. Ett
utmärkt "PR-vapen".

en

kineSIsk/ Irlmim visas nedertJordsullösnmg
med hji/p av flke/besk/ulning

• • Redan de gamla kineser
na. - Vädret spelar en utomor
dentligt stor roll i Kina , både civilt
(främst inom jordbrukssektorn)
och militärt. Det finns mätserier
som är 500 år gamla och indirek
ta mätdata (höstfrostdatum, is
läggning på floder etc) från ca
3000 år före vår tidräkning .
Visserligen bedrevs tidigt om
fattande observationer i det stora
landet. Men vädertjänst etable
rades först i slutet av l800-talet,
då ett par observatorier sattes
upp i Shanghai och Beijing av
europeiska kolonisatörer . Någon
större utveckling skedde inte
förrän 1949, då en omfattande
vädertjänst i modern mening
startades i militär regi. 1952 upp
rättades även en civil vädertjänst
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och senare även en vädertjänst
för civil luftfart.
En snabb utveckling skedde
och numera har Kina ett av de
tätaste observationsnäten i värl
den . Både civila och militära obs
stationer finns upprättade .
Mätning av väderparametrar
har skett sedan medeltiden . In
strumenten har mestadels varit
av kinesisk typ . Nederbördsmät
ning har t ex skett sedan 1200
talet, ca 400 år innan detta på·
börjades i Europa , Självförsörj
ning är fortfarande ett viktigt be
grepp i Kina och man tillverkar
egna
observationsinstrument ,
däribland radiosondutrustning , 3
och 5 cm radar samt satellitbild
mottagare.
• • Organisationer. - Den mi
litära vädertjänsten erhåller lik
som den civila teknisk hjälp från
CMB (motsvarar vårt SMHI).
Varje vapenslag har organiserat
en egen administration . Marinen
har dessutom en hydrologisk av
delning. Flygvapnet har både re
gionala och lokala enheter samt
ett forskningsinstitut. Ett militärt
utbildningscentrum finns upprät
tat i Nanjing , bredvid ett motsva
rande civilt och i nära samarbete.
Där lär över 1000 personer utbil
das samtidigt . Kinesiska Meteo
rologiska Sällskapet (CMS) är en
viktig länk mellan civila och mili
tära meteorologer. Möten ar
rangeras och tidskrifter ges ut,
där gemensamma fackmeteoro
logiska problem diskuteras.
Samtliga militära väderenheter
erhåller centralt utarbetade stor
skaliga produkter från National
Met Center (NMC) i Beijing via
radiofaksimil.
Utbildning. - Meteorologerna
utbildas i första hand på det spe-
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della institutet i Nanjing . Stu
dietiden är fyra år efter gymnasi
um, varav halva tiden ägnas åt
specialisering inom något områ
de. Studenterna utför också
mindre forskningsprojekt som
examensarbete. Högre utbild
ning sker på universiteten i Bei
jing och Nanjing.
De värnpliktiga soldaterna på
väder enheterna har en utbild
ningstid om 8-12 månader. Där
efter följer tre års tjänstgöring . All
personal bär uniform , helt grön
för armen, grön jacka och blå
byxor för flygvapnet och helt blå
uniform för marinpersonal Inga
gradbeteckningar finns, alla har
röda lapåer på kragarna, en röd
stjärna på mössan. Man skiljer
dock på officerare, som har fyra
jackfickor mot två för övrig per
sonal Atergång till gradbeteck
ningar kommer dock om ett par
år.
Under
kulturrevolutionen
(1966--76) försvann största delen
av den välutbildade personalen
berättade man. Nu håller man
ånyo på att ubilda kvalificerade
medarbetare . Många förlorade
år. Tydligen har den militära si
dan mest blivit lidande. Flera ci
vila meteorologer vi träffade ha
de tidigare innehaft militära pos
ter. Också motsatt överföring
sker, t ex Meng Ping var till helt
nyligen chef för den nationella
vädertjänsten CMB.
Många av våra frågor besva
rades med att "det är sörjt för i
enlighet med våra behov" , eller
den retoriska frågan "hur gör ni
då?". Trots detta erhöll vi en hel
del svar så småningom , bl a i
samband med en speciell mid
dag som Meng Ping bjöd oss FV
meteorologer .
• Det framgick att man forskar
på hur kyla påverkar materiel och
manskap. Man studerade också
problem kring radioaktivt nedfall,
men verkar ännu inte ha någon
motsvarighet till våra radiakvind
prognoser.

6
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Vädermodifiering sysslar man
med genom att "tvätta" ur moln
med hjälp av raketbeskjutning .
Det gäller då att förhindra hagel
skador på känsliga grödor. Detta
gärs i samarbete med agrometeo
rologer på lokala vädertjänster.
För artilleriet gör man täta
vindsonderingar upp till 6 000 m
med hjälp av rörliga radarstatio
ner. Vätgasframställning kan ske
lokalt men som regel görs den i
fabrik och transporteras därifrån i
tuber. Vissa obs-stationer sköts
av militär personal
• • Tekniska resurser. - De
flesta instrument tillverkas i Kina.
Numera också med modern de
sign och med ny teknik. Laser
molnhöjdmätare och satellitbilds
mottagare bl a. Väderradarsta
tioner finns både vid civila och
militära enheter. Over hela Kina
finns det 175 tre-cm radar (mot
svarar vår PV-30) och ett trettio
tal 5 cm . Dessutom ett pärlband
av japanskbyggda 10 cm radar
stationer längs kusten för tyfon
varningar . En imponerande sats
ning och en täckning som är be
tydligt bättre än hos oss.
På transmissionssidan finner
vi de största svagheterna i dag.
Fjärrskriftnätet är överbelastat
och långsamt , man utnyttjar där
för telefon i stor utsträckning för
att hämta in "obsar " till en väder
enhet. Radiofaksimil-mottagning
har först på senare år införts på
de lokala väderenheterna, tack
vare en enkel och billig motta
garkonstruktion . Avsikten är att
de över tvåtusen lokala väder
enheterna ska kunna ta emot
kartor från i första hand Beijing.
Inom den militära vädertjäns
ten i Kina har man hittills haft en
mycket liten datorverksamhet.
Dels därför att väderenheterna
hämtar storväderanalyser och
prognoser från NMC , dels pga att
kommunikationsnätet hittills har
varit alltför outbyggt. Men nu äm
nar man datorisera delar av
verksamheten . Vi såg militärme

• '.

teorologer utbildas i ADB på det
civila läroinstitutet i Nanjing.
För körning av numeriska
prognoser och för telekommuni
kation används på NMC sedan
två år japanska snabba datorer
(Hitachi M 170/ 160) . Kinesiska
datorer används för statistiska
tillämpningar liksom för forsk
ning . Det lär dock inte dröja
många år förrän kineserna har
egna snabba , kraftfulla datorer.
Redan detta år beräknas Kina
exportera mikrodatorer, tills vida
re med japanska komponenter
såsom mikroprocessorer.
• • Försvaret.
Kina är Asiens största mi/itär
makt. Dess arme om/aNar ly
ra mi/joner regu//ära so/dater.
Dessutom finn s tolv mi/joner i
halvmilitära förband. I Kina.
som har 1024 miljoner in v~ 
nare. finns drygt 70500
strids vagnar och 4000 andra
pansarfordon. Kina förfogar
över
medeldistan srobotar
med en räckvidd upp till 5600
km och lär o cks~ vara p~ väg
aN ulveckla en interkonNnen
lal robot som kan n~ mål
73000 km bort. Vidare förio
gar Kina över en experiment
uMt som kan robotar. Dess
utom har flotta n. som omfat
tar 360.000 man. över 703 at
ta ckubålar. Iv~ av dem käm
kraftsdrivna. och 34 större
krigsfartyg. Flygvapnet tia(
5300 stridsflygpla(l och flot
ta(l 800 landbaserade flyg
plan.
(fml /IUlrl fo r SI r-a reg;.tK CJ .Hudier .
L QrrJQ1/

sept J982 .)

Försvaret ingår som den fjärde
av "de fyra undervisningarna"
(jämte industri, jordbruk , veten
skap/teknologi) har under sena
re år fått minskade ansla~J (En
färsk överblick av Kinas för
svarsmakt publicerades i DN
830416 .) För att åstadkomma
moderniseringar inom dessa fyra
områden anser många, att det
också fordras för en femte ; näm
ligen en modernisering av det ki

.
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nesiska samhället (föryngring
bland ledare bl a) samt av förhål
landena inom industrin . Dess
utom tarvas en demokratisering
av det offentliga och politiska li
vet.
• • Verksamheten. - Vid ett
besök på flygbasen Nanyuan ut
anför Beijing fick vi en närmare
inblick i verksamheten, Gott om
personal förstås , spatiösa utrym
men och en minutiös ordning
präglade väderstationen. Obser
vationsplatsen hade nyligen flyt
tats pga växande träd runt den
gamla platsen . Och träd hugger
man inte gärna ned i detta träd
planteringens Kina.
Särskilt imponerade blev vi in
te av briefing och uppföljnings
funktionen . som i brist på minut
aktuellt underlag och kartor som
vertikalsnitt m m liknade 50-tal
för oss . En av anledningarna kan
vara att bilden som media inte
trängt igenom ordentligt ännu.
Utrustningen var rätt ålder
domlig till skillnad från Beijings
internationella flygplats . Där be
tonades också starkare "now
casting "-metoder . På den flyg
platsen har man minima på 800
m sikt/80 m molnbas (tack vare
ILS) , medan för Nanyuan mot
svarande värden är 2 km/ 200 m.
• Ännu tycks inte de numeriska
prognoserna ha slagit igenom
ute på vädertjänsterna. Man ut
nyttjar dem som referens efter att
ha gjort subjektiva prognoser
med hjälp av framför allt empiris
ka metoder. Det är då många
faktorer som spelar in: strömning
över Tibetplatån, satellitbilds
analyser av moln, diskussioner
kring den storskaliga cirkulatio
nen vid förekomst av kraftiga
oväder. Oversvämningar har all
tid förekommit i den kinesiska hi
storien. Varje år uppträder ett 10
tal oväder som ger mer än 300
mm dagsregn. T ex i augusti
1975 gav ett oväder 1060 mm på
en dag, något liknande skedde

CHInII. nftRUer ror 6~"- ochlill.YOIIf flnIU IDI, I lin,. S'dllll ~l/ItAm".'
sar p' dl,,- odI nfnivlllpp m/ rll tlll/ll/fIIM'
III#",m.,,'-, If,,,n-,
motDr· och &trrttlll.,,,,, m ", u.r ..",,,,,nll'II,1.

,tU"".

juli 1981 i Sichuanprovinsen med
enorma skador som följd . Man
kan dock förmoda att man relativt
snart får upp ögonen för NWP.
Dels därför att man nu har en rätt
bra modell i drift , dels för att ra·
faxsystemet nyligen förbättrats
så att man kan lita på att alltid få
sådana kartor.
Något som förvånade oss var
den betoning på långtidsprogno
ser (5-30 dygn , ja även för sä
song) som gjordes . Omfattande
forskning pågår och man har go
da resultat från de metoder som
utnyttjas i dag.
Ett av de väsentligaste dragen
i all vädertjänst i Kina är den de
centralisering som borgar för nä
ra samverkan med kunder, vare
sig de är piloter eller bönder.
• Under vår vistelse i Kina höll vi

några föredrag med diskussioner
kring vädertjänst i Sverige. Det
framgick då att kineserna var im
ponerade av vårt kommunika
tionsflöde, av våra väderflyg
ningar, samarbetet med civil vä
dertjänst och att våra civila kolle
ger ingår i krigsorganisationen .
Föreläsningar skedde på eng
elska och tolkades till kinesiska
av engelsktalande meteorologer.
Språkbarriären är ett stort hinder
för ett mer omfattande utbyte .
Enbart ett fåtal artiklar ur interna
tionell fackpress översätts . Men
språkstudier pågår över hela Ki
na och på 90-talet talar nog
många meteorologer engelska,
kanske t o m esperanto.
• • SammanfaHning. - Vår
delegation hade inte den militära
vädertjänsten som huvudmål,

a"".,: 'I.q, tI".I•• ""dl" b" ".n m.l/min (prtel, "'" I SOllj./) 'o",
mHlfiljlf rid

om.mld '/1.111111/",,,
fln,. - O."",d,,: Flit ''''klIIn, ,n"hdr ,rt "llIIflllfh,.,
".,,,,d,..,,,, 111/""1' tl." fI",."I'II.

plp.f/n~".I,",

men vi fick ändå en liten inblick i
de synsätt som kännetecknar Ki
nas försvar. Modernisering - en
satsning på ny teknik sattes
främst. Ingen nämnde fartlågor
för det tredje världskriget , vilket
ofta förekom under OBISlig Syn
nergrens besök 1977. Nu beto
nas det politiska och ekonomiska
oberoendet. Kontakter med ett
neutralt land som Sverige kan
därför ses som ett led i denna
strävan .
En rationaliseing av byråkratin
har nyligen startat i Kina. Antalet
ministerier ska bl a minska be
tydligt. Man har börjat uppifrån .
Av 13 vice premiärministrar finns
nu bara två kvar. Den ene av
dessa, Wan Li, som ansvarar för
bl a jordbrukssektorn (80 proc av
folket är knutna dit), hedrade oss
vid återkomsten av vår rundresa

till Beijing med att be oss besöka
honom för en pratstund. Mottag
ningen , som bevakades av press
och TV, skedde i en trivsam at
mosfär, där Wan Li betonade
vikten av vädertjänst och samar
bete våra länder emellan .
• • I juni i år ägde eH svars
besök rum av eH tiotal kinesis
ka meteorologer. I program
met ingick besök vid FS, F5,
F21 och FOA. (Se nedan)
•

Ut/era/ur:
l) Militär vädertjänst i Kina . ovA 1/82
2) Meteorology and Oceanography in
China. March 1983 IVA rappon

225.
3) Berns: Kinesisk jak1flygbas . 00·
cersförbundsbladet 3 / 1982 .
4) Almgren: Kinas försvarsmakt . Ur
Svensk-kinesiska föreningens års

bok 1979.

Svorsbesöket
EIt svarslHtsök i Sverigslrln ""I,arolo·
lIilb Sjl/stllp,'1 Kln. lIenomflirdu un
der lIdIIII 5-21 Juni, ~r. F/rgstabsn och
Fly(JV.pnstJ förband sIad rom besöks
moltIga", under fr" dagar.
OlllllgBllofll1fl frin Kln" IDm bls/od
'v 70 m,n Inkllolk, fick bl. n Inl/Odulr
lIon 111/ del komm,ndt v'derll,ns/sysl~
mel "Vid" BD" vId besÖRI "d RVådC
Nord vId F21fK,lIn och hOf huvudl,v~
"nl6mn Erlcuon ule I KlSl' . Syslllmet
vjett. ,'orllnlrtlSs, IInom utblldnin,s·
hjilpm'dllln vid V;d.rs.olan vid F51

Llungby/led.
Den iJnesfsKI delegl/lonen f"ddlls IV
prolsll$4( Xle f,blng frln unlv,rslte/etl

B,lllng (PekIng) DM mill/ii" videt·
/jlns/,n vsr flJprtlun/,,,d genom sJn
slii/lfofIJ/fld,nd. ch.1 gmlln/ Wllnll

Derheng.
HuvudciCflfO/l och IIIISVIf/g fOr plane
nnglln IV hel, 01$0.'/ V" ""jol (m,IK)

Fritz ursson FZ1IS.

aN.

•

Förtlyt/ningstnnsporl med TP 79IOC-3.
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Ideen till dagens RPV (remote
ly piloted vehicle = förarlösa flyg
plan) anses ha sitt ursprung i Tysk
land. Vid L.uftwaffes testcentral ge
nomfördes 1939 försök med en
obemannad kameraförsedd flyg
farkost.
Operativt utnyttjande
av denna typ av farkoster skedde i
samband med Cubakrisen 1962.
Från mitten av 60-talet har
RPV i olika utförande kommit till
användning för uppdrag typ spa
ning och störning.
l Vietnam
genomfördes över 3000 uppdrag
med RPV. Förlusterna angavs
till 4 proc.

**

**

**

***

Större delen av 70-talet prägla
des aven optimism och tillförsikt
i väst vad gäller utnyttjande av
RPV för uppdrag av typ spaning,
mållokalisering, attack, störning
m m. Under senare delen av 70
talet märktes dock en viss dämp
ning orsakad av nedläggning av
ett antal program. En förskjutning
av tyngdpunkten har skett mot
mini-RPV-system för allahanda
underrättelseuppdrag inom ar
meförbanden. Benägenheten att
satsa på större RPV-system är
liten , då resurser i många fall
måste tas från flygplansidan.
Från att för 10-15 år sedan
haft en nästan överoptimistisk
syn på RPV-teknikens använd
ning och kapacitet, där man del
vis diskuterade att ersätta spa
ning från andra plattformar som
flygplan och helikopter med
RPV, har man under senare år
fått en mer nyanserad syn på
plattformens användningsmöjlig
heter.
I dag betraktas RPV :n som ett
komplement till flyg-och helikop
terspaning med vissa fördelar (t
ex svår att upptäcka och därmed
bekämpa, billig, obemannad)
men också med vissa nackdelar
jämfört med konventionella flyg
plan och helikoptrar (t ex begrän
sat spaningsområde, mindre flexi
bel, sämre lastmöjligheter) . - In
riktningen mot mini-RPV-system
kan ses som en bekräftelse på
denna trend.
Också en allmän tröghet inför
nya systemprinciper har till viss
del fördröjt införande av obe
mannade
spaningsplattformar
som RPV. Men mycket talar för
att denna plattformstyp kommer
att få ökad användning i framti
den, både för spaning och andra
uppgifter som störning , måIut
pekning och sken mål.
• • I västvärlden finns i dag 25
olika tillverkare av främst mini
RPV-system . 19 av dessa är lo
kaliserade i USA.

Den huvudsakliga använd
ningen för flertalet av projekten
är som målobjekt för de olika för
svarsgrenarna. Sperry Flight
Systems har två RPV-system
som utgörs av ombyggda F
102A resp F-100. De används
som överljudsmål och är de enda
med prestanda i närheten av vad
moderna flygplan kan prestera.
RPV-begreppet har i takt med
ökningen av antalet objekt kom
mit att bli något missbrukat, var
för en definition är på sin plats.
RPV-systemet har en eller fle
ra "piloter" (= operatörer) på
marken som genomför hela upp
draget. Ovriga typer av farkoster
(flygmål, kryssningsrobotar) har i
sig inprogrammerat en flygbana
som i vissa fall innefattar en åter
flygning (återanvändning) till
hemmabasen .

Brittiska 'Wldeye', mini-RPV av hkp-typ. För spaning över slagfält mm.

I USA är några system under
utveckling . Det mest bekanta är
Aquila-systemet för spaning (TV)
med realtidsöverföring samt mål
utpekning (laser) för slutfasstyr
da artillerigranater. Räckvidd 30
50 km , hastighet 65-220 km/ h,
lastkapacitet 17 kg, förprogram
merad bana eller följning från
markstation.
Canada har tagit fram syste
men Cl-89 och Cl-289. Cl-89
har räckvidden 120 km, lastka
paciteten drygt 15 kg, flyghastig
het 740 km/ h samt innehåller ka
mera och IRIS (Infra Red line
Scanner). - Cl-289 har längre
räckvidd , bättre navigeringspre
cision och realtidslänk till skillnad
från Cl-89-systemet.

Israels
mini-RPV-system
"SCOUT" , (uppmärksammad i
samband med libanon-kriget) är
utrustat med TV- och foto-kame
ra , digital datalänk och bandspe
lare. Det ingår i den israeliska
armen . Nyttolasten för SCOUT
är ca 20 kg , flygtid upp till 7 tim,
flyghastighet 150 km/h och ty
pisk flyghöjd 900 m.
Värt att nämna är att det israe
liska systemet Scout kräver två
operatörer. En sköter TV-kame
ran och den andra manövrerar
flygplanet.
Också Italien, England och
Frankrike har utvecklat olika ty
per av spanings-RPV , av vilka
kan nämnas MIRACH 10 (Italien)
STABILEYE
och
MACHAN

HWS (Harassment Weapons System) - amerikansk prototyp tilt mini-RPV för USAF. Skenmåf mot radar = skall
dra till sig intressellvilsefeda från riktiga flygföretag.

/

Översikt
Aqui/a l USA)

CL-B9(Canada)
.

Spinnvidd (m):
Mallast (kg):
Flyghastlghet (kmih):
Räckvidd (km):
Uppgifter:

~

(England)
samt
SCORPION
(Frankrike). MIRACH 10 kom
mandostyrs via länk och innehål
ler TV, foto samt laser för mål
utpekning . MACHAN och STA
BILEYE är båda försökssystem
med nyttolasterna 15 resp 25 kg .
Flygtiden för båda systemen är
ca 2 tim . För MACH AN är hastig
heten under spaning ca 120 km/ h
och TV är aktuell sensor.

3,76
17

6&-220
30-50

'-Ö;94
17-20
":740
.120

Spaning med raalSpaning, OvervaktldsOverlOrlng.
ning.
Målutpeknlng fOr
stutfasstyrda graI nater (Copperltead) ,

CanadairlDornier CL·2B9 . lJvervaknings·RPV med kameror + /R·linescan .
Xr l m längre än CL-B9 = har längre
räckvidd, mm .

Scoul (lsrae))

Mirach (italien)

3,60
22,7
76-148

2,71
9
-180

Flygtid: 7 11m
Spaning, målidenlifiering
realtldsöverföring (TV).

Flygtid: 3 11m
Spaning

-

'f'

Israel nyttjar RPV lliligare än I ex USA ,
IAI:s " Scout" är den mesf avancerade
på marknaden i dag. Användes i Liba
non-konflikten.

flygstabs representanter experter
ur FOA. Industrin medverkade
vid framtagning av ett flertal sy
stemskisser och förslag.
BeträHande
at1ack-RPV-systemet (som hade en lastlörmå
ga på ca 800 kg) gjorde CFV föl
jande bedömning :
• RPV kan mte ersätta attackflygplan
och underlaget hilliIIs (juni · 75) pe
kar p$ at( RP V inte kan bii ell kost

• • RPV i öst. - Sovjet. Det är
inte känt om det finns eller ut
vecklas några RPV-system i
Sovjet. Det är dock helt uppen
bart at1 man där har tillgång till all
den teknologi som krävs för at1
utveckla sådana system . BI a har
man i Sovjet i stor utsträckning
hit1ills använt äldre militärflygplan
försedda med fjärrstyrning samt
målrobotar. Enligt uppgift finns
et1långräckviddigt- och kort räck
viddigt RPV-system.
•
RPV i svenska flygvapnet.
- Sedan i det närmaste tio år har
studier rörande RPV (fjärrstyrda
farkoster i mer allmän betydelse)
pågåt1 i Flygvapnet. Et1 omfat
tande studie- och forskningsar
bete utlördes under mitten av 70
talet , varvid följande RPV-kon
cept studerades :

1) Attack-system
2) Jakt-system
3) Spanings-system
Arbetsgruppen
leddes
av
FMV-F. Den innehöll förutom

nadseffe k tiv t komp/emenl /iII flyg
p/an .
• F/era osa kerhelsomraden föreligger
kring bl a sensorer, dataöverföring,
ekonomi.
• Slora krav pa fonsall forskmn g och
!orsak (kostnader i 10 mill kr -klas
sen)

BeträHande jakt-RPV gjorde
CFV följande bedömning:
• Jakt · RP V med sådana prestanda alt
den skulle kunna ersäIIa ,aktflygp'an
kan san nolikt inte realiseras under

Detlalas lIitigt om mini-uMfar numer. Nu är dags all komp/ellera
med mini,RPV·ubåtar. Ovan ses ell väsllyskt exemplar: "Pinguin
83",

de tta sekel.
• Rp l lor begransade jakiuppgifter ar
rea!l seroara men svan all uppna
kostnaClseffek/ivite t.
• En amtidig anskaffning av /a kt- RPV
och ett nytt jak tflygplan !som anda
skulle anskaffas un der 80-90-talet)

• Aven här förelig ger osä kerh eter ro
• RPV inom militära försvaret i
rande bl a räckVidd, sensorer och
dalaöverfönng.
• En dubb/el/ng av sys lem

ed et(

spanmgs -RPV-syste m para ltelft m ed

som omOJ" gt

JA S -flygplan ets allSidig het

a, h ter

inte motiverat av kostna ds effekli vi ,

RPV -system i spaningsfunk
tion har visat sig vara det område
av de studerade där förutsätt
ningarna till framgång torde vara
störst.

tetsska/.

Rolf Persson, FS ISwd

Redan på la-talets början gjorde Sverige genom bl a FOA vissa
spaningslörsök med mini-RPVlmed radiostyrda modellfpI, typ
" Skatan".

italiensk mini·RPV, "Mirach 20", lör målanvisninglfrantövervak
ning. Liknar "Scout" i liera avseenden .
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bedömdes pga ekonomiska skäl

övrigt. - Inom Armen pågår f n
en utvärdering av ett mini-RPV
system lör frontnära spanings
uppgifter. - (BI a rörande detta
har FV-NYTI anledning att åter
komma.)
•

Fala : Clas Broberg

I våras höll 1. kompaniets/F13,
klargöringspersonal just på att
avsluta sitt arbete före lIyg
pass. • Två värnpliktiga arbe
tade vid lIygplan "M 10". Den
ena av dem, vpl Persson, be
fann sig vid "braggen" . Vpl
C/asson var vid flygplankabi
nen för att utlöra kamerakon
troll. Då Classon slog till H
ström märkte han alt det inte
blev någon funktion. Han fråga
de då Persson :lm bragg-ström
var till. Persson svarade att så
var fallet. Men han gjorde en
extra koll. • En tredje vpl, Ah/,
skrek då plötsligt: DET BRIN
NER! Omedelbart sprang han
bort till närmaste släckare i
brandsats 214. Där fattade han
två 12 kg pulversläckare och
sprang tillbaka mot lIygplanet.
På tillbakavägen mölte han
lIygtekniker Ulf och lämnade
ena släckaren till honom. De
trycksalte sina släckare och an
grep branden på marken och i
apparatrummet vid "millan" .

Flygtekniker Sporre var på väg mot
stationsbyggnaden när han hörde vpl
Ahl ropa. Han såg två värnpliktiga
Jonsson och Frejd, springa till plat
tans bakre kant för att hjämta ett 100

kg pulveraggregat. Sporre vände
springande mot flygplanet, tog under
vägen pulverpistoten och fick ut det
mesta av aggregatets slang. Vpl
Jonsson trycksatte pulveraggregatet
och stannade kvar vid detta. Vid
trycksättningen erhölls inte genast
pulver, pga att slangen inte var helt
utdragen .
Vpl Ni/sson, som vid brandens bör
jan var på väg lossa jordanslutning
efter avslutad tankning. avbröt och
hjälpte till att få ut pulverslangen. Fte
U~ beordrade honom att larma om
släckhjälp. Nilsson sprang mot sta
tionsbyggnaden, men hörde då att
larmning redan skett.
Alla kring flygplanet var vid det här
laget engagerade med släckning av
branden. Fte Ulf och vpl Ahl på väns
ter sida, på höger sida angrep fte
Sporre med aggregatets pulverpistol.
De släckte först brinnande bränsle på
marken, avancerade och sprutade in
pulver i de luckor som var öppna. På
vänster sida hjälpaggregattucka och
på höger säk-Iuckan Efter det första
släckningsangreppet verkade bran
den vara släckt . Personalen kollade
än en gång att batterisäkring var från ,
vilket den var. Bränsle fortsatte dock
rinna ner på marken via balk/extra
tank. Efter några sekunder återantän
des branden . Personalen hade dock
stannat kvar och flera släckare hade
kommit fram , vartör angrepp mot
branden skedde omedelbart . Släck
ningen lyckades än en gång, men det
uppstod siktproblem pga pulverinsat

Värnpliktiga släckte
flygplanbrand

BRA GJORT!
sen. Personalen stod beredd och fte
Sporre beordrade en värnpliktig att
lossa luckan för batteriutrymmet. Då
luckan öppnades kom en tredje åter
antändning . Men Sporre angrep di
rekt in i batteriutrymmet och "öste på
rejält" med pulverpistolen. Persona
len uppskattade att det förtiulit ca 2
min. De hörde att räddningsstyr1(an var
på väg och de flyttade undan fordon
så det blev fritt framför flygplanet. 2-3
man stod dock kvar och bevakade om
ev ytterligare återantändning skulle
ske.
Räddningsledare
Kennethsson
ställde upp fordonen och beordrade
fram skumrör. Samråd Tekn - R1
skedde. Skummet sprutades därefter
dels in I öppna luckor. Aven plattan
under flygplanet skumbetäcktes.
Kompaniets övriga personal bog
serade under tiden undan de flygplan
som stod i närmaste angränsande
omgivning.
Situationen "lugnade ned sig". En

räddningsbil stannade kvar medan
flyteknikern tömde bränslet ur flygpla
net.
• • Denna lyckade insats beror på :
• AM personalen visste hur mate
rielen skulle användas + alla satte
igång utan någon order. (Bortsett
från pulverslangen .)
• AM personalen genom god utbild
ning handlade tekmskt och taktiskt
rätt .
• Att släckmateriel fanns snabbt och
läM tillgänglig, samt
• Att personalen gjorde upprepade
angrepp tills de kom åt brandhär
den .
Incidenten bör visa på hur viktigt
det är, aM klargöringspersonal erhål
ler utbildning på handbrandsläckare
och framförallt de aggregat som
finns. Dessutom visar händelsen aM
släckmaterielen skall finnas omedel
bart intill arbetsplatsen .
•
Lojtnrlllf H WH

J o.~e.r~s(Jn.

F 14

Parad lör Ingemar
DIltI välkände och uppskaHade kap/enen Ingemar Gruvberg, F14, (fängsi
lram pI bilden) avgick med liderspension den 1 oktober. Della innebar aH
FV-ka"lären hos en s/or brand- och räddningslegend avslulades, En kUR
skapsgestall som kan bli svår aH ersåHa. - Ingemar gästade F4 på sin
60-årsdag och då passade beredstapsplu/onen dIr pI ait-gratulera pI den
stora dagen. - Vi Iror all vi lalar lör samll/ga inom FV:s brand- och
räddnlngslilns/, när vi ullrycker vår uppstalining av honom sam/ önskar
GOD FORTS!
.
•
Kol/egana rå BBS/Brand: FI4
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• • I hebreiskan finns ett ord, CHO'rZPA,
som är mångdimensionelIt och en ,smula
svårtolkat. Närmast kommer man väl om
man vänder på Aksel Sandemoses 'Jante
lagen' och lägger till en viss frejdighet
och en stor portion gåpåaranda (eller som
man säger i vardagslag: Djävlar anam
ma).
• ••

CH PA
på israeliska vingar
Israeliska försvarsmaktens operationer
är präglade av 'chotzpa'. Och detta gäl
ler inte bara de mer spektakulära av
typen "Entebbe-raiden". Man tycks
också kunna vända invanda begrepp
och ideer upp och ner. Kännetecknan
de är improvisationsförmågan och flexi
biliteten.
Det moderna kriget är enligt israeler
na sådant, att man många gånger ställs
inför problem och situationer som man
rimligen inte kan vara förberedd på 
men som man tvingas att ta itu med och
lösa. Möjligheterna är alltså stora att
det inträffar saker och ting som ingen
militärexpert har någon färdig lösning
på. Detta, säger man, gäller för såväl
individer som för grupper med vari
erande storlek.
För att komma till rätta med det här,
menar israelerna, krävs det ett utbild
nings- och organisationsklimat som fri
gör kreativa krafter. Filosofin i det israe
liska flygvapnet, då det gäller uttagning
och utbildning, tycks vara att man in
riktar sig mot detta.
• • Vid uttagningen av flygförare lå
ter man t ex en grupp sökande tillbringa
några dagar i öknen under primitiva
förhållanden. Tillsammans med dem
finns en flygvapenoffieer. Man studerar

därvid praktiskt hur strukturer uppstår i
gruppen, hur man löser uppkomna pro
blem osv.
Uppenbarligen anser israelerna att
den här egenskapen, att lösa oväntade
problem, går att träna upp men att
olika människor har olika förutsättning
ar för denna inlärning. I uttagningen
tittar man på de här förutsättningarna.
I den militära utbildningen återkom
mer sedan uppgifter av problemlös

Dena är
Janlelagen:
1) Du skall inte tro all du är nAgot.
2) Iluskall inte tro all du är lika god
,·som_vi.

3r:QU:.:Skall inte tro all du är klokare

·-ail:v.f



4(t!iu' skall inte inbilla dig att duar
bällre än vi.
5) Du skall inte tro all du vet mera än
vi.
6) Du skall inte tro att du är förmer än
vi.
7) Du skall inte tro att du duger tl/l
fIAgot.
8),1)fI, skall inle skratta At oss.
gJ~iJi1-skall inte tro all nAgon bryr s/fi.:· _

- Om dig.

~

=

18)1_Qu'skall inle tro att du kan fära oss
JiAgot.
Ur Aksel Sandemoses "En flykting korsar sitt
spar". - Det existerar ocksA en anti-Jantelag;
raka motsatsen, alltsA.
12

ningskaraktär. Man försöker också att
så lite som möjligt detaljstyra verksam
heten. Det är genom att praktiskt han
tera verkligheten som problemlösnings
förmågan övas upp.
Den store flygstrategiske, italienske
tänkaren och generalen Giulio Douhet
skrev redan 1921: " Segern ler mot dem
som kan förutse förändringar i krigets
karaktär, inte mot dem som väntar med
att anpassa sig till dess förändringar har
inträffat " . Även ett ytligt studium av
det israeliska flygvapnet visar, att detta
har man verkligen tagit fasta på - flexi
biliteten är uppenbar.
• • Det som slår en är också det
okonventionella, obyrc}kratiska sätt
man löser problem på. Israelerna gör
det mesta annorlunda. Påtagligt är
också den ringa vikt man lägger vid for
mell, yttre disciplin.
På frågan hur allt detta kommer sig
svarar israelerna: Vi har en ung för
svarsmakt som inte vilar på något kolo
nialt förflutet. Vi har inte heller tagit
över doktriner, filosofier etc från någon
etablerad försvarsmakt genom dess ex
perter eller instruktörer. Jämlikhet var
också ett av grunddragen i våra tidiga
militära organisationer och som fanns
innan staten Israel bildades.

Av Lars Christofferson
Israel/sk F-4E 'Ph,anlom' med 2 sJömllls
robotar, lyp:fAt:Ji:abriBl Mk.3.

För aH bäHre exemplifiera 'CholZpa-begreppet'
samt för aH lå en nyanserad syn på den israeliska
flvofilosofin har FLYGvapenNm fåH ta del aven
exklusiv intervju på orl och ställe. Den intervjuade
officeren har en hög ställning i det israeliska
flvgvapnet. Han har också stor stridserfarenhet. Av
säkertletsskäl vill man i det israeliska flvgvapnet
aH varken namn, grad eller befaHning pUbliceras
på någon av de egna flvgförarna.

Israeliska flygvapnel har i flera
krig under senare /id visal sig
vara myckel framgångsrikl.
Hur förklarar Ni della?
Då man analyserar en organisa
tions effektivitet, det gäller vilken
organisation som helst, måste
man först titta på människan i
organisationen. Hur hon är utbil
dad och hur samhället runt hen
ne fungerar. Hos oss spelar för
stås överlevnadsmotivet en stor
roll. Kanske är detta den vik1i
gaste faktorn.
I Israel lever alla under stor
stress från vaggan till graven. Ett
ständigt krigshot är för oss en
realitet. Den här stressen har vi
lärt oss att leva med. Den formar,
enl min mening, människor som
ytterligt väl klarar påfrestningar
na i moderna flygstridssystem.
Vi har dessutom en mycket
hög utgallringsprocent i vår flyg
utbildning. Den här omfattande
gallringen är förstås oekonomisk.
Gallringen är inte bara stor under
själva grundflygutbildningen utan
även efter. En flygförare är alltså
under hela sin livscykel utsatt för

gallringshot. Hög flygstandard är
för oss en nödvändighet. Det
handlar ju om liv och död för den
enskilde individen och för hela
landet. Då har vi inte råd att tän
ka i ekonomiska termer.
En flygförare med tusentals
flygtimmar, med stridserfarenhet
och kanske något av våra stora
"ess" som har skjutit ner flera
fientliga flygplan kan alltså gall
ras. Vi kan bara ha deal/ra bästa
i luften.
Det räcker inte med att bara
vara krigsplacerad flygförare.
Stridsberedd är inte tillräckligt. Vi
måste med tanke på landets sä
kerhet ständigt hålla en mycket
hög standard hos våra förare. Vi
vet ju inte när skickligheten kan
komma att behöva användas.

Vad händer med de krigsplace
rade flygförare som gallras
bort?
I allmänhet förflyttas de från ett
mer komplicerat flygplan till ett
enklare; t ex från f-15 'Eagle' till
A-4 'Skyhawk' eller från Sky
hawk till något transportflygplan.

De kan också få flyga lätta, små
flygplan eller få mark1jänst.

ifr della även ell säll all rekry
lera folk /iII Ijänsler på mar
ken?
Inom flygvapnet behövs en
mängd människor med flygerfa-

Klargöring av I/ygplan (här A-4 'Skyhawk') sker med sAväl manlig som kvinnlig personal.

renhet för olika befattningar. De
här befattningarna behöver inte
med nödvändighet vara flygan
de. före detta flygförare kan bli
alldeles utmärkta stridsledare
osv.

Hur är del med de högre siabs
funktionerna? Måsle persona
len vara flygande?
Vårt system är sådant att flygsta
bens officerare måste vara fly
gande. Vi kan t ex inte tänka oss
en flygvapenchef som inte flyger.
Alla officerare i staben flyger.

Lål oss gå lillbaka liII fr höga
ulgallringskvol vid grundflygul
bildningen. Den lär ju ligga
över 75 proc. I Sverige har vi i
några kullar faktiskt vari! nere i
noll proc. Del normala är an
nars 5 lilll0 proc hos oss. Hur
kommenlerar Ni del?
Vi har efter grundflygutbildning
en ungefär 10 till 15 proc utgall
ring - eller mer. Och det är, som
jag sade tidigare, ekonomisk1
väldigt betungande. Våra antag
ningskrav är utomordentligt hö
ga. Men vi har inga problem med
att få sökande. När vi gallrar,
gallrar vi mot utbildningsprofilen
och väljer ut endast de allra bäs
ta att vara kvar. Det kan tänkas
att vårt system inte är det effek1i-
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vaste . Vi har emellertid hittills in
te lyckats hitta någon metod med
vilken vi kan minska vår höga ut
gallring . Vi håller noga på att
analysera situationen och den är
utsatt för forskning. Det är natur
ligtvis inget i sig självt önskvärt
att ha en hög gallringsprocent i
grundutbildningen. Vi letar som
sagt efter sätt att sänka kvoten till
en lägre nivå.

I Sverige använder vi ell test
som kallas DMT (Defense Mec
hanism Test). Har Ni hört talas
om della test?
Ja, det har vi. Och vi har taktiskt
köpt delar av det. Vi tittar just nu
mycket noga på det. Men vi an
vänder det ännu inte som uttag
ningsinstrument.

Den Mga svenska utgallrings
procenten i grundflygutbild
ningen beror säkert delvis p~
DMT, men säkert ocks~ p~ den
pedagogiska forskningen och
det pedagogiska utvecklingsar
betet som ägt rum i det sven
ska flygvapnet.
Jag är övertygad om, att man i en
grundflygutbildning med hjälp av
pedagogisk forskning kan åstad
komma mycket goda resultat.
Här har vi säkert en hel del att
lära från Er i Sverige. Men i den
fortsatta utbildningen och i
stridsflygutbildningen är nog vårt
sätt det bästa - i alla händelser i
den situation vi lever i. Om man
vill hålla en hög standard i ett
flygvapen, måste man räkna
med att ha en viss gallring i den
fortsatta utbildningen och även
bland de krigsplacerade flygfö
rarna. Det räcker hos oss alltså
inte med att säga: Nu har jag nått
målet nu är jag stridsberedd.
Detta är inte tillräckligt. Vi har
mycket högre krav . Om man har
en motståndare som i antal över
träffar en med fyra mot en , har
man inte råd med annat än det

allra bästa i flygförarväg. I syn
nerhet inte i ett land som vårt, där
flygtiden härifrån (Tel Aviv) och
till närmaste gräns endast är ett
fåtal minuter. Vi måste ha bra
flygvarningssystem , bra flygma
teriel - men framför allt utomor
dentligt bra flygförare.

Hur vill Ni all eleverna till Er
grundflygskola skall vara be
skaffade? Jag menar utöver
medicinska och vissa psykiska
krav. Letar Ni efler teoretiska
beg~vningar? M~ste eleverna
ha nåll en bestämd teoretisk
kunskapsnivå innan de kommer
till flygvapnet?
Som jag tidigare sade, har vi inga
problem med att få sökande till
vårt flygvapen . Detta innebär att
de sökande vi antar är de allra
bästa. Nästan alla ynglingar i en
årskull, som vid mönstringen an
ses som fysiskt lämpliga, söker
också till flygvapnet. Att tillhöra
flygvapnet och att vara flygförare

Flyglarare ger kade" en 'sl,la ' in
,Iruktion före llirsla ,olollygnl ng
med Fouga ·Magisler' .

En egyptisk MIG-21 IräHas av akan
eld från en Israelisk Mirage 3C .

har fått ett mycket högt status
värde. De sökande har gymna
siekompetens och mycket goda
skolbetyg . Några teoretiska kun
skaper utöver dem som ges i
gymnasiet, kräver vi inte. På
flygskolan får eleverna sedan
kompletterande teoretiska bas
kunskaper , som hör till flygtjäns
ten . Vår övertygelse är, att det är
i unga år som flygskickligheten
inlärs . Vi koncentrerar oss därför
på själva flygningen . Men vi ger
eleverna inte bara flygutbildning
och låter dem studera vissa bas
ämnen . De får också något. som
man kanske kan kalla bildning. Vi
tror nämligen på en komplel1, hel
människa . Vår kultur, bakgrun
den till vårt lands bildande och
vårt folks historia är vik1iga äm
nen . Senare längre fram i karri
ären fördjupas sedan de teore
tiska studierna.
p~

vilket säll fördjupas dI! teo
retiska studierna?

Efter fem till tio år skickas flygfö
rarna till civila universitet och
högskolor. Detta innebär att så
gott som samtliga majorer och
förare med graderna däröver har
akademiska betyg och examina.
Vi tror på den mångfald och det
kunnande som detta förfarings
sätt ger vårt flygvapen. Under ti
den flygförarna studerar vid uni
versiteten besöker de regelbun
det sina divisioner och flyger. De
behåller på så sätt sin flygtrim.
Alltså är de även under sina hög
skolestudier fullt stridsberedda.

nets verksamhet. Självklart är
det svårt att avgöra vad som lig
ger inom vår intressesfär. Äm
nesvalen har därför stor sprid
r.ing - från humaniora till teknik

Bedriver Ni n~gra särskilda
rekryteringskampanjer för all
få unga män intresserade av
flygföraryrkeI?
Som jag nämnde tidigare, är det
militära flygföraryrket ett högsta
tusyrke. Och de sökande vi får
håller kanske en högre standard
än vad vi egentligen behöver. Vi
ger förstås en allmäninformation
till hela landets befolkning om
flygvapnets verksamhet. Men
den här informationen har inget
av reklamkampanj över sig .
Flygvapnet har bland befolkning
en en särskild 'image'. Man kän
ner mycket för sitt flygvapen . Vi
har också ITV-program och kort
filmer om vårt flygvapen . Då och
då har vi för allmänheten öppna
flygdagar vid våra flygbaser .

Har de sökande till Ert flygva
pen någon tidigare militär erfa
renhet?
I allmänhet inte. De kommer di
rekt från gymnasiet. Vi har en
halvmilitär
ungdomsorganisa
tion , som finns representerad vid
varje skola i vårt land. Men man
kan inte säga att de där får nå
gon militär utbildning. Ungdomar
i åldern 14 till 18 år, som tillhör
den här organisationen, bygger
modellflygplan och får några
flygpass i Piper 'Cub'. Organisa
tionen drivs av flygvapnet. Avsik
ten är inte främst inrik1ning på
rekry1ering , Vi vill ge allmän kun
skap om flygning och kunskap
om flygningens " atmosfär".

Vilka ämnen studerar flygförar
na vid universiteten?
Det finns inga bestämmelser
som reglerar det här. Vi ser dock
helst att det är ämnen som på
något sätt anknyter till flygvap
14

Under flygförarnas utbildning
är alla uppenbarligen hårt kon
centrerade mot sjäfva flygning
en_ Men senare i karriären
kommer förarna all hamna i le

kravet på flygskicklighet gäller
även samtliga officerare vid flyg
staben. Alla måste vara i flygtrim .
Då det gäller att ha hand om
flygverksamhet eller att planera
för flygmilitära operationer, är det
enligt vår mening nödvändigt att
ha en direkt kunskap om den
moderna flygmaterielen och hur
den fungerar i luften. Ska man ge
en order som berör flygaktivite
ter, måste man veta vad det hela
handlar om . Man måste ha ett så
stort kunnande, att man kan be
döma om ordern utförts korrekt.
För dem som tar emot ordern är
det viktigt, att de har lillit till
ordergivaren och hans kunnan
de. Vi lägger alltså mycket stor
vikt vid stabofficerarnas flygan
de. De inte bara kan utföra strid
suppdrag - de gör det också . Vi
ser exemplets makt som mycket
betydelsefullt.

darskapsroIJer. Ser Ni n;jgon
konflikt mellan flygutbildning
och ledarskapsutbildning?
Flygförare är i sin yrkesutövning i
högsta grad individualister. De är
visserligen underordnade ett
högre mål , men de är som indivi
der specialister på att flyga och
att uföra sina speciella stridsope
rationer. Trots att förarna är offi
cerare, får de ingen ledarfunk
tion. Inte förrän de blir rotechefer
eller börjar hålla i en fyrgrupp . En
fänrik i armE'm är mycket mer le
dare än en flygförare i början av
sin karriär.
Att leda ett flygförband innebär
ett mycket stort ansvar. Man för
fogar ju över sådana stora vär
den, både mänskliga och mate
riella. Och man har en våldsam
slagkraft i sina händer . Vi lägger
därför mycket stor vikt vid ledar
utbildningen . Men den kommer
in först i den fas , där den är aktu
ell. Ledarskapsutbildningen bör

lek1ionssallör leknisk personal; lulll
ulruslad med modern undervisnings·
mlrl .

Baksiisen på A·4 'Skyhawk' används
för piloHräning .

jar som ett naturligt led i överta
gandet av ansvaret för mindre
flygenheter och fördjupas då
man blir divisionschef. Sedan
följer ledarutvecklingen som en
röd tråd flygföraren i hans vidare
karriär i flygvapnet.
Vår filosofi är att det är bland
de bästa flygförarna man ska leta
efter de goda ledarna. De båda
funktionerna måste kombineras i
en och samma människa . En
flotti ljchef flyger dagligen med
någon av divisionerna i sitt för
band och han måste också stän
digt tävla med sina förare .
Chefsskapet innebär inte något
administrativt
manipulerande .
Våra chefer ska kunna leda för
band i luften, vara goda taktiker
och kunna ha hand om männi
skor på marken, De ska helt en
kelt vara goda föredömen både
på marken och i luften. Det isra
eliska flygvapnets verksamhet är
dessutom till en inte ringa del de
centraliserad . Detta ställer sär
skilda krav på all vår personal.
Och som jag betonade tidigare,

Om jag har först/Jtt det hela
rätt, har Ni ett kraftigt tävlings
moment inbyggt i Er utbildning
och i Er verksamhet. Hur kom
mer det sig?
Vi ser egentligen inga gränser för
människans förmåga att preste
ra. Tävling innebär en utmaning
mot en själv . En utmaning att
flytta fram de egna positionerna.
Vi behöver utmaningar, något att
spänna krafterna mot, för att för
verkliga oss själva, Gallringen
blir då ett sätt att välja ut de bäs
ta.
Vi tror alltså på tävlandet. I
fredstid ger det ett nödvändigt
tryck, en stimulans . Men det är
också det närmaste vi i fredstid
kan åstadkomma , som liknar den
anspänning en flygförare måste
lära sig att hantera för att klara av
en verklig stridssituation .
Tävlandet kan kanske tyckas
grymt. Vi har ett särskilt poäng
system för fredstida flyguppdrag.
Om en flygförare under ett par
veckors tid har hamnat sist på
poänglistan , tar hans divisions

chef upp det med honom och
diskuterar igenom läget. Fortsät
ter föraren därefter under en
längre tid att vara sist , omflyttas
han till enklare flygplan och en
klare flygtjänst. Eller så får han
övergå till marktjänst . Det är fak
tiskt så , att det är svårare att i
fredstid "överleva" som flygföra
re än i krigstid.

I mAnga flygvapen i dag letar
man efter en ny profil hos flyg
förarna. Hur skulle Ni vilja ka
raktärisera den här nya profi
len? Vilka egenskaper har en
god stridsflygare?
Jag förstår inte varför man kallar
profilen ny. Den är densamma nu
som den var under första världs
kriget och som den säkert också
kommer att förbli under lång tid
framöver .
Flygförarna ska vara initiativri
ka. De ska våga och kunna ta
beslut, de ska ha förmågan att
kunna se handlingsalternativ. En
flygförare som gör det oväntade,
det annorlunda, har ofta en för
del. Vi flyger inte efter några
tjocka regelböcker som detaljstyr
verksamheten. Våra förare har
stor frihet och nere på divisions
planet arbetar man självständigt
med utveckling av taktik, utbild
ning osv. Vi vill ha kreativa, själv
ständiga och psykiskt stabila
människor, som kan ta ansvar.
Ibland måste man också kunna
lösa problem på ett okonventi0
nelltsätt.

Det spektrum som den här pro
filen omspänner verkar all i
mycket vara en utbildningsfrA
ga. Men menar Ni verkligen att
en god stridsförare i dag skulle
ha samma grundläggande
egenskaper som första världs
krigets flygaress?
~

Klargöring lör siridsuppdrag med
Kllr C·2.
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De framgångsrika flygförarnas
egenskaper är, som sagt , de
samma nu som under första och
andra världskrigen - för övrigt
under hela flygkrigshistorien .
Studerar man första världskri
gets flygstrider , blir man förvå
nad över hur litet som i själva
verkat har ändrats. T o m takti
ken är snarlik. Det är samma
personliga egenskaper i dag som
då som fäller avgörandet i en
luftstrid .
Om man läser vad Billy Bishop
skrev 1917, kan man punkt för
punkt föra över det till i dag. Far
terna och höjderna var andra och
förstås också flygplanen . Men
mycket går igen och Bishop är
värd att läsas.

vid det yttre uppträdandet. Möjli
gen har flygvapnet något mer av
formell disciplin är armen . Men
det är riktigt , många besökare
hos oss förvånas över vår , som
man säger , uppenbara brist på
formell disciplin. Jag är inte helt
säker på att vårt sätt är det rätta ,
men vi har alltid tittat mer till det
inre än till det yttre. All disciplin
bör för övrigt i någon mening
vara funktionell. Man kan kanske
säga, att vi har en stor frihet och
att den hör ihop med flygföraryr
ke!. Detta kan ha sina risker och
det kan feltolkas aven del indivi
der. Vi hade tidigare en hel del

ett mycket kännbart fängelse
straff på mellan 14 och 35 dagar.

LAt oss säga att nAgon elev un
der grundflygutbildning försö
ker sig pA nAgon manöver, t ex
en rofl, som han ännu in/e har
lärt sig. Han utför den pA be
tryggande hÖjd och han ((larar
av den . PA nAgot sätt har Iran ju
visat ett slags framAtanda. Vad
händer med honom om /lAgo/l
ser honom göra manövern och
han blir rapporterad?
Han blir genast avskild från ut
bildningen l

Vid vilken Alder slutar t1ygfö
rarna i Ert flygvapen att flyga?

Jag vill ändA Aterkomma till
det här med den nya profilen.
Det tycks ju som om människan
i sofistikerade, tekniska strids
system blir en alltmer intres
sekrävande laktor. Inverkar in
te tekniken pA flygförarprofi
len?

Vi har förare som är över 50 år
och som flyger aktivt.

Innebär detta ocksA stridsupp
drag?

T v: Israels nya jakt·lpl " UlVI " tör
90 -lalel och framål . - Nedan: Skol ·
version TC-2 av Kfir .

Enligt min mening påverkar tek
niken inte förarprofilen. Vi flyger
mycket avancerade flygplan som
t ex F-15 , F-16 och Kfir och vi ser
fram mot nästa generation av
flygplan . Sveriges flygvapen
kommer att få sina JAS och vi
våra Lavi. Men jag tror, att även i
fortsättningen kraven på den
mänskliga faktorn blir desamma .
Vissa faktorer ändras. Det är nya
medel och ny teknik. Men grund
reglerna och grundprinciperna är
desamma.

lyckades siA ut de syriska ro
botsystemen i Bekaadalen un
der Libanon-kriget?
Det här har kanske fått en något
större uppmärksamhet, än vad
det egentligen förtjänar. Man har
berömt oss för de här prestatio
nerna , men det var egentligen in
te så märkvärdig t. SAM-robotar
na var utplacerade inom ett
mycket begränsat område och vi
kände väl till deras lokalisering
sedan minst ett år. Landskapet
är mycket speciellt med berg,
dalar och kullar . Man kan flyga
bakom bergen och i dalarna i ra
darskuggan . Det är relativt
mycket lättare att flyga där och
undgå upptäckt än på många
andra ställen. Det var först på
fjärde dagen av kriget som vi
slog ut robotbaserna , när sy
rierna hade börjat rikta dem mot
våra flygstridskrafter . Men då var
initiativet vårt. Vi hade inget emot
syrierna så länge de höll sig lug
na, men till slut var vi tvungna att
slå ut luftvärnsrobotarna. Hur vi
gjorde detta kan jag av säkre

Utbildning är ju ett intressant
kapitel. I mAnga utbildningar
(Ar man ofla icke önskade ef
fekter. I stäflet för att koncent
rera sig pA utbildningen och
slutmAtet lär sig efeven att för
söka lura systemet. Efler hur?
Vad menar Ni med att lura syste
met?

Jag menar, att man snarare äg
nar sig At att " överleva" sko
lan än att t ex lära sig flyga pA
ett fantasifullt sätt. Det ger ele
ver som är bra pA att passera
genom skolan men kanske inte
sA bra pA att flyga moderna
stridsflygplan . Med en gam
maldags militär drill pA skolan
och med en Mrdför behandling
av efeverna skapas ett mot
stAnd, som det blir elevernas
huvudmAI att övervinna , samti
digt som de skafl lörsöka lära
sig att flyga . De blir duktiga pA
att stA i givakt och att göra hon
nör och de följer för dem kan
ske obegripliga yttre formefla
disciplinregler enbart av rädsla
för att annars bli utkuggade ur
systemet. Men blir de bättre
förare? Hur ser Ni pA detta?
Vi fäster väldigt litet avs eende
16

indisciplinär flygning . Flygförare
som gjorde en massa dumheter
och som också flög ihjäl sig .

Vad händer med en lörare som
lAgflyger ovanför sin fästmös
hem el/er utför avancerad flyg
ning där?
Sådant hände på 50- och 60-ta
len . Men nu har jag faktiskt inte
hört talas om något fall på länge.
Skulle det dock hända beror
straffet på om föraren är en elev
under grundflygutbildning eller
om han har "fått sina vingar".
Eleven frånskiljs omedelbart från
utbildningen och den andre får

Ja, vi har faktiskt ingen övre ål
dersgräns för våra flygförare.
Uppfyller man våra höga stan
dardkrav och är medicinskt
lämplig , får man också fortsätta
att flyga oavsett ålder. Våra
krigserfarenheter säger oss , att
det är de äldre , mer erfarna flyg
förarna som når de bästa resul
taten . I fredstid kanske de här fö
rarna kvalitetsmässigt återfinns i
den nedre tredjedelen med vårt
poängsystem. Men under verkli
ga krigsförhållanden klättrar de
snart uppåt och passerar sina
yngre kolleger .

Vill Ni berätta nAgot om hur Ni

......

-,

tesskäl inte berätta. Vi använde
en mängd olika tekniska hjälp
medel. Dock icke alla våra resur
ser.
Det egendomliga var dock, att
syrierna skickade sina flygplan
att försvara den här delen av sitt
luftförsvarssystem. Systemet är
ju tänkt som försvar mot flygan
fall. Vi hade aldrig i våra vildaste
gissningar trott att någon skulle
skicka flygplan att försvara luft-

sonligen inte är beredda att ut
rätta . Detta innebär att officerar
na vid flygstaben inte bara kan
utföra stridsuppdrag - de gör det
också.

Ut oss återvända till männi
skan i flygstridssystemet. Vad
händer om en förare böriar
känna flygofust eller skräms av
stridsverksamheten? Låter Ni
en psykofog behandla honom,
avski/is han omedelbart från
flygtiänst eller hanterar Ni pro
blemet på annat sätt?

Israeliska kvinnan
har betydelsefulla
poster inom
Heyl Ha'Avir

Vi har från det senaste kriget in
get sådant fall. Men vi har erfa
renheter från tidigare krig. I den
senaste konflikten inträffade
knappast något sådant , som
kunde skrämma en välutbildad
förare från att flyga. Går kriget
bra växer också den inre styrkan .

Alla funktioner inom IAF - utom
stridspIlotens - kan lalla på kVin
nans lon. Tv, nedan + t h ses exem
pel på olika tekniska tiänster.

Ovan : Kvinnlig lIygledare. - T v: Vid
flygträning används givetvis moder
na simulatorer.

värnsrobotar. Hur kan någon pi
lot acceptera att flyga in i ett om
råde, som är konstant utsatt för
robotattacker från det egna lan
dets luftförsvarssystem? Men det
är deras sätt att kriga.
För oss vore det otänkbart att
sända en flygförare in i en situa
tion som han inte har en rimlig
chans att klara sig helskinnad ur.
Vi skulle heller inte kunna ge nå
gon en order att utföra något som
vi som ordergivare själva per

Tidigare har vi några gånger
haft bekymmer - främst då med
yngre, oerfarna förare som känt
rädsla. Det blir då ett problem för
flygföraren och hans divisions
chef. Oftast går det att med sam
tal reda ut frågor av den här ty
pen. Det är för övrigt naturligt att
ibland känna rädsla .
Psykologerna kan komma in i
bilden som rådgivare åt divi
sionschefen men i allmänhet inte
i direktkontakt med flygföraren .
Ar emellertid föraren i så dåligt
kondition att han behöver psyko
logisk behandling , avskiljs han
förstås från flygtjänst. Det är
emellertid mycket sällsynt, att
någon sorteras ut p g a flygrädsla
eller rädsla för att deltaga i någon
stridsverksamhet.

Att känna flygolust är i och för
sig inte något som enbart kan
drabba människor i krigstid.
Hur ser Ni på flygolusten under
fredstid?

I allmänhet ligger bakom flyg
olusten en dramatisk erfarenhet
av något slag . Det kan vara att
man varit nära att omkomma i
svår olycka, att man har råkat ut
för ett haveri eller att man har
skjutit ut sig med raketstolen. Om
flygföraren vid ett sådant tillfälle
inte är fysiskt skadad , tar vi ome
delbart upp honom i luften igen.
Det brukar hjälpa. Det stärker
hans självförtroende. Annars
börjar han kanske att bekymra
sig, tänker på sin familj osv.

Sverige är som Israel ett nume
rärt litet land. Vi är omgivna av
stormaktsblockens väfdiga mi
litärapparater. fsrael har visat
genom sina krig, att även ett
litet land kan framgångsrikt för
svara sin siälvständighet och
sitt territorium. Har Israels er
farenheter något värde för Sve
rige?
Som Ni väl känner till, är det inte

enbart vapensystem man har att
mäta sig emot. Man måste också
möta människorna bakom va
pensystemen. I det här senaste
kriget ställdes vi främst mot sov
jetiska vapen . Det fanns också
ryssar indirekt inblandade i stri
derna. Men det var araber som
stod bakom vapnen.
I ett krig måste man noga ana
lysera motståndarsidans vapen,
ett vapensystem , den geografis
ka situationen osv. Men det är
människan bakom systemen
man först måste titta på . Vi vet t
ex att de syriska flygförarna är
tränade av sovjetiska experter.
Taktiken man använder är sovje
tisk. Det är de sovjetiska doktri
nerna som gäller och syrierna
flyger sovjetiska flygplan .
Nu är det skillnad på syrier och
ryssar. Men vi kan jämföra hur
syrierna opererar sina flygstrids
krafter med det sätt på vilket
andra arabländer flyger , arablän
der som har tillgång till väster
ländsk teknologi och väster
ländska tränings- och utbild
ningsmetoder. De västerländska
vapnen är effektivare och utbild
ningen är bättre. De saudiarabis
ka och jordanska militärkrafterna
har därmed fått ökad slagkraft.
Vad vi har visat är emellertid,
att det är möjligt att även för ett
litet land att stå emot en nume
rärt överlägsen fiende .

Det finns militära tänkare som
hävdar, alt flygplanen i modern
krigföring delvis har spelat ut
sin roll. I stället vill man satsa
på lättrörliga, markbaserade
robotförband a v olika slag . Vad
anser Ni om detta?
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Vi har visat att det från luften är
möjligt att komma till rätta med
robotsystem. För övrigt är flyg
planet oöverträffat då det gäller
att snabbt sätta in attacker mot
markmål inom ett stort område.
Eldkraften från ett modernt flyg
plan är ju också oerhörd . I ett
luftförsvarssystem är dessutom
flygplanet oumbärligt. Man kan ju
inte ha robotar överallt!
Naturligtvis måste man ha
markbaserade robotar, men det
gäller att leta sig fram till en ba
lans mellan vapensystemen .

Ni har talat mycket om männi
skans rolf i Ert flygvapen ; om
hur nödvändigt det är att hon är
initiativrik, handlingskraftig,
ansvarstagande, kreativ, flex
ibel osv. Men hur lyckas Ni
håtta hela organisationen vital
och lättrörlig? Ni måste ju
mycket snabbt kunna ta opera
liva beslut - men också beslut
om organisationens inriktning.
Det här är förstås ett av våra
största intresseområden. Det
handlar om principerna för hur vi
ska fungera. Vi tror på att dele
gera makt och ansvar till lägre
nivåer, både när det gäller utbild
ning och operationer. Sålunda
tar man på divisionsnivå beslut
om t ex utbildningsmetoder och
läroplaner. Det enda krav vi här
från flygstaben har är att man
ska nå en mycket hög standard.
Detsamma gäller taktik och olika
tekniker. Divisionschefen får na
turligtvis all information och allt
stöd han behöver från staben.
men han har en stor frihet. Vi har
ett väl utvecklat kommunika
tionsstystem mellan divisioner
och flottiljer, så att man kan ut
växla ideer och synpunkter på
taktik , teknik och utbildning. På
så sätt lär man sig mycket av
varandra.
Vi har som sagt inga tjocka
böcker som detaljstyr verksam
heten . Vi har våra doktriner och
våra huvudprinciper. Men hur de
skall förverkligas , överlåter vi till
de lägre nivåerna. Det här är vårt
sätt att med kort varsel ställa om
till en snabbt skiftande verklighet
och att hålla oss rörliga .
Ni frågade tidigare om hotet
från luftvärnsrobotarna och hur
de slogs ut. Vi har i det fallet ett
antal gånger ändrat våra meto
der. teknik och taktik och har haft
sju olika alternativ sedan Vom
Kippur-kriget. Vi återvände tre
gånger till det första sättet. Det
pågår ständigt ett utvecklings
och utvärderingsarbete inom he
la flygvapnet inom alla områden .
Om Ni i dag skulle fråga mig om
hur vi skulle attackera robotba
ser, är jag säker på att vi skulle
göra det annorlunda än senast
Vi har nya erfarenheter och jag
tror, att jag har det nya svaret.
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Ovan : Syriskt jaktflyg insalles lör an lörsvara Iv-rb
grupperna . O"asl blev dock resultalel en kaiasiroi ..
Mig-21 :orna SkOlS ned av Israeliskt lakHlyg . T ex
med Sidewinder-rb. - Nedan ses en F-16 'Fighling
Falcon' , snm kredIterals lem syriska nedsklulning·
ar.

Israelerna kunde med hiälp av sina mini·RPV i Libanon·konfllkten inle bara locka
syrierna an aktivera sin Iv·rb·radarslalioner så all israeliskt allackflyg kunde oskadliggö'
ra INb·syslemen ell e"er en - skeendet kunde också töljas på bild ... direkt trän de
törarlösa lIygplanen. Typiska ·cholzpa·insalser '. - Likväliramhåller man i Israel . an man
inle ska överbelona RPV:s mölllgheler . De är liksom Iv·rb·syslemen ell bra komplement.
Ar Inle sig siälva nog .

Frågar Ni mig i morgon , kanske
svaret återigen är ett annat. Vi
har inte skapat några regler för
vårt flygvapen, som gör det stelt
och trögt.

rar våra odds, måste jag varje
dag vara uppmärksam . Vi måste
ständigt hitta nya och bättre me
toder, annars är vår säkerhet i
~ffi

•

Lars Chrislofferson

Er mångfasetterade syn på
verkligheten och Er kreativa in
ställning är kanske hemlighe
ten bakom Era framgångar?
Jag vet inte. När jag ser vad
fiendesidan gör - hur den hela
tiden förstärker sin krigspotential
och bygger ut krigsmakterna 
och med ledning därav analyse

Kontakterna med det israelis
ka flYl.,'vapnet har till mig fö,- "
medlats genom l.rael5 am 
bassad i Stockholm och på
plats i Israel arrangerats av
den israeliska försvarsmak
tens officiella informations
avdelning i Tel Aviv. t.on·.' el"

Israels alIacklpi Klir C-2 ar en egen ulvecklin~ av Mirage 3C . En ny
version (C-7) med bäNre eleklronik, längre rackvidd + slörre lasl·
förmåga är under inlörande.

Försia
kvinnliga
officerarna
på slal
- Jag godkänner er härmed och
utnämner er till fänrikar' • Flyg
vapenchefen,
generallöjtnant
Sven-Olof Olson fanns ptJ plats
och uttalade de orden när den
första kullen yrkesofficerare i
Flygvapnet avslutade sin tvtJtJri
ga utbildning med en pampig
ceremoni ptJ F14 i Halmstad da
gen före midsommarafton. En
solskön examensdag . • Histo
risk blev händelsen ockstJ, dtJ
härmed det svenska försvaret
fick sina första kvinnliga yrkes of
ficerare, närmare bestämt 19.
Totalt var dock antalet NBD-exa
minerade officerare ptJ aktiv stat
hela 67.

_.........

Fl:s
vackra
s(l9 0
all
.' T h: E" slsla Ff4Jf/l'rf/yg"i"g av
'Adam Gul'. - NtHlan: CF1 , liversie
,. BÖrje Bjötkho/m, iverräcker Fl :s
fa"a 1/11 CFV lör vldare/ransporl till
F/ygvapenmuseum. Därmed var 54
Irs flygvetksamhel pI Hiss/Ii av
slutad lör alltid. _
Folo: Pele/L1ander

aspera ad astra  genom mödor
mot stjärnorna - har flygva
penperaonai vid Fl I Västerås
under 54 år dragit sina strån
för landela försvar. Nu är den
epoken I Flygvapnets hlsWr.ia
avshit8,tMed flygvapene6~en
Sven-"OIöt Olson som offtCiärtt
nedlades Fl - en av de äidsta
flygflo~ljerna - den 30 JunI.
Det skedde med en högtidlig
men dyster ceremoni, under
vilken även himlen grät en
skväff .' Flera hundra personer
hade :ttC:itllat de regntungli:isky..
arna {ör'alt ta ett sista farväl av
det anrika förbandet. Bland de
särskilt inbjudna fanna OB ,
MB, landshövdingen och kom
munala representanter tlllsam
mans~· med så golt som samtli
ga Ff~i:hefer sedan st8rlen
1929.~~Yen tidigara och "'!Jva
rande:p8rsonal fanns på plåta,
I många fall tillsammans med
sina famIIler. Det var bara en
representant för regeringen
som saknades ...
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Flygteknik

och
militär flygutbildning
i USA

Den moderna militära flygtekniken
bjuder på en mängd märkvärdiga
och intressanta nyhetel'. Med flyg
plan som kan peka åt sidan och
skjuta utan att ändra sin flygbana,
som kan svänga utan att banka och
som kan stiga ellel' sjunka utan att
ändl'a noslåge. Och som om allt
detta inte vore nog kopplas styrau
tomaternas datorer samman med
vapensystemens. Vi står inför ett
I'evolutionel'ande,
datol'teknolo
gist genombl'ott inom flygkonsten.
Mel' ellel' mindl'e kommel' detta att
ändl'a hela det taktiska tänkandet.

Av: Lars Christofferson
En flygförare , som använder den
nya teknologin , kan svänga .
skjuta och dra sig ur en luftstrid
snabbare än vad han skulle kun
na göra i ett konventionellt jakt
flygplan . Man behöver inte som
tidigare med kanonerna attac
kera sin motståndare på det tra
ditionella sättet .
Vid attack mot ett markmål kan
flygföraren ge eld medan han
svänger och behöver inte passe
ra över målet. De analyser man
har gjort visar att riskerna för
nedskjutning vid attackuppdrag i
en svängande bana minskar
med en faktor på tio. Vid mer
oberäkneliga flygbanor blir fram
gången för attackföraren ännu
större.
Datorerna är här för att stanna.
Med datorerna ökar den egna
motverkan i taktiska situationer
mot både luft- och markmål. De
ger föraren en större auktoritet
över vapensystemen . Människan
är överlägsen datorerna i att fatta
beslut och denna beslutsfattarroll
förstärks med de nya stridsflyg
planen . Maskinerna får ta hand
om vad de är bäst på - t ex korri
gera kurs- ol e siktesfel osv .
• • Andra spektakulära nyheter
är det hjälpmonterade siktet och
röstkontall av flygplanet. På föra
rens visir projicerar man ett sik
teskors. Genom en huvudvrid
ning och en knapptryckning kan
föraren så låsa på målet helt en
kelt genom att titta på det. Enkla
re målinmätning än så kan man
knappast göra.
I ett läge där antalet ögon- och
handfunktioner kan ha nått en
viss kritisk gräns, ger röstkontroll
av flygplanet en möjlighet att
minska flygförarens arbetsbe
lastning . Rösten är ju männi
skans normala kommunikations
instrument och kanske är detta
det snabbaste sättet att " tala
om" för flygplanet vad vi vill ha
utfört. Hur som helst datorerna i
20

Inte lörrän i april -85 avses T-46 junglrullyga , men
redan i september -81 lIög 62 proc .

röstkontrollsystemet klarar i dag
med stor precision av ca 40 ord .
Målet är att snart nå 100 ord .
Den elektroniska krigföringen
utvecklas i en allt snabbare takt ,
motmedel förfinas osv. Flygpla
nens radar- od1 värmeprofil mins
kar , stridsrobotarna är ett under
av teknik. Systemen blir över hu
vud taget alltmer sofistikerade.
En annan nyhet är vingen med
variabel vingprofil. (Ej att förväx
la med variabel vinggeometri l
svängbara vingar .) Den här ving
av saknar klaffar och egentliga
styrytor. Det är som någon har
uttryckt det . det närmaste man
kan komma en fågels vinge.
Sensorer känner av yttre faktorer
som belastning , temperatur. luft

tryck osv. Kopplad till styrauto
matiken ger vingen optimal effekt
på den önskade flygbanan . Den
här vingtypen avses prövas i luf
ten redan i år.
• Inga av de uppräknade nyhe
terna ligger långt fram i tiden. De
prövas i själva verket redan nu i
försöksprojekt vid amerikanska
flygvapnets Aeronautical Sys
tems Division vid Wright-Patter
son AFB i Ohio. Man kan förvän
ta sig att de byggs in i nästa ge
neration stridsflygplan.
Kännetecknande för dEl nya
stridssystemen är att människan
tycks bli en alltmer intressekrä
vande faktor . Flygplanen kom
mer att flyga med " ovanliga" rö
relser, G-belastningen ökar och

systemförarens beslutsfattarroll
förstärks. Hans kreativa förmåga
sätts verkligen på prov .
Någon har sagt, att flygstrider
inte vinns, de förloras Männi
skans begränsning är den bris
tande punkten. Föraren med den
bästa materielen , den bästa ut
bildningen och den bästa trä
ningen blir framgångsrik . Våra
allmänna begränsningar kan
vändas till en fördel. Med teknisk,
medicinsk och pedagogisk-psy
kologisk forskning kommer män
niskans prestationsförmåga att
optimeras .
• Vi kommer därför att få se
hur världens flygvapen satsar
alltmer på utbildning , träning och
nya skolflygplan.

• • USAF och NGT. - Farichild
Republic har i konkurrens med
ett antal företag vunnit tävlan om
det amerikanska flygvapnets
nästa skolflygplan , NGT (Next
Generation Trainer) . Flygplanet
benämns
Fairchild
T-46A.
USAF :s totala behov är 650 flyg
plan . Det handlar alltså om stora
pengar.
T-46A kommer att flyga första
gången 1985 och leverans till
USAF påbörjas 1986. Men Fair
child har redan nu en nedskalad
version (62 % ) som flyger.
T-46A ska användas som förs
ta-skolflygplan och ersätta den
nu ca 30 år gamla Cessna T-37. I
det amerikanska flygvapnet bör
jar man i dag grundflygutbild
ningen med T-37 , som man flyg
er i 75 tim . Sedan går man över
till Northrop T-38 'Talon', som
man flyger ca 100 tim . Därefter
får eleven "sina vingar".
Enligt USAF:s femårsplan
(start 1984) ska det amerikanska
flygvapnet utbilda 2 200 förarei
år. Efter femårsperiodens utgång
ska förarproduktionen stiga till
2 400/år. Med nuvarande flotta
av skolflygplan klarar det ameri
kanska flygvapnet inte av detta.

Man måste alltså ersätta skol
flygplan T-37. Inte för att det är i
slutet av sin livscykel utan helt
enkelt för att man har för få.
Komplexiteten hos dagens och
än mer morgondagens strids
flygplan kräver också att man
skaffar sig ett mer avancerat för
sta-skolflygplan .
Den stadigt ökande kostnaden
för flygförarutbildningen plus det
stigande priset på flygbränsle
medför dessutom att man måste
leta efter den absolut kostnads
effektivaste lösningen. Utbild
ningsekonomiskt måste man
bättre ta till vara både mänskliga
och materiella resurser .
• • Kravspecifikationen för det
nya skolflygplanet T-46A var
mycket långtgående. Man kräv
de förbättringar på samtliga om
råden jämfört med T-37. Grund
layouten från T-37 ville man dock
behålla. Lärare och elev skulle
placeras sida vid sida och man
ville ha tv.§ jetmotorer. (T-46A är
utseendemässigt förbluffande lik
vår svenska SK 60/ Saab 105.
Exteriört alltså En "kopia" skulle
man tro ... om det inte vore för
den dubblerade fenkonstruktio
nen a la A-ID.)
Mer än tjugofem års erfarenhet
från T-37-epoken visade klart,
att den effektivaste utformningen
av förarutrymmet i ett första
skoiflygplan var med elev och lä
rare placerade sida vid sida. Det
är ju i det inledande skedet av sin
flygutbildning som eleven först
stiftar bekantSkap med fallskärm,
hjälm, syrgasmask, höga G-be
lastningar och flygning upp-och
ned. Situationen kan skapa
ängslan och oro hos eleven och
kanske även flygsjuka. Om lära
ren sitter bredvid eleven kan han
minska spänningen och bättre
hjälpa eleven att bygga upp sitt
självförtroende. Läraren får även
en bättre överblick över hur ele
ven beter sig och utvecklas som
flygförare.
USAF har genomfört en studie
som klart visar, att ett tvåmotorigt
skolflygplan flygsäkerhetsmäs
sigt är vida överlägset ett enmo
torigt. I själva verket har det en
motoriga skolflygplanet en mo
torrelaterad olycksfallsfrekvens
som är 18 ggr större än det två
motoriga skolflygplanets. Med ett
tvåmotorigt skolflygplan kan man
dessutom slopa de nödland
ningsövningar som är nödvändi
ga för ett enmotorigt skolflygplan.
Man slipper därmed de störmo
ment
nödlandningsövningarna
utgör på den övriga trafiken och
man sparar dyrbar utbildningstid.

• Innan man bestämde sig för ett
koncept med två jetmotorer ana
lyserade man möjligheterna att
använda ett långsammare , en
motorigt turbopropf/ygplan
i
grundutbildningen. Utvärdering-

Fairchilds skolflygplan typ ett, T-46A , avses också tas fram som lätt attackflygplan. Får då beteckningen FRC 225 (Full
Spectrum Trainer)

en visade emellertid att ett så
dant inte skulle vara en kostnads
effektiv väg. Turbopropflygpla
nets sämre prestanda skulle
medföra ökade utbildningsinsat
ser vid övergången till skolflyg
plan två. Produktionskapaciteten
skulle sjunka så avsevärt med
turbopropflygplanet, att man i ett
sådant läge måste öppna nya
flygskolor.
Med Fairchild T-46A får USAF
ett tryckkabinförsett flygplan som
kan operera ovanför de höjder,
där man förväntar sig den största
ökningen av den civila trafiken .
Tryckkabinen medför att elever
na kan flyga även om de har en
lättare förkylning . Värdefull ut
bildningstid går därför inte till
spillo. Eftersom T-46A är ett mer
avancerat flygplan än den äldre
T-37:an, blir steget för eleverna
till skolflygplan två/T-38 ganska
litet. Aven detta sparar in värde
full utbildningstid.
T-46A kan utföra alla tränings
manövrer på ganska höga höjder
(7 500-10 500 m) . På 7 500 m
har T-46A en marschfart på 480
km/ h. Flygplanet kan där ligga
kvar i en 2,5 G-sväng och på den
höjden är stighastigheten 10m/s.
Nuvarande första-skolflygplan
T-37 har törstiga motorer och
små tankar. Räckvidden blir där
med liten. En mängd skolflyg
ningar har måst ställas in därför
att man inte haft något lämpligt

alternativfält inom räckhåll. Sid
vindskänsligheten på T-37 är
stor och avisningsmöjligheterna
otillräckliga.
T-46A kan efter 1,5 tim flyg
ning på 4 500 m nå ett reservfält
som ligger 550 km bort. Flygpla
net har goda stall egenskaper.
högt spinnmotstånd. klarar ka
ningar med stor vinkel och kan
operera i kraftig sidvind (upp till
45 km/h). Avisningsförmågan är
också god. Allt detta medför att
man kommer att kunna nyttja
flygplanet för utbildning även un
der sämre väderförhållanden .
Man räknar därmed att antalet
inställda flygningar blir avsevärt
färre än nu .
T-46:ans jetmotorer skall till
verkas av Garret. De har god
bränsleekonomi med stor drag
kraft och liten bränsleförbruk
ning. Dragkraften på varje motor
är 583 kp . Flygplanet beräknas
få en genomsnittslig bränsleför
brukning av 298 IIh . Tillgänglig
hetsgraden väntas bli utomor
dentligt hög och man anser sig
ha kommit fram till ett mycket
servicevänligt flygplan. Driftse
konomin blir därmed god.
• • Specialiserad grundflyg
utbildning vid USAF, SUPT. 
Förutom anskaffandet av ett
skolflygplan genomför USAF nå
got man kallar Specialized Un
dergraduate
Pilot
Training

(SUPT). Efter 75 tim i nya T-46A
delas grundflygutbildningen upp i
två grenar. En för jakt-attack
spaning (Fighter-Attack-Recon
naissance/ FAR) och en annan
för luft1ankning-transport-bomb
ning (Tanker- Transport-Bomber/
TTB). I vardera grenen flyger
man ca 100 tim. Fördelningen av
elever blir ungefär 40 proc FAR
och 60 TTB.
Upprinnelsen till uppdelningen
finner man i en studie som på
börjades redan 1969. Deltagare
var USAF " tunga" Commands.
USAF Scientific Advisory Board
och Rand Corporation. I den här
analysen kom man fram till att Air
Training Command (ATG) borde
ägna sig mer åt simmulatorflyg
ning och att man borde införa en
tvågrens
grundflygutbildning .
Detta skulle förbättra utbild
ningskvaliteten och man skulle
nå bättre utbildningsekonomiska
resultat . Med senare undersök
ningar anser man sig också ha
bekräftat de här resultaten. Man
har nu tagit beslut om att införa
SUPT.
Med
den
specialiserade
grundflygutbildningen ges ele
verna bättre möjligheter att öva
upp just de färdigheter som de
senare i sin karriär har mest nytta
av. T ex är sättet att flyga förband
olika om man är jakt- eller bomb
förare. Over huvud taget är sättet
att flyga olika mellan flygslagen.
21

I synnerhet i DB-grenen kan
man utföra utbildning på utrust
ning som man annars skulle få
vänta med. Detta gäller radar,
autopilot, ADF osv.
Air Training Command anser
också att det är lättare att ändra i
utbildningsmålen med en tvågre
nad grundflygutbildning. Man får
lättare att tillgodose avnämarnas
(USAF:s olika Commands) öns
kemål allteftersom teknik, taktik
och annat ändras. Flexibiliteten
ökar.
• Just nu håller USAF på att i
detalj arbeta fram en kursplan för
DB-grenen och man letar efter
ett lämpligt skolflygplan till den
na. Allt pekar på att man kommer
att välja ett tvåmotorigt standard
flygplan av a ffärsjettyp. Flygpla
net måste ge asymmetrisk
dragkraft vid enmotorbortfall och
det måste kunna passa för låg
navigering med hög fart. DB
skolflygplanet kommer förstås att
specialutrustas för att kunna ge
nomföra de specialövningar som
är nödvändiga. Men ATC anser
inte detta vara något större pro
blem.
Förutom de utbildningsmässi
ga effekterna anser man sig
även nå ekonomiska. Nuvarande
skolflygplan-två, dvs T-38, kan
vara kvar i tjänst till bortom år
2000 på FAR-grenen. Det antal
T-38 man har räcker nämligen
väl till för denna. Men med en
fortsatt allmän sammanhållen ut
bildning skulle man ha tvingats
till att skaffa sig även ett nytt
avancerat skolflygplan-två. Man
har helt enkelt inte tillräckligt
många T -38 för att möta den

Den som läser Lars
Christoffersons intres
santa artikel gör kanske
genast reflexionen: Vad
kan detta ha för intresse
eller betydelse för Flyg
vapnet? Som framgår
nedan har utvecklingen
i föregångslandet USA
alltid haft stort inftresse
även för oss.
Inledningsvis berättar Lars C om
tekniken och människan. Inför
utvecklingen av JAS 39 försöker
FV givetvis ta tillvara så mycket
som möjligt av modern teknik.
Redan med J 35 Draken kom
ju datorerna upp i luften. Kopp
lingen styrautomatIsiktessystem
har sitt intresse som en eventuell
förbättring redan på JA 37 Vig
gen. Utvecklingen av hjälmsikten
följs med intresse. En näralig
22

US Navv går

motsana

utbiIdningsvägen
väntade ökningen i förarproduk
tionen. om man fortsätter som i
dag med allmän utbildning.
T-38 är dessutom avsevärt
mycket dyrare att flyga än det
kommande skolflygplan-två på
DB-grenen. SUPT tycks alltså
på ett elegant sätt ta hand om de
flesta av utbildningsproblemen.
• • Specialiserad kontra all
män sammanhållen grundut
bildning. - Specialiserad eller
allmän gurndutbildning är en
gammal stridsfråga, som länge
har sysselsatt både civila och mi
litära utbildare. Det är alltså en
fråga som berör inte bara militär
grundflygutbildning.
Många hävdar att det är för ti
digt att i en grundutbildning ge
eleverna en speciell yrkesprofil.
Man saknar ofta instrument med
vilka man kan särskilja eleverna
för att låta dem gå olika grenar av
en yrkesutbildning.
Kritiska röster har också häv
dat, att en alltför specialiserad
grundutbildning gör att männi

skor inte passar in i tillräckligt
många av de varierande och
mycket tekniskt komplicerade
miljöer som dagens och morgon
dagens samhälle bjuder på. Har
man krav på att en människa ska
kunna visa upp ett mångfasette
rat och kreativt beteende, kunna
fantasifullt ta kloka och snabba
beslut, måste man också ge
henne en så bred grundutbild
ning som möjligt, hävdar före
språkarna för den här linjen.
Enigheten är heller inte total
inom USAF i det här samman
hanget. Många är rädda för att
man får en kvalitetsgradering
som ensidigt snedfördelar förar
na på olika flygslag. Man menar
att duktiga människor behövs
överallt och att framtidens strids
flygplan, som blir allt "smartare",
kräver högpresterande kreativa
människor vilket flygplan oe än
flyger.
Dessutom säger kritikerna att
det är under grundflygutbildning
en eleverna bygger upp sitt själv
förtroende och sitt allmänna flyg-
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gande applikation är att sätta si
mulatorns visuella system på fö
rarens huvud för att förminska
och förbilliga. Kanske t o m låta
simulatorflygaren sitta I ett van
ligt flygplan på marken i stället för
i en simulator av nuvarande typ.
En vinge med variabel ving
profil som påverkas av luftkraf
terna har studerats för ett av de
svenska JAS-alternativen. Men
som framgått även av andra
massmedier skulle det kosta mer
än vad det smakade - än så
länge. Tekniken ja - men männi
skan då? I Flygstaben arbetar
sedan ett år en arbetsgrupp "Ag
systemflygförare" för att klara ut

hur den förare skall se ut som
ska klara "JAS-rollen". vad FV
skall leta efter när vi rekryterar
och prövar vid UTK (Uttagnings
kommissionen) . Rapport är på
gång. En del konkreta åtgärder
likaså.
Vad gäller den fysiska träning
en av FV:s piloter ligger vi forsk
ningsmässigt först i världen och
G-träningen är under införande.
• • Som framgått i tidigare
FLVGvapenNVD studeras inom
Flygstaben hur SK 60 skall er
sättas. Eller rättare sagt: Hur
skall vi på bästa och billigaste
sätt få fram färdigutbildade pilo

kunnande. Detta gör de bl a med
avancerad flygning. Specialise
rar man grundflygutbildningen
faller för en stor elevkategori de
lar av den avancerade flygningen
bort. Kritiken menar alltså att
detta är olyckligt och en kvali
tetsförsämring.
För FAR-grenen (jakt-attack
spaning) innebär införandet av
T-46A och specialiseringen gan
ska små förändringar. Varken ut
bildningsmål eller utbildningsme
toder kommer att förändras i
nämnvärd grad .
• • US Navy och pedagogiskt
nytänkande. - Ser man så på
den andre store flygutbildaren i
USA, nämligen US Navy, får
man fram ett intressant motsats
förhållande. US Navy är varm fö
respråkare för den allmänna
grundflygutbildningen. Man sat
sar heljärtat på ett nytt avancerat
skolflygplan (VTXTS) och man
kommer att möta morgondagens
komplexa flygstridsmiljö med att
ge eleverna en så bred grundut
bildning som möjligt, där både
utbildningsmål och utbildnings
metoder genomgripande har
ändrats.
Uppenbarligen pågår det i US
Navy ett pedagogiskt nytänkan
de som det kan vara både intres
sant och lärorikt att följa. - (Jäm
för man dessutom med den isra
eliska utbildningsfilosofin, finns
anledning att här i FV-NVD
återkomma med tankar och syn
punkter på pedagogisk inriktning
och uppläggning av modern flyg
utbildning, som har anknytning
och kan få bäring på Flygvap
nets egna utbildningsfilosofi.!
Red.)
•

ter till JaktViggen och JAS 39
'Gripen' från ca 1992 när SK 60
är utflugen? Inom ramen för det
arbetet företog i dec -82 en
grupp ur FMV-FS-FOA en stu
dieresa till USA.
Utöver
utvecklingen
inom
USAF m m (som Lars ovan re
dogjort för) studerade FV också
utvecklingen på simulatorsidan.
Utvecklingen på elektroniksidan
går som bekant fort. Här finns
mycket att hämta för en bättre
och billigare flygutbildning.
Vad Lars C inte nämner, är att
vid sidan av de 175 tim på T-37
och T-38 flyger dagens "GFU
elev" i USAF 66 tim i tvåsitsiga
simulatorer - alltså med lärare.
Simulatorernas visulator har
färgpresentation.
Aven om Sveriges och FV:s
ekonomi just nu är ett allvarligt
bekymmer, hänger FV i alla fall
•
med i utvecklingen I
Michael von Roserl, C FS/Vtbplorl

**

"Krigsreparationer, det är något som
uppträder i krig! Och krig det har vi lyckligt
vis inte så ofta i Sverige". "Förresten blir
flygplan nedskjutna med större säkerhet nu
förtiden. Det blir inte så mycket över att
reparera ... ".
Känns tongångarna igen?
För den som arbetar med denna frågeställ
ning ganska ofta, hör sligt tal till bak
grundssurret. Det är nog så, att man måste
se helheten för att rätt betona begreppet
krigsreparation.

**

***

KRIGSREP
vad är det?
I det stora perspektivet ingår
krigsreparation
för
flygplan
(FKSR) i skydds prestanda.
Skyddsprestanda består av
flera delar:
A) Flygprestanda
(manöver
prestanda, lastegenskaper) ;
B) Motmedelsprestanda (skott
varnare, remsfällare, facklor);
e) Passiva stryktålighetspres
tanda (pansar , redundans, etc) ;
D) Aktiva stryktålighetsprestan
da (detekterande system för
brand etc);
E) Radar- , IR- och laser-signa
turer;
F) Underhållsprestanda (krigs
reparationsegenskaper, tillgäng
lighet etc);
G) ABC-miljöprestanda.
Senast i typarbetsskedet skall
denna lista inarbetas i flygplan
projektet. Detta beror på att ef
terhandsmodifieringar är svåra
och dyra i sårbarhetssamman
hang.
Tyvärr är det så att två ting
påverkar ett flygplans tillblivelse
- ekonomi och föregående erfa
renhet.
När det gäller stridsflygplan i
Sverige, så prövades de sist i av
sedd miljö under Kongo-krisen.
Då handlade det om J 29 "Fly
gande Tunnan". Ett flygplan
framtaget under slutet av 40-talet
med den tidens elektronik och
mekanik. Enligt tillgänglig infor
mation fungerade flygplanen bra.
Bland annat stod flygplanen
emot både markeld och använd
ning från dåliga flygfält.
• •
Förutsättningar
för
FKSR. - Manöverprestanda är

den klassiska metoden att undvi
ka hot (något av knäreflexer).
Tyvärr är det fortfarande just
denna faktor som man högljutt
diskuterar. Verkligheten är dock
föränderlig. Efter 1918 har vapen
och vapensystem utvecklats, så
att under 2:a världskriget , 6-da
gars- och Yom-Kippur-krigen
samt nu senast under Libanon
krisen krävdes mer av flygplanen
än rena manöverprestanda. Mot
medel , aktiva och passiva stryk
tålighetsåtgärder och signaturer
heter komplementen till flygpres
tanda. Dessa bildar förutsätt
ningarna för hur hotet påverkar
flygplanet , dvs vilken skada som
olika vapen kan tillfoga flygplanet
om allt fungerar efter avsikt.
Det sista är mycket viktigt, efter
som en robot i dag slår ut flygpla
net om den träffar " enligt kon
struktionsförutsättningarna" .
Detta förklarar varför flygplan
överlever träff i högre grad än O
proc. Vad är det då , som "går
snett" för roboten? Målsökaren
är oftast den enhet i robotens
styrsystem som är svagast. Fel i
zonrörsfunktionen är den vanli
gaste "off-set"-anledningen, dvs
att robotens verkansdel detone
rar där den har en effektivitet
mindre än konstruktionsmaxi
mum. Allt detta är vardagsmat för
alla som arbetar med robotar.
Vad gör man då? Målsökaren får
ökade pålåsningsprestanda och
bättre selekteringskriterier (kan
välja bättre) . Manöverprestanda
för robotar (speciellt jaktrobotar)
ökar stadigt. För att kunna åstad
komma detta kan inte verkans
delen få öka för mycket i vikt. Det
gäller således att med större

sannolikhet placera robotens
verkansdel där den gör störst
skada på det attackerade flyg
planet.
Det är motmedlens uppgift att
se till att " off-set"-avståndet be
hålls så att verkan av vapnet blir
mindre. Har ändå "olyckan" varit
framme , är det flygplanets stryk
tålighetsegenskaper som skall
se till att verkningarna inte blir för
stora. Stora verkningar = i bästa
fall stora reparationer. Ett strids
flygplan kommer aldrig tvåa; det
blir nedskjuteti
Grunden för detta är det håll
fasthetsarbete som givit flygpla
net dess flygprestanda. Lyckligt
vis kan vi förenklat säga , att su
personiska egenskaper ger flyg
planet överst yrka i subsoniska
fartregistret. Denna utveckling
har gjort att flygplan bättre står
emot ammunitionsverkan nu än
förr rent hållfasthetsmässigt. Så
t ex har vingarna grövre paneler
nu än förr. Men de har kanske
inte alltid den redundans i lastvä
gar som oftast fanns i äldre flyg
plan. Detta förklarar lite varför
bombplan under 2:a världskriget
klarade av att få bomber genom
vingarna . Adderas sedan till håll
fasthetsegenskaperna aktiva och
passiva stryktålighetsprestanda
erhålls stryktåligheten för flyg
planet; främst mot konventionella
vapen.
• • Operativa betydelsen. 
Låt oss så gå tillbaka till krigsre
parationer . Målsättningen för en
krigsreparation är att så snabbt
som möjligt ge den operativa
ledningen ett så användbart flyg
plan som möjligt. Varför? Jo,
därför att lasten i målet räknas

som första prioritet. Inget annat .
Flygsäkerhet då? Ja visst , men
för att kunna ha ett till omstän
digheterna rimligt krav på flygsä
kerhet skall bedömningsgrund
för skadan finnas framtagen i
fred . Rimligt, eftersom krig är
livsfarligt ; folk har dött av det l
En viktig och fundamental
sanning måste fastslås . Det är
att samma kriterier på reparation
inte gäller för krigsreparationer,
som för fredsreparationer . An
ledningarna till detta är många .
Oftast finns det t ex inte exakt det
material som erfordras för att
återställa flygplanet i fullgott
skick, dvs så nära tillverkarens
specificerade utförande som
möjligt. Ett annat exempel kan
vara , att fredsreparationen tar för
lång tid . M a o: Vad den operati
va ledningen angår kunde flyg
planet lika gärna varit nedskjutet.
FKSR är inget fritt begrepp el
ler en företeelse som bara upp
träder för serviceplutonen och
sektorns reparationstropp. FKSR
berör hela organisationen och
kräver följaktligen regelbunden
övning .
Fredsreparationens funktions
kriterium är att återställa flygpla
net till specificerat utförande
Krigsreparationens funktionskri
terium är att (tillspetsat) generera
flygplansuppdrag , eftersom ett
flygplan i dag är mer värt än ett i
morgon .
• • Hur skall då krigsrepara
tionsuppgiften lösas? - Lika
som alla typer av krigsinsatser är
denna mer eller mindre improvi
serad , men låt vara en planerad
improvisation . Följande grund
stenar bör finnas:
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• Hotbild nedbruten i skadebilder
(" typskador");
• Reparationsmetoder (limning,
nitning etc i olika material, fel
sökning, skarvning av kabel
stammar) ;
• Ovad och anpassad organisa
tion ;
• Anpassad
flygplankonstruk
tion ;
• Dokumentation anpassad för
uppgiften ;
• Reservdels- och utbytesen
hetsplanering mht detta .
Med utgångspunkt från ovan
stående kan en hög underhålls
beredskap erhållas. Men det
krävs mycket arbete och pengar.
Betydligt mer än vad som oftast
finns tillgängligt. Ibland beroende
(förenklat sett) på de "ursäkter"
som artikelns ingress pekar på .
I de flygvapen där man lagt
ned mycken möda på FKSR , har
man funnit att svårigheten inte
ligger i att praktiskt skilja mellan
freds- och krigsreparation . Pro
blemet ligger däremot oftast var i
utbildningskedjan
krigsrepara
tionsmomentet skall introduce
ras . Viktigt är att varje bas övas
regelbundel med att reparera
olika skador (kalla det gärna typ 
skador) . För att genomföra detta
behövs uttjänta flygplan eller
vingar/flygkroppar (dock skall de
vara så kompletta som möjligt)
och att man tillfogar skador ge
nom att en laddning placeras på
dessa. En sådan laddning som
motsvarar verkan aven viss gra
nat kan utan svårighet tas fram
och hanteras av vapenfolk på
basen. Allt detta skulle innebära
att flottiljchefen skulle ha full fli
het att förlägga övningen och
dess innehåll .
• • Vad är innebörden av
krigsreparationer och skador?
- Rent historiskt sett är plåtrepa
rationer och därtill hörande pro
blem det man främst assoderar
med krigsskador. Flygplanens
tekniska utveckling har emeller
tid skapat nya och ibland mer
komplicerade skadevarianter, så
att plåtskadan har blivit den
mindre delen av insatsen i
många fall . Detta beror på att
verkansdelen på vapen i viss
mån ändrat karaktär, så att flyg
plan i dag slås ut av systemska
dor i första hand och i andra
hand av strukturskador.
Aerodynamiskt och flygegen
skapsmässigt klarar flygplan
ganska mycket om man skall dö
ma efter erfarenheter med svårt
skadade flygplan, som kommit
hem och landat. Detta är ett om
råde , som bör kartläggas för var
je enskild flygplantyp . Resultaten
från dessa studier ligger sedan
till grund för hur långt den rent
"kosmetiska" delen av reparatio
nen skall drivas.
Hållfasthetsunderlaget
för
flygplan bör räknas så, att doku
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FörmOdligen en ganska typisk
syn lör den som skall reparera
moderna lIygplan eller insals
mot lörsvarade mål. Nolera
den uppsplilIrade kabelbunlen
och de avslagna rören.

Troliga skador av eldrörs vapen
på moderna lIygplanskonslruk
lianer.

mentationen
anpassas
för
FKSR-bedömning samt ger god
vägledning för den ansvarige på
krigsbasen. Detta är tyvärr inte
alltid så lätt, eftersom dels de
som utför beräkningarna och
dels de som studerar krigsskador
har svårt att kommunicera med
gemensamma termer. (Kan lö
sas') Det måste dessutom finnas
ett uttalat behov från operatörens
sida att krigsreparationsverk
samheten verkligen är en opera
tiv tillgång . En övning skall såle
des mindre vara inriktad på att
öva sådant som övas varje dag
(såsom klargöring och transport
flygning) utan innehålla me
ningsfull övning för hela basba
taljonen och sektorn . Vad som
vore lämpligt att öva är hela
kommunikations- och verksam
hetskedjan på basen med de för
utsättningar som gäller för un
derhållskedjan och den operativa
kedjan . Utländska flygvapen har
funn it detta mycket lärorikt'
Man bör vara på det klara
med , att merparten av alla repa
rationer kommer att utföras un
der dygnets mörka timmar. Inte i
något fall i modern tid har under
hållet skötts under dagtid mer än
nödvändigt. Detta ställer krav på
verktyg och förberedelser , så att

t ex det ljus som är tillgängligt
räcker för genomförandet och lö
sandet av uppgiften. I vissa fall
kan ett ökat reservdelsinköp vara
motiverat, bl a beroende på ovan
nämnda förhållanden.
Kabelstammar i flygplan är
nog ett av de problem som är väl
värda "en mässa" i dessa sam
manhang . Elektronikburkar är en
annan mycket sårbar och på ba
sen svårreparerbar utrustning .
Ett annat mycket trivialt prob
lem är hur skall en krigsskada
beskrivas i dokumentationen
resp av den ansvarige på basen ,
så att rätt slutsatser kan dras för
reparationen .
Allt detta medför att planering
en och förberedelserna måste
ske i fredstid , så att vi kan impro
visera i krigstid.
• • Detta för oss in på proble
met hur långt skall reparationen
drivas för att den skall vara en
operativ tillgång? I en del fall
kanske flygplanet bara skall re
pareras så långt att det kan ,:>ära
last till målet, vilket inte nödvän
digtvis innebär ett till 100 proc
funktionsdugligt flygplan . (Hur
kändes detta? Ta det lugnt. Kom
ihåg att förluster tyvärr måste tas
även i fredstid I)

En riktlinje är att bortskjuten
struktur skall ersättas med mot
svarande mängd nytt material.
Och att ta reda på den minsta
insats som behövs för att gene
rera ett uppdrag till.
En förslagsvis mycket använd
bar riktlinje för FKSR är att försö
ka återställa den statiska håll
fastheten och att lämna den dy
namiska (utmattning) därhän
Detta medför ett visst merarbete
med rutinkontroller, men det ger
ett insatsberett flygplan .
" En-uppdragsreparationen" är
inte alls adekvat utan reparatio
nens målsättning skall vara att
återställa den statiska hållfasthe
ten , för att i så hög grad som
möjligt uppfylla operationsenve
lopens krav .
Det skulle vara fullt möjligt att
indela skadade flygp lan i olika ni
våer, för att samtidigt ge både
underhållskedjan och den opera
tiva kedjan möjligheter till kom
munikation och planering med
förhoppningsvis högsta effektivi
tet.
• Detta är några tankar från en
som har sysselsatt sig en del
med den här typen av frågeställ
ningar. Förhoppningsvis är detta
inledningen på en kreativ debatt
inom FV och FMV-F .

• • • Krigsskadereparatio
ner på flygplan under Falk
land-krisen. - Vid samman
dragningen av utrustning till
operation 'Corporate' och den s k
Task-Force ingick även att se till
att all tänkbar utrustning för
krigsreparationer fördes ombord
på bl a HMS "Hermes". Huvud
sakligen blev det ABDRF vid
RAF Abingdon, som fick släppa
till denna. (ABDRF = Aircraft
Battle Damage Repair Flight.)
Eftersom ABDR är ett vederta
get begrepp sedan början på
1970-talet hos RAF och på se
nare tid även hos Royal Navy
(RN) och Royal Army Air Corps
(RAAC) , var det relativt självklart
för dessa att sådan utrustning
skulle tas med.
På det hela taget blev Falk
land-krisen för ABDR-verksam
heten ett bekräftande på att man
tänkt rätt och utbildat rätt. Under
konflikten reparerades både flyg
plan och helikoptrar i omfattande
antal. Utan denna ABDR-verk
samhet skulle t ex antalet 'Sea
Harrier' för CAP (Combat Air

Patrol) och Harrier GR3 för at
tackuppgifter ha varit ganska li
tel. Just som s k force-multiplier
visade ABDR sin styrka på Falk
landsöarna, eftersom ersätt
ningsfrågan var svår beroende
på långa transporter etc.
• • Hur var då krigsrepara
tlonsi nsatserna organiserade?
- I huvudsak kan man säga att
det fanns tre centra, HMS "Her
mes". HMS "Broadsword" och
senare i land 12. MAG (RAAC) .
På HMS " Hermes" reparera
des 'Sea Harrier' FRS1 (RN) och
Harrier GR3 (RAF). De senare
var detacherade på HMS "Her
mes".
Ombord delades arbetet mel
lan RN och RAF. De förra gjorde
det mesta av strukturreparatio
ner, medan de senare utförde
systemreparationer. RAF-perso
nalen var 16 man och arbetade i
tre-skift-system för de tolv Har
rier GR3 och de 'Sea Harrier'
ombord. Kort sagt innebar detta
en stor påfrestning för persona
len, men det rådde ett gott sam
arbete mellan RN och RAF.

•
Skrovreparationer utfördes
med plåt och stringrar av hatt
och L-profil. Vanligen användes
"pop-nit" som fästelement, utom
där hårdare påkänningar eller
andra hänsyn var för handen då
'Avdel' eller annan nit användes.
Systemreparationer utfördes
med den utrustning som fanns i
ABDR-satsen Kablagelagningar
såsom skarvning, nya kontakt
don etc utfördes . Detta gäller alla
typer av kablage även koaxial
kablar o d. Eftersom "svarta lå
dor" är svårreparerbara generellt
sett (beroende på den mängd re
servdelar som måste finnas) ut
nytljades redundans och alterna
tiva system i flygplanen för att på
det viset nedbringa reparations
flödet.
På helikoptersidan var skrov
reparationer vanligast och då
främst reparationer av rutor av
olika slag. De lätta helikoptrar
som användes för att transporte
ra trupp fick ofta skador, vilka be
rodde på vekhet i konstruktionen
- dvs de tålde inte den använd
ningen. De tunga helikoptrarna
('Lynx', och 'Sea King') klarade

Reparalionserlarenheler
från
FALKLAND-krisen

T v: Denna 8-S2G skadades
sv;jrl vid överföring av bränsle
fr;jn kroppslank lif( vinglank.
USAF avs;jg dock reparera fpll
den brustna vingen.
T h: F-IOS "Thunderchler' del
log högaktiv! under Vletnam
krigel. Här fpl-silhueller visan
des Iypiska skallskadeplace
ringar frnn ;jlla F-IOS: or. Af(a
reparabla.

sig avsevärt mycket bättre än
'Gazelle', 'Scout' etc.
Några rotorblad reparerades
inte på helikoptrarna. Inte för att
metoder saknades, men beroen
de på att utprovningen av dessa
metoder inte var helt klar och att
tillgången på rotorblad var rela
tivt god.
• • Vilket hot orsakade ska
dor? - Av de ballistiska vapnen i
hotbilden var det främst finkalib
rig eld « 12,7 mm) och splitter
som åstadkom skador på heli
koptrarna och i viss mån på flyg
planen. Ett särskilt ömtåligt om
råde är alla glasy10r - framförallt
sådana som kräver goda optiska
egenskaper.
Grövre eldrörsvapen « 30
mm) stod för en del skador på
Harrier-flygplanen. På helikop
tersidan var annars miljöförorsa
kade skador (kraftledningar,
överskridande av envelopegrän
ser etc) samt FOD (besättning,
trupp, blåst etc) de faktorer som
stod för resten av skadorna.
För att återkny1a till de lättare
helikoptrarnas problem var det
uppenbart , att de senaste årens
utveckling till lätta och små heli
koptrar har föga gemensamt
med de " arbetshästar" som be
hövs för transport av specialför
band och materiel. Den veka
strukturen kombinerat med mini
utförande på bry1are och annat
klarar inte av bl a tunga rygg
säckar som "hakar" i eller kängor
som slås i hårt. - Se t ex på WP:s
helikoptertiotta och hur dessa
helikoptrar är konstruerade.
För flygplanen var den övriga
delen av skadorna generade av
att flygplanet flög igenom split
terzonen för tidigare flygplan-va
penleveranser. I en del fall - och
det gäller de tyngre flygplanen
såsom
lufttankningsflygplan
(Victor' etc) och transport (C
130 'Hercules') - bidrog en del
rangertillbud och utrustningar
med skador.

• • Slutsatser - Förtattaren
har studerat det material som
finns tillgängligt och drar följande
slutsatser.
Krigsreparationstjänsten mås
te för MoD (Ministry of Defence),
RAF, RN och RA ha visat att man
arbetat med rätt målsättning för
utbildning och metodutveckling .
Eftersom RAF har utbildat övriga
NATO-länder för att dessa skall
kunna bygga upp sina egna
organisationer, finns kunskapen
och ideerna spridda där. I USAF
har AFLC (Air Force Logistics
Command) hand om bl a krigsre
parationsverksamheten. I mångt
och mycket representerar Falk
land-krisen i krigsreparationsav
seende en bit i det pussel som
vi/Flygvapnet behöver för krigs
reparationsplanering .
•
Ro/ph Wegmann , FMV
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Dansk
F-16
'Fifhtlng Falcon'

AIENTH

Dansk marin-hllp
typ 'Lynx'

F%: Rolf Jonsson

SKRYDSTRUP

NATO:,
E..JA
'S./IIty'

Karup -82:
Dansk
4-grp F-35

Bro alternativ
Varje år arrangeras en lIyg
dag i Danmark dar danska
flygvapnet står StJl11 värdar
- endera på Ka;up, A/borg
eller Skrydstrup. :Arets lIyg
dag genomfördeipå SkrylJ
strup i perfekt flygväder in
fÖl en stor pub/ik~ På Skryd
strups-fältet, som är beIa
get på södra Jylland, kunde
m.an uppvisa etLrikt flyg,
program -'och en mängd NA
TO-flygplan uppställda.
Till

skillnad

mot franska Le
Bourget-mäs~an är danska flyg
dagar prisbiUlgt resmål för oss
svenskar. Inträden och parkering
brukar vara gratis oc,h en över
nattning på 'en gemYtlig dansk
kro är ett "svångremsalternativ"
väl vlirt att pröva.
Unner andra världsKrigets 40
tal var Skrydslrup-området ocku
per~t av det då nazi-tyska Luft
wattEt' Den eg.entliga 'lillblivelSen
av flygbasenskeddE{ dock fÖrst
1953. Då lades grunden till de i
dag nefintliga~727:de 'Och 730:.(te
eskadriljerna med sina för närVa"
rande 53 F-16 'Fighting Falcon'
_- (58 beställda). Några F-16 har
man fört över -till Alborg där om
skolning sker vid en av eskadril
jerM: Totalt cfinns CiL1200 an
stälIdå vid basen, som till sin
areal är vidsträckt och bl a om
fattar hårdabetongvärn för ~Ia
F-16~ flygplarifm.
"
Dansk TV uppmärksammade
årets:. flygdag; genom att sända
c

'o
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ett timslångt program senare un
der kvällen. (Något sligt inträffar
aldrig i Sverige ...?/Red:s ~mm.)
Flygprogrammet var späckat av
begivenheterfrån kil 0.00-16.15
med ett kortare h,mchuppehåll.
Oikade män inte fotja hela' flyg
programmet fanns en omfattan
demarkutställning· .med mJUtär
flyg ur NATO samt civila veteran
flygplan att beskåda Det fanns
oc~å utställningstält innehåWan
de upplysning, m~teriel, nem
värn m m. Raderna med flygplan
av.olika sorter var irTlPonerande.
Bland del mest sevärda i luften
var självfallet den i Sverige i maj
gästande
proffsuppvisnings
g~ppen "Frecce Tricolori" ~med
sina tio Aermacchi 339. F-16 i
avancerad flygnirlQ. danska sjö
värnets nya helikoPter Westland
'Lynx' i ovanligare manövrer,
USAFE:s A-lO 'ThunderboJI. II'
uppvisande sin lätlrörlighet i ett
stridsområde, västtyska mari
nens 'Tornado' i en fullstoppsre
vefsering (i klass med Viggens),
en holländsk NF-5 'Freedom
Fighter' i ett vackert flygprogram,
brittiska fallskärmsgruppen'cThe
Falcons" med fri fallformering
från 4000, m m.
Avslutningspunkten med',f·16
flygandes anslutet med gamla
dubbeldäckaren 'Tiger Moth' var
ett 'elv de mest spektakulära. och
ovanliga inslagen. ~ In summa:
Ingen lämnar en dansk flygdag
besviken. ·Så ej heller denna
gång. Vi svenskar med stor'tack
samhet.
•
Kapten Rolf JO/lSsQn

~---

Folo:
Owe Bjömelund

Gullslream3

'"." "
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... nu ÖV'e H
på FrösÖU

lA 37
loktl'iggeH ...

hos
F4

"David 44
&
David 42"

SA har då även F4 /SeNN börjat
till/öras JA 37 Jak/Viggen,
"David 44" (överst) lär ha
kommit som ett oväder ur blA
tunga augustimoln , Leverans
pilot: Major Anders Edström ,
44:an var dA omAlad medan
'David 42' (I v) linns kamoul/a
gemAlad och med jaktroboIbe
väpning, - För 57 Ar sedan här
jade Dronl: ar pA Frösö Läger,
Och efter dagens Qrakar är allt
sA dags lör ännu
'epok, •

en

Folo : Claes Jörnskiöld
& Rune Rydh

Red

"Lilla
Nobel
priset"
till

GÖRAN

Krigsvetenskapsakademien 1982, HKH prins
Bertil överräcker belöningen om 5 000 kr +
m/nnesmeda/j / silver,

HAWEE
Förste driftingenjör Göran Hawee (42 år) från Upplands
flygflottilj/Sektor Mitt (F16/SeM) ; Uppsala har medio okto
ber av Försvarets Centrala Förslagskommitte tilldelats en
förslagsersättning på 300 000:- för förslag till förbättringar
i flygplan J 35 Drakens radar- och beväpningssystem. Sum
man är den hittills största iförslagshistorien.

Flygstaben 1983. CFV har just över/ämnat 'W/a
Nobelpriset' + bloms/er,

/
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Gen om att lyssna på piloternas
önskemål har Göran Hawee
lyckats överbrygga den ofta svå
ra gränsen mellan teknikernas
tänkesätt och användarnas prak
tiska behov ,
Göran Hawee har genom åren
levererat en mängd förbättrings
förslag av komplicerad teknisk
natur, Det är för fem av dessa
han nu belönas , Kännetecknan
de för förslagen är den enkelhet
varmed de kan införas, Mate
rie lkostnaderna är genomgåen
de mycket blygsamma liksom ar
betsinsatserna för att utföra för

Oriftingenjör Göran Hawee p~ hemmaptan "

bättringarna.
Förslagen innebär också att
piloternas handhavande av flyg
planen förenklas , På så sätt kan
övningstiden minskas eller om
fördelas till andra övningar.
• Göran Hawee har tidigare till
delats Kungl Krigsvetenskaps
akademiens minnesmedalj i sil
ver jämte en belöning på 5 000:
för förtjänstfulla och kreativa in
satser för förbättringar i flygma
teriel.
Glädjen grumlas dock något
av skattebekymmer som Göran
Hawee och hans bank går och
grubblar på just nu . Båda fu nde
rar på hur den stora summan
skall komma Hawee till godo ut
an att allt går till skatt,
Han och banken måste reda ut
om pengarna skall placeras på

ett uppfinnarkonto, där en tredje
del av 300 000 kr betalas ut i år
och resten slås ut på en femårs
period , eller om belöningen skall
räknas som ackumulerad in
komst eller läggas till den nuva
rande lönen ,
Och då går det som för sex år
sedan , då en annan FV-anställd
fick drygt 200 000 :- för sina in
novationer, Han fick skattekrav
från taxeringsmyndigheterna på
en summa överstigande pris
summan , En präktig skandal!
Med slik skattekonstruktion för
felas ju hela förslagsverksamhe
ten! Moroten tas bort och verk
samheten självdör snabbt' Man
får hoppas att myndigheterna lärt
av den fadäsen , och nu medger
möjlighet för den 'nyrike' att in
te bli fattig på kuppen .
•
FS/lnfo &. J Ch
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F%: Nils Andersson
Jahn CharleviIIe
Björn flgs/rand
Peter LIander
SF 37 SpaningsViggen
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Ftygintresset i Sverige har ökat väldeli
ga under de senaste 5-10 ~ren, Suget
riktigt känns , Vetgirigheten är p~taglig ,
Engagemanget tar sig olika Ullryck,
Medlemsantalen i Irivilllgföreningar ba
ra sliger (FVRF redovisar över 10,000,
t ex) . AU! lIer söker /iII FV:s olika yrken.
Flygböcker + d:o -lifmer går all/ tä/lare

all saluföra. (Och FV-Nytt ökar upplagan
mest i nordisk ffygpress!) Xven mindre
klubbllygdagar eller uppvisningar drar
tusentals lIygbilna. Sförre arrangemang
/lotusenfall mer. Väderleken tycks speta
en mindre roll I dessa sammanhang. tn·
tresset går oftast före bekvämligheten.
Men är det pimgväder, gar Jolk man ur

huse . Del är m~nga som bilar modiga 50
mil bara för all under några /Immar få
känna doften av den sköna Jetvärtden ,
FI61SeM hade glädjen all M ta del av
denna nytändnIng då man den 28 augus
/I firade sina 40 ;lr genom all inbjuda /iII
FV :s huvudflygdag. De ulmä.rk1a arran·
gemangen och programinslagen i luft

som pa mark lockade minst 80.000.
Kahske blev det 100.000 ... alla tog sig
ju Inte fram genom grindarna. Tala om
intresse.

4·bl(dsserie

ao JaktViggens "slal1,o"".
Lä"a a"acken anlalle,.

~

I · ···~
"Solparaso"" Il la Team 60.

Foto: Ni/s Andersson
Jahn CharleviIIe
.

.

D,t ir en stor QCh kri~ande apparat
an "rang'" en huvudllygdag. 'Utan
mingall ·uPPolfrand,lfrilfilllga Insatser
ibland dygn,t runl kanskeomö/ligt All
ta hand om och und.rhllfa tIotullentals
b.sök'nt I ,"a lIdrar och av alla kön
freslar pi. F16-arrangörenkl"ade·dock
den bmen - ochd.t med bravur. ' Man
innehar numera FV-rekordell publikan
slutning. ' Skön lijn för slor möda. Weil
donelgood Ilhow är del rätta betyget...
lrots all Ile" 'medier' av slentrian"mis
sade galoppen.

_

Bildersiiger oftast mer än ord•./Järför ,.
flr 21 oSlagb"a axplock här försöka do_ o
kumentera Jubileet för framtiden. - Den
, som vid F16/F20 kanske bast förstfln all _
~:spegla : verksamheten genom iren är 
l/otIilj-fotogralen och nestorn NILS AN
DERSSON. Hans utmärlda FI6-bild-ka- .
.:7valkadväckte Inte minst CFV:s' beund· :
ran. Del retrospektiva kollaget levan
degjorde utmärkt sambandet med gjr·
-dagenHHostider. - Floftiljfotogralemas ':.
dokumentationer är en kulturgärning
värd all uppskaltnlng och respekt.
•
J.Ch.

Nils Andersson

Passa-på-köp!
Det linns lortfarande 'en del Iyndprylar
aH köpa. Bra julpresenter till rea-prIser.
Hand~ NU! KaP/beställ nu! G~r det.

FlygiJagsdekaI
Grammofonskiva
MinnesbreIi:
MusikkassetI
Nyckelring
Tändare
Vykort

1;

15:15:,20:
1Q:

5:
2:

Använ.d vid beslällnlng,F16/SeM postgi.
r031 3916'~och ange på talongen vad
beställningen avser. Har du ev frAgor,
ring ~Ickl Wa~lin : 018/13 95 OlL

/

FOIO Å . Per-Arne Nyhlen
FOIO

T . Johnn y Björkman

Frivilliga
FIvgkåren

FLYGvapenNYTT.- S
intervju- " offer".
FFK .- S kArchel HANS ANDERSSON i verk
samhetsmiljö.
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Tanken på att Sverige skulle få
en frivillig flygkår - i stil med den
redan etablerade Bilkåren och
Frivilliga motorbåts kåren - föd
des redan 1916. Södertelge
Verkstäders
Aviatikavdelning,
under von Porats ledning, skic
kade till och med en oHert för pi
lotskolning . Utbildning erbjöds till
ett pris av 150 kr/flygtimme, var
vid (enligt oHerten) "flygtiden
räknas från motorns startande,
enär man vet att piloterna gärna
och länge kör sina motorer på
marken, men visar djup ovilja
mot att starta från marken."

Om det var priset som var fel
eller om det berodde på piloter
nas ovi Ija att starta från marken,
lår vara osagt. Men någon flyg
kår blev det inte.
1937 och 1949 aktualiserades
tankarna igen, men utan resultat.
Det var " brist på resurser" som
stoppade projektet. Likadant blev
det 1953 då ch elen för försvars
staben begärde en utredning av
möjligheten att i krig använda
"överblivna" lätta flygplan för
transporter. Kanske sneglade
han på Civil Air Patroi i USA och
ville ha något liknande i Sverige.

Nu stupade det inte längre på
piloternas ovilja alt starta från
marken. Men för att bygga upp
erforderlig basorganisation ford
rades en verklig eldsjäl. Det blev
general Nils Söderberg, KSAK:s

generalsekreterare, som till slut
gav projektet luft under vingarna.
För budgetåret 59/60 lyckades
han utverka ett anslag på blyg
samma 10 000 kr för uppgiften.
Beloppet var litet, men det inne
bar ändå att Kungl Maj:t godkän
de och sanktionerade verksam
heten .
• • Sedan dess har det bara
gått framåt för FFK. Anslaget för
innevarande budgetår är på 1,2
mkr och för 1984 begär FFK 1,8
milj.
" Det var ett gäng flygentusias
ter som drog igång FFK" , berät
tar Hans Andersson för FV-Nytt.
"De lade ner ett enormt jobb på
att övertyga Civilförsvaret. Ändå
hade man då inte riktigt klart för
sig den samhällsnytta FFK kan
göra - och gör i dag. Just sam
hällsnyttan har undan för undan
kommit alltmer i förgrunden. Den
som i dag går in i FFK är medve
ten om nyttan han kommer att
göral "
FFK:s
verksamhetsområde
har vuxit enormt under senare år.
I starten tänkte man väl mest på
den nytta kåren skulle kunna gö
ra vid utrymning av städer, att
från luften hjälpa till att leda trafi
ken. Den uppgiften ser FFK
självfallet fortfarande som en vik
tig del av verksamheten, men det
finns så mycket annat som FFK
också kan klara av. Det kan gälla
blodtransporter till utsatta områ
den. Samband är en annan viktig
FFK-uppgift. Man ser ju redan i
dag - i fredstid - att sambandet
fungerar lite si och så och är väl
digt sårbart. Ett annat sårbart
område är kraftledningarna. Får
vi inte el i Sverige så står det
mesta stilla . En nedriven kraft

ledning kan FFK snabbt lokalise
ra. Efter ett bombanfall är det
viktigt
att
räddningsledaren
snabbt får en överblick över var
insatserna behöver sättas in.
Den överblicken får han av FFK
från luften.
"Tyvärr tvingas vi väl alltmer

Folo: Leif Ekslrand

att räkna med att det blir kärnva
pen som kommer till användning
i ett nytt krig . Då är det viktigt att
det görs radiakmätningar. En
uppgift man inte klarar från mar
ken utan personskador", hävdar
Hans Andersson. "I och med att
vi bygger upp kärnkraftverk får vi

ytterligare sårbara mål. En skada
i ett kärnkraftverk kan få allvarli 
ga följder för stora områden . Då
kan FFK snabbt ge sig ut och
mäta ."
• • En ny uppgift för oss är att
transportera " ruinhundar" . Hun
dar som efter ett anfall ska leta
efter överlevande. Det ska bli ca
900 sådana specialutbildade
hundar i landet. Dessa kommer
att behöva förflyttas mycket
snabbt och det blir FFK:s uppgift.
Eventuellt kommer FFK också att
sätta upp en transportgrupp
längre fram med lite tyngre fler
motoriga flygplan. Pilotkapacitet
för den biten har FFK redan, ef
tersom väldigt många av FFK:s
flygförare är yrkespiloter " till var
dags" . Mer än hälften har instru
mentflygutbildningi
Hans Andersson ser stolt ut då
han talar om "sina" piloter. "Jag
är stolt ", säger han. "Är det inte
fantastiskt egentligen " , fortsätter
han. "Trots anslagen från Civil
försvarsstyrelsen lägger alla våra
killar ner betydande summor - ur
egen ficka - varje år på att hålla
sig i flygtrim! De offrar inte bara
pengar utan massor av fritid och
tvekar inte att ta tjänstledigt när
FFK kallar l Det måste vara unikt i
dagens Sverige och jag vill att
folk ska känna till det l Jag vill
också att folk ska känna till att
våra killar inte är några vanliga
söndagsflygare" .
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" Tyvärr har vi ofta mött en
'storebrorsmentalietet' från folk
inom Flygvapnet (FV) som inte
sett våra killar i aktion! På sätt
och vis kan jag förstå den inställ
ningen, eftersom jag själv kom
mer från 'Vapnet' Men jag för
säkrar, att våra piloter flyger med
lika hög precision och exakthet.
Många av piloterna kommer från
FV . Må vara att vi flyger i lång
sammare och enklare apparater.
Uppriktigt sagt skulle jag inte tve

ka att ställa upp ett lag i en täv
ling mot FV när som helst! Vi
flyger också med sekundnog
grannhet. Vi har en världsmästa
re i precisionsflygning bland våra
piloter."
• • Storebrorsmentaliteten till
trots ökar FFKs samarbete med
både FV och andra försvarsgre
nar varje år. Alltfler inom total
försvaret börjar få upp ögonen
för den resurs FFK utgör. Förra

Länsflyggrvppen i Jämtlands län . Var;e
grupp stAr under befäl aven gruppchel och
innefattar ANa flygplan med förste och andre
förare , signalister, mekaniker och stations·
personal.

Fririlliga
Flygk6reB

.:.:

i eldeD:

En sektorfyr monteras i bör;an pA landnings
banan. Sektorfyren ger piloten rätt inflyt·
ningshö;d vid mörkerIandning.

året flög FFK :s piloter 6 000 flyg
tim åt försvaret och varje år ökar
flygtidsuttaget med ca 500 tim.
När når man taket? Hur många
flygtimmar kan FFK offerera un
der fredstid? Frågan går åter till
Hans Andersson .
"Svå rt att säga. Frågan är ju till
sist en fråga om vad den enskil
de individen vill offra . Men det
dubbfa klarar vi av utan v'dare.
Och det blir billigt för försvaret.
För en timme med en Cessna
172 debiterar vi 350 kr, inkl alla
kostnader för flygplan , soppa. pi
lot, försäkringar osv . Beställning
av flyguppdrag kan göras hos
Länsflygchefen eller gruppche
fen i varje län ."
"Våra uppdrag åt försvaret i
fredstid är mångskiftande. Det är
viktigt att känna till att det bara är
FFK som får utföra lågflygupp
drag åt försvaret. Kraftlednings
piloter får t ex inte - trots att de
säkert kan det - flyga lågt vid
exempelvis målgång . Ett kom
mersiellt företag som skulle göra
samma tjänst skulle bli fyra
gånger dyrare. För vår del är det
viktigt att vi får uppdragen iör att
kunna hålla vår personal i bästa
trim ."
Tjänster till salu ? - Målgång ,
all utbildning där det behövs
målflygplan. Rekognosering av
övnings- och skjutområden . Be
vakning av riskzoner i samband
med skjutövningar klarar FFK
oavsett om det är över land eller
vatten. Sambandsflygningar vid
övningar. FFK var med i KFO
"Sydfront" i fjol höstas , med gott
resultat. Där körde FFK post ,
markeringskontroller ,
utförde
personalförflyttningar och sam
bandsflygningar. At P4 i Skövde
kastar FFK ut småfallskärmar , så
att det ser ut som en luftlandsätt
ning. Det blir betydligt billigare än
att använda riktiga fallskärmsjä
gare. FFK vill gärna sälja fler
tjänster till FV . De från FV som
följt FFK :s övningar har bIivii
mycket imponerade. BI a är det
FFK :s tidsnoggranhet som impo
nerat. Och de uppdrag FFK hit
tills haft för FV har praktiskt taget
alltid renderat lovord .
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: ttter om"",iilIe marluradsundersökningarj'sam
amelll mild KSAK avser AB NYl1e-Aero i Nyköping
sJana bygge av nyn svensJd skolflygplan kal/at
ViA = very light aircratt (mycket liitt flygplan).
Del skall bIl' 1!-'!ligt och b~~~leSn~/I. VI.A.~r Inte

imponerande är den tid en flyg
grupp omgrupperar sig på . Två
timmar efter omgrupperingsorder
står minst två flygplan insatsbe
redda på ett nytt " flygfält". Ett fält
gruppen själva iordningställer
med banbelysning, eget kraft
verk, radiostation , sektorfyrar m m.
Totalt finns det trettio flyggrup
per i landet. Tre i Stockholm, två i
Göteborg och Malmö , två i Norr
botten och Västerbotten . Resten
är fördelade enl principen en
grupp per län. Tv å grupper är
sjöflyggrupper . Den ena förlagd
till Stockholm den andra i Väster
botten . Enl " order" ska FFK för
foga över minst 240 flygplan men
har i dag tillgång till ca 360. Var
för denna överkapacitet ?
"Vi plockar in så många ma
skiner vi kan", säger Hans An-

• • Vad är det för piloter du/
FFK har? Du säger själv att
många har ett förflutet inom FV .
Betyder det att det bara är pen
sionärer som spakar i FFK?
" Nej! Visst har vi en del "sega
gubar" , men det har skett en
markant föryngring. Vi plockar in
allt yngre människor. Problemet
är bara att få loss dem från den
krigsplacering de redan har. Det
brukar gå bra , om det inte är nå
gon som är krigsplacerad som
kock! Jag vet inte varför det är
så, men kockar är tydligen något
man är mycket rädd om i svens
ka försvarsmakten ... ", deklare
rar Hans Andersson för FV-Nytt .
FFK :s flyggrupper har en kort
mobiliseringstid; 24 tim. An mer
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Hopfällbara vindstrular ingllr i utrustningen ; aft resas
pli lillfälliga platser. Kan nallelid belysas.
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~: '~lJara tänkt som eli sro/- och klubb-Ipl. Deranses
- ocIrsA pusa /n i NMlliga Flygfrlrens v_am
het. VLA ir viI limpat lör kraftlednlngS/nspek
lion, skogsbrandsö",ivakning, "ilt- och skogsin
·venter/ng m m.

dersson . "Vi vet att i krigstid
kommer vi att få svårt med re
servdelsförsörjningen .
Därför
behöver vi flera flygplan "bakom"
oss , som vi kan plocka delar
från. "
• • Pesonalen i FFK har en tuff
träning och utbildningsverksam

De lörsla svenska mäslerskapen i konsl
flygning, efler aerobalics som del
egenl/igen heler, ägde i somras rum vid
nedlagda Fl i VästenIs. Bland de sexton
tävlande lanns tvil piloter Inln Flygvap
net - Erling Carlsson (Flygstaben) och
Pär Cederqvlst (F5/Ljungbyhed). Den
senare kom pil andra plats efter all fia
tell tävlingen efter det obligatoriska pro
grammet. Pär Cederqvist lIög en tjeCkisk

Erling Carlsson (FS/Sign) tvangs lIyga
lilnad Pins i släl/ellör sin egen Varieze.
Kom lin 6:a.

heten prioriteras. Arligen anord
nas flera lågflygkurser och 1986
räknar man med att samtliga
flygförare ska ha genomgått låg
flygkursen . Vidare utbildar man
internt - gruppchefer, sambands
operatörer och sambandstekni 
ker , flygtekniker m m.
Trots den krävande utbildning
en har FFK varit märkligt försko
nad från haverier. Hittills har man
bara haft ett av allvarligare ka
rak1är. En olycka som berodde
på att ett " ljushuvud" under natt
flygning började experimentera
med sektorfyrarna i tron att två
fyrar skulle vara bättre än en ...
Den flygningen slutade på inflyg
ningslinjen bland träden , men pi
loten klarade sig.
Att haveristatistiken ser så fin
ut beror enl Hans Andersson på
hög kvalite på utbildning och
kompetenta lärare. " Dessutom
är våra piloter väldigt motivera
de. De flyger med en professio
nell attityd till jobbet. Ingen ger
sig ut på ett lågflyguppdrag utan
noggranna förberedelser" , säger
han.

posten jämte skyddsrum som fått
ökade anslag varje år) , kan man
tänka sig att FFK kommer att an
vändas för mera offensiva/" kri
giska" uppdrag?
Hans Andersson är mycket
bestämd på den punkten. "Neji
Det kan vi inte, pga de konven
tioner som finns. Civilförsvar är
civilförsvar! Däremot hjälper vi
gärna totalförsvaret med "offen
siva" uppdrag under fredstid och

vid övningar. Det är naturligtvis
ingen tvekan om att vi skulle
kunna åka omkring och styra ro
botar mot landstigningsenheter
etc. Men det är tankar vi inte ens
får tänka. Armechefen har kan
ske funderat över möjligheten att
"fotfolket" skulle kunna utnyttjas
mer. Men då skulle den verk
samhet vi i dag har bli lidande .
En verksamhet som är nog så
viktig!"
•
B u Sehlu ag . u nJ(i FJK

Nalurliglvis finns del även kvinnliga FFK-piloler. Minsann inle bara
dessa Ivil exponenler.

• • Med alla resurser som i dag
står till FFK:s förfogande (FFK är
för övrigt den enda statliga utgifts

lfln, ett flygplan som Iriln början kon·
struerats lör avancerad flygnIng. Erling
Carlsson kom pil själle plats i sin lilnade
Pins S·2, en amerikansk tävlingsmaskin
med en vingprofil som gör flygning upp·
och-ner i huvudsak lika enkel som räll
vänd flygnIng.
SM-tiivllngar i aerobatics indelas i tre
moment. Det lörsta är ett obligatorisk
program som utsänts till deltagarna i
lörväg. Det andra är ell lritt program
som var och en komponerar själv lör all
med 20 manövrer komma sil nära en
maxpoäng som möjligt. Det tredje slutli
gen är ett moment där rörelserna delges
en timme löre start. Flygningarna ge·
nomlörs i en tänkt box med 1000 m sida
och 1500 lot som lägsta höjd. Aerobatics
är en mycket disciplinerad lorm av flyg
ning. Dels gäl/er det alt utföra manöv
rerna räll, dels all inte slinka ur boxen .
Det senare är inte det enklaste . Blev
tyvä" anledningen till att Erling Carls
son kom lörst pil själle plats trots myc
ket fln flygning.
Utövarna av sporten menar all de hö
ga kraven pil räll utförda rörelser samt
att i alla lägen kunna behärska flygpla 
net är lIygsiikerhelsbelrämjande. Den
civila utbildningen i avancerad flygning
är m yckel grundligare än den militära
med bl a bunlrörelser och ryggspinn
som rutinövningar.
Västerils-Iället visade sig idealiskt lör
den här tävlingslormen. Delta eftersom
den långa banan var ell lint riktmärke,
il/minstone i de nediltgilende manövrer
na som bl a spinn, halvroll ocfl hjulning.
Vidare var de ulrymda divisionslokaler
na mycket lämpade lör samlingar och
briefing.
Segrade gjorde Drvar Bergvall, tand
läkare Inln Enköping, i sin ägandes Pilts
S-2 Special. Han kom som lörs/e svensk
att deltaga i EM , som i hösl avgjordes i
Italien.
•
TeXI + /010 : Lennart Bern s

Fl'-frO'"90n90r
i SM för

konstflY9 0re
Pär Cederqvis/ - flyläraren Inln F5 och lillika uppvisningsflygaren pil
Silver Hill- blev fledrande 2:a i SM i avancerad lIygning/"aerobalics " .
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Det föll på Såtenäs-f1ottiljen Fl:s lott alt få äran och
nöjet att arrangera årets VM i militär f1ygfemkamp/
PAlM. Detta hedersuppdrag tog alla vid Fl med störs
ta allvar. Inget krut sparades. Och resultatet blev
därefter: Ett veritabelt BINGO! Med detta menas att F7
härmed har fått en hedersplats i GISM-hävderna. Ett
storstilat lagarbete där ingen blir glömd, allra minst
al/a de frivilliga värnpliktigas mönstergilla insatser.

Ovan: Hindersimning pa ca minuten klarar inte miJnga av i världen,
Världsbäst är Vesa Palm, Finland, Vann även i år,
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Detta är i sanning stora ord här giv
na åt kamrater i samma 'företag '
Men de emanerar från de därstädes
varande utländska CISM-delegater
na och flera länders observatörer.
Betyget känns kanske väl smickran
de men är inte desto mindre lika
uppriktigt som välförtjänt. Rätt han
terat är det inget fel på stor lön för
mycken möda,
Vädrets makter rådde dock inte
ens F7-itern a på , Solen hade sina

Ovan: BOllprovet är en svensk akilleshäl, PO°
ängberäkningen är ej bra - är under deball ,

31 augusti - 7 september

tydliga "ups-an d-downs" även den
na sportvecka, Och kylan tärde nog
tyvärr mer på våra vänner sydlän
ningar än på garvade nordbor, Likväl
blev kampen om den åtråvärda
PAlM-bucklan en idrottslig succe
med hårda och jämna men ärliga
duster i varje disciplin,
Dagarnas clou blev dock kvällar
nas PAlM-club, Då stressade man
av från den idrottsliga anspänningen
med internationell förbrödring under

VM i militär flygfemkamp

Sveriges 20:de lag-VM-guld

vanns vid hiniiis
bästa arrangemangen
i PAIM:s anrika historia
sång och dans . Frankrikes nye Ja
ques Brel alias de Saxe mottog ideli
ga ovationer. Så även stämningsfull ,
brasiliansk samba-jamsession . Och
sent glömmer väl gästerna närkon
takterna med skogens konung el
ler sjöfärden i 20 m/ sek . - Viva
PAIMI
•

För fjärde gången! PAIM
trofen erövrad för alltid!
Strålande tider, härliga ti
der! Arets svenska resultat
gav såväl världsrekord som
dubbla uppsättningar VM
guld. Härligt! Men hur kla
rar vi oss nästa år och fram
gent? På sid 38 framträder
två spekulerande 'snillen'.

Red.

Gren- och totalresultat ges
på sid 38.

"." ""-'t-

Ovan: Orienteringslöpningen vanns aven dansk: SI-r Jens
Pettersen. - T h: CFV i samspråk med l-Ialdige VM-segra
ren kn Lennart Pellersson , F1J.

Foto : Vpl Mikael Lindholm, Fl
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Lagtävlingen, totalt:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sverige,
Spanien,
Fin/and,
Brasilien,
Norge,
Danmark,
Argentina,

Individuellt, totalt:
1) L. Pellersson/FI3,

2)
3)
4)
5)
6)
9)

J. P/aza/Spa,
G. Luengo/Spa,
F. Si/va Jr/Bra,
G. Larsson/FI3,
S-D Kar/sson/F4,
P. Lindberg/F4 ,

5190
4756
4686
4576
4462
4423
4219

p
p
p
p
p
p

Värjfäktning:
l) L. Pellersson/Sve,
2) J. Mora/Spa,
3) S-D Kar/sson/Sve,
7) P. Lindberg/Sve,
7) G. Larsson/Sve,

P

1) G. Larsson/Sve,
2) L. Peltersson/Sve,
3) J. Grannes/Nor,
8) S-D Kar/sson /Sve,
14) P. Lindberg/Sve,

1060
1000
960
860
720

p
p
p
p
p

PAIM-83 har framgängsrikt genom
förts. Det har återigen gån storstilat
fint för de svenske. En tid senare sit
ter flygfemkapmens allt-i-allo Hans
Erik Hansson och FV-Nyn-red inbe
gripna i en sammanfanande och
framåtblickande samtal. Vi vet var
FV / Sverige står i dag, men hur t8)(e
ras aktierna i morgon? Det hela tar
formen aven i åsikter skiftande små
filosoferande .
Red: - Kanske blev major Lennart
Penerssons individuella seger med
världsrekordet 5190 p den mest glori
fierade insatsen under dena VM för
massmedierna. Hans 7:e seger på li 
ka många starter . En världsrekord,
sig . Han var jämnast av alla 'kombat
tanterna' och blev på så sän poäng
mässigt överlägsen . Men utan ho
nom, denne till sinnet riktige idrotts
typ , skulle Sverige troligen inte längre
kunna inta guldledarposition ens i
lagtävlingen? Såväl Lennarts som
Sveriges segrar i år är i dag redan
historia. Vad sker nästa år? Hur skall
vi / FV kunna behålla ställningarna?
Och i förlängningen Hur står det
egentligen till med återväxten?
H-E H: - Framtiden är ljus som stu
dentsången. Och på samma gång
utan garantier. Det är lätt an bli beru
sad av framgångar . Att förnöjsamt
notera seger efter seger. An ta saker
för givet. An känna sig mätt och belå
ten. Men få vet att våra framgångar
bygger på en allt bräckligare grund.
Brandkårsutryckningarna kommer tä
tare och tätare. Rubbningar i 'äm
betsbenägenheten' ökar liksom fri
tidsfixeringen, vilket får de mest
oväntade effekter.
- Din fråga centrerade sig dock till
framtiden och Lennart Penersson .
Jag tror, trots an L P helt följdriktigt i
första rummet nu satsar på an komma
med i moderna 5-kampstaget inför
OS-84 i Los Angeles, an han likväl
kommer att försöka an vara med i
PAlM-sammanhang ,
kommande
Hans träningsinsatser hittills är värda
oreserverad beundran . Inte en tjäns
tetimma har han använt för sina 20
pass per vecka . Denna mentalt
stronga fritidsträning för den moderna
5-kampen kommer han an med bra
vur kunna omsätta även i flyg-S
kamp. Han är ocksä villig att på bästa
möjliga sätt 'betala tillbaka' för all
stönnlng han fån och får. Jag är över
tygad om an LP vill offra ynerligare år
inom CISM och PAlM som tack för
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1184
1138
1092
954
954

p

P
p
p
p

2)
3)
4)
15)
22)
24)

S. Botlen/Nor,
F. Silva Jr/Bra,
L. Peltersson/Sve,
G. Larsson/Sve,
S-O Kar/sson/Sve,
P. Lindberg/Sve,

l)
2)
3)
7)
10)
20)

HIndersimning:
l) V. Palm /Fin,
2) F. Kauffmann /Bra,
3) J. Grannes/Nor,
5) L. Peltersson/Sve,
13) G. Larsson/Sve,
16) P. Lindberg/Sve,
23) S-D Kar/sson /Sve,

1106 p
1092 p
1088 p
1058 p
838 p
B08 p
i'18p

Hinderlöpning:

Bollprov:
1) J. P/aza/Spa,

Pistolskjutning :

Orientering:

Resultat - PAlM -83:

14.075 p
13.626 p
12.578 p
12.460 P
12.237 p
11.149p
9.932 p

1020 p
956 p
886 p
878 p
636 p
450 p
386 p

l) N. Jörgensen/Dan ,
2) J. Hansen/Dan
3) G. Luengo/Spa,
8) L. Peltersson/Sve,
11) G. Larsson/Sve,
14) P.Lindberg/Sve,
17) S-O Kar/sson/Sve,

1/164
1/116
1004
930
892
840
814

p
p
p
p
p
p
p

Apropå flvg-5-kamp:

"Snillen spekulerar"
vad de och FV givit honom genom
FV-idrotten.
- Men jag håller med om an bortser
man från LP i PAlM-sammanhang ,
kan man efter studium av de senaste
årens resultatlistor undra hur fast
marken är för oss - de 20 lagsegrarna
till trots .
Red: - Jag har under senare år haft
möjlighet an på nära håll studera de
adepter FV har/ haft att välja bland för
sin lag representation . De flesta är de
samma år ut och år in. Dena behöver
inte betyda svaghet. Men är det inte
det? Jag har tidigare undrat: Hur är
det med rekryteringen? Har vi en stri
dande ström av påläggskalvar att
raskt ta till när luckor uppstår? Eller
räknar vi nu kallt med att kapten Gö
ran Larsson 'redan' nästa år i Dan
mark skall säna pricken över i:et efter
sin räcka av topplaceringar åren ige
nom? Orkar han åter träna maximalt
inför en sådan oinspirerande kort re
sa?
H-E H: - Rekryteringen är bra men
kunde ha varit bra mycket bättre, trots
allt. Jag räknar bl a fortfarande med
an FV-Nyn här har sin beskärda del
an fylla. Information, upplysni ng och
uppbaCkning är lika viktig i dena sam
manhang som i andra. Tag och skriv'
- I är hade FV med som s k fjärde
man kapten Per Lindberg . Han place
rade sig som total nia . Aldrig tidigare
(LP undantagen) har vi haft en sådan
framgång med en förstagångare . Det
säger lite om gjord rekrytering . Och
faktiskt tror jag att den mycket lovan
de Erik Trotsman kommer tillbaka på
elitnivå ... sedan han gått färdigt sina
rundor med golfklubban . Han går ju
och bär på talanger som andra avun
das . Och dessutom vet i tusan om
inte kapten Ulf Nyström är mogen att
på allvar visa korten
- Men av alla dem liksom övriga
tarvas målmedveten satsning . Man
har aldrig och kommer aldrig att kun
na skära guld med täljkniv . Vägen till
stomet och lycka heter faktiskt blod ,
svett och (kanske) tårar . Lika sant i
dag som i går. Ingen klyscha, bara rak
sanning. Se på vad spanjorerna är på

väg an göra, VM-guldmedaljörer i fjol
- så även 1984? Och danskarnas
specialsatsning i avslutni ngsgre narna
gav i år bl a två grensegrar . På hem
maplan -84 kanske de t o m slår norr
männen totalt sett? Om nu inte vän
nerna på andra sidan Kölen åter får
olja i lagmaskineriet.
- Du nämnde Göran Larsson. Fak
tum är att jag tror på honom även
nästa år ... och i Danmark. Efter att i
år förtränat jäMfint på slunampen
startade han årets PAlM s a s pang
bra. Var sedan som vanligt lite mor
gonseg i fäktningen men kom sig.
Fick dock en oturlig öppning i bolipro
vet och sedan var den dagen körd .
Sviter satt nog tyvärr i resten av täv
lingen? GL har dock utan tvekan ka
paciteten för en VM-titel' Me" det
handlar om vilja och målmedveten
träningsunderkastelse. Aven här
Red: - Det glädjer säkert flera inom
FV att veta att återväxten för FV i
denna betydelsefulla PR-disciplin an
ses tillfredsställande. Men jag hör på
din nyansering att det ändå är något
som saknas . Tycker du t ex att da
gens idrottsutövare inom FV betor sig
som övergödda "folkhemslojpunar"?
H-E H: - Din uttryckssätt är mig lite
främmande men kanske ändå inte
helt felaktigt. Vad jag menar är: Våra
fina löften mllste ställa upp när den
utvecklingsfrämjande träningen sker.
Ta t ex VemdalsskaJslägret och vocko
slutssamlingar tillsammans med elit
tränare och fäkt-/fem-kampselit. Och
inte minst vid olika FV-mästerskap .
Alla mflste flitigare fritidstävla . T ex
skyne, orientering, fäktning .
- Men de små stödresurserna
måste förbättras. T ex materielens
iståndhållande + d :o anskaffning till
förbanden . Dessutom måste det ske
en prioritering med nybörjare och A
lag som huvudmålgrupp. Nybörjarna
måste sedan länare ges chansen att
slå sig in i 6-laget. En bra B-lagsin
sats betyder inte att man därmed
måste vara bättre än en C-Iagare.
Red: - Du säger det inte, men jag
tror mig ändå förstå an du efterlyser
fler krafter bakom aktörerna, dvs fofk

J. Pelersen/Dan ,
L. Peltersson/Sve,
E. Dokken/Nor,
S-O Kar/sson/Sve,
p, Lindberg/Sve,
G. Larsson/Sve,

1032
1018
1010
939
897
718

P

P
P
P
p

P

Flygrally  lag:
l)
2)
3)
4)

Danmark,
Sverige,
Fin/and,
Spanien,

l)
2)
3)
7)

Kar/son/Lindberg, Sve
Ako/a/Palm , Fin
Pelersen/Sörensen, Dan
Larsson/Peltersson , Sve

4919 P
4676 P
4250 P
4116 P

Flygrally - individuellt:
3000 p
2750 p
2730 p
1676 p

Reservtävlingen :
1) A, de Almeida/Bra,

2) P. Russo/Bra,
3) P. Abad/Spa,
5) U. Nyslröm/Sve,

4661
4270
4185
3877

P
P
P
P

som arbetar mellan de attraktiva re
sorna och lägren . Folk som håller
igång verksamheten mellan de 'stora
slagen' . Fler vardagsmänniskor helt
enkelt' Eller med andra ord : Med en
sannolikhet som gränsar till visshet
finns det t ex många villiga tränare
inför den stundande argentinaresan .
Just då Men nu och fram till dess?
Och därefter? Du menar, att det mås
te till fler än nuvarande tvåspann som
bidrar med an dra lasset. Det behövs i
sanning rekrytering även till denna
bog . Pensioneringar vinkar bak dör
ren och nyn sken måste till innan de
gamla ljusen brunnit ut . Detta pro
blem är något som kanske vår höga
fedning till Syl/endes och sist snabbt
måste låta utreda och ge svar på. An
nars slås pallen bort på vilken vi i dag
står
- Men låt mig ställa en annan fråga:
Hur ser du på utvecklingen av flyg-S
kampen som sådan?
H-E H: - Hittills har en anpassning
till tiden gjorts. Och så kommer det att
fortsäna Likväl har jag mina dubier
när det gäller utvecklingen på den in
ternationella
bestämmandenivån.
Nödvändiga beslut skjuts på framti
den . Detta pga an beslutsfanarna inte
riktigt vet vad det rör sig om . Heders
män ja, men vad mer ... ? Dena förhål
lande gäller med emfas inte vår
svenskdelegat, överste Per Johan
Widmark. Att han nu som orclförande
skall leda PAlM framåt anser jag vara
en av Gud hörd bön . Framtidstron
kvarstår därför.
- De stora frågorna för framtiden
gäller om flyg-5-kampen skall bestå
av fem eller (som i dag) av sex gre
nar. Troligtvis stöder USA 6-model
len , medan Frankrike kräver en redu
cering till fem (med motiveringen an i
ett luftstrid har man inga bortvalsmöj
ligheter: allt eller intet gäller då för
framgång). Aven flygrallyts vara är i
fara. Och grenarnas poängtabeller
behöver utvecklas/ anpassas .
Red: - Du önskade FV -Nyns stöd
bl a för vår rekrytering av aktiva. Om
dena inte kan anses vara något sligt,
hoppas jag dock an nästkommande
opus blir det . nll dess tycker jag vi
svenskar skall vara stolta över såväl
tidigare som årets VM-framgångar.
Dock måste vi nyktert inse an det
krävs mer för att framgångarna skall
kunna fortsätta. Redan Nero använde
en slav för an varna mot övermod/
hybris.
•
J ahn Charle vIiIe

DEBATT FORUAf
Det är med sorg och förvåning
jag läser CFV:s ledare i FLYGva
penNYTT 2/83. Sorg - därför att
jag med engagemang och intres
se följt utvecklingen inom FV se
dan jag slutade 1979. Förvåning
- inte för att det gått som det
gjort, utan över de synpunkter
och tankegångar, som återges
för att förbättra vakanserna inom
pilotIeden .
Avgångarna till den civila luft
farten har varit besvärande för
FV . Men att sätta sin tilltro till
TFHS
(Trafikflygarhögskolan)
anser jag vara aningen naivt och
kortsynt.
Med de arbetsmarknadslagar
vi har, kan FV aldrig förvänta sig
att piloter går med på att bli "liv
egna". Och att tro att kommer
siella flygbolag tar hänsyn till FV
vid anställandet av nya piloter,
anser jag vara blåögt.
TFHS kan ju aldrig förhindra
att en pilot i FV söker sig till civila
flygbolag . Och bolagen i sin tur
anställer naturligtvis de som de
vill ha , oavsett flygbakgrund .
Vakanserna hade kunnat vara

I Riksdagens beslut om TFHS
anges, att den skall inrättas för
att tillgodose de civila flygbola
gens behov av dugliga piloter
samtidigt som FV skall få behålla
sina dyrt utbildade piloter.
Det står givetvis varje flygföra
re i FV fritt att söka arbete utanför
FV . Svenska FV torde vara det
enda flygvapen i västvärlden
som inte binder upp sina piloter
med kontrakt för att förhindra av
gångar. Slavkontrakt brukar det
ta kallas här hemma.
Det är att förmoda att SAS
fortsättningsvis till huvuddelen
kommer att rekry1era sina piloter
genom TFHS . Man har skrivit av
tal med staten med detta syfte.
Man har dessutom varit med i
utformning av skolans utbildning,
uttagning etc och uttalat förtro
ende för den standard som för
väntas på de piloter som kommer
ut från skolan . FV:s begränsade
nyproduktion (ca 20 flygförare/
år) skulle inte heller kunna täcka
SAS' ökande behov under 8{}
90-talen pga stora pensionsav
gångar. SAS är således beroen
de av skolan i framtiden. Skulle
man fortsätta rekry1era FV-pilo
ter, skulle staten sannolikt
stänga skolan.

• • Under 50- och 60-talen
kunde FV i stor utsträckning
kompensera sig för avgångarna
till SAS genom en överproduk
tion av flygförare och genom att

Ge
oss RESERVARE
chansen
Svar från Flygstaben

de avgångna stod kvar något 
några år i krigsorganisationen.
Det var möjligt a) med den tidens
ekonomi, b) relativt sett enkla
flygplan, c) korta utbildningstiden
och d) med ett flygvapen som var
mer än dubbelt så stort som da
gens .
Nu är situationen helt annor
lunda för FV . En hårt pressad ut
bildningsorganisation som inte
rymmer någon överproduktion av
flygförare, mer komplicerade
systemflygplan , långa utbild
ningstider med skyhöga utbild
ningskostnader. En nyproduktion
av ca 20 flygförare per år jämfört
med ca 70 i slutet av 60-talet.

• • Leif Anderssons positiva
inställning till FV och erbjudande
om sina tjänster även efter av
gången till civil luftfart är i och för
sig positiv och glädjande. Detta
var också grundtanken bakom
fältflygarinstitutionen , när den en
gång infördes . Korttidsanställ
ningen av flygförare blev dock
efterhand alltmer orimlig och
upphör nu definitivt i och med
övergången till NBO.

Tyvärr har det ju också främst
varit regoff-kategorin, våra dukti
ga blivande div-chefer och stf
div-chefer som gått till SAS.

Omöjligt fortsätta
utbilda
SAS-piloter

mindre besvärande om FV varit
framsynt nog att använda sig av
de resurser som finns. Nämligen
de som sökt sig till den civila luft
farten . De är fortfarande använd
bara i många år. Och det finns ett
stort intresse hos dem att få fort
satt flygtjänst inom FV , parallellt
med sin civila tjänst. De är goda
piloter med stor erfarenhet och
gedigna kunskaper. Och jag
tycker att det är ett stort slöseri
att inte använda dessa resurser.
Jag anser att det är dags för
CFV att tänka om och börja ut
nyttja de resurser man lagt ned
så mycken möda och pengar på.
Bort med inställningen hos be
fattningshavare att de som gått
till det civila "svikit" FV.
Vanligtvis har fältflygarna gått
flera år över sin kontraktstid och
officerarna givit många av sina
bästa år och förmåga till FV . Ett
stort antal har fortfarande sina
hjärtan i FV och skulle med gläd
je deltaga i att göra FV till en
slagkraftig och effektiv del i det
svenska totalförsvaret.
•
Leif Hansson

• • Med en fortsatt huvudsaklig
rekry1ering av SAS piloter från
FV skulle vi snart få ett märkligt
flygvapen .. . Man kan då förmo
da, att SAS skulle komma att
rekry1era huvuddelen av FV:s
årsproduktion av förare när de
uppnått 500-600 flygtimmar.
Resten skulle rekry1eras bland
civila piloter, eventuellt på den
internationella marknaden .
FV:s flygförare skulle då till sin
huvuddel bestå av till SAS av
gångna piloter , under förutsät
ning att de väljer att bli reservoffi
cerare i FV. De skulle nog inled
ningsvis ha en hyfsad standard,
men relativt snabbt skulle de de
graderas till att bli bara bra "AFT
piloter".

• • Men vilka skulle bli div-che
fer och stf div-chefer? De få
kvarvarande FV-piloter som SAS
ratat? Och vilka skulle leda ut
bildning och taktikutveckling?
Vilka skulle sedan bli flygchefer
och flottiljchefer och i centrala
positioner leda och utveckla vårt
flygvapen? Och hur skulle vi be
manna JAS 39, som kommer att
kräva betydligt mer av flygföra
ren?
Sverige är ett litet land med
begränsade ekonomiska resur
ser. Vi kan inte fortsätta att
grundutbilda SAS' piloter på våra
stridsflygplan!
•
J-H T orseli" s , C FS/Sekr 3
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Sila mygg
och svälia kameler
... är vad FV verkar göra just nu i
sin s k besparingskampanj . Som
bekant har alla förband fått vid
kännas neddragningar i sina an
slag . Bistra budgetchefer har
härjat fritt med rödpennorna.
Bland favoriterna vad avser
strykningar tycks flygande per
sonalens befäls- och fjällövning
ar vara.
Vad är det då för pengar man
sparar? För en division som får
sin fjällvecka struken rör det sig
om ca 40,000 kr. En inbesparing
som skapar stor irritation vid
samtliga divisoner,
Vad är det då för pengar man
inte sparar? Här följer ett litet ex
empel: Vid en marinövning på
sensommaren skulle "Filip Röd
divisionen" deltaga med grupp
mot mål i Hanöbuklen . Basering
på hemmabasen iKarlsborg .
Frambasering till bas i sydligaste
Sverige var naturligtvis omöjligt
mht inbesparingar. De långa an
och återflygningarna kostar ca
30 min flygtid per flygplan och
pass , Dvs två timmar per grupp
företag, En enkel beräkning ger
snabbt vid handen, att vid tre fö
retag per dag slösar man bort
sex timmar i ren transportflyg
ning. Fyra dagars övning ger allt
så 24 tim ca 25,000 kr. Summa

a

600,000 kr för hela övningen
(varav bara bränslekostnaden är
ca 300.000 kr), Alldeles i onö
dan, Att förlägga en grupp på t ex
F1? skulle kosta totalt ca 60,000
kr. Dessa 60.000 kr skulle natur
ligtvis besparas in, Man ger alltså
ut 600,000 kr för att spara 60.000
kr. Med den matematiken är det
inte svårt att förstå att det går
utlör.
Eller kan det vara så att myn
digheten tycker att vi kan lägga
vår redan hårt nedskurna flygtid
på transportflygningar? Flygtiden
är ju s a s redan betald. Ingen får
ju överskrida sin lIygtid. Och om
vi använder den till att spara lite
traklamentspengar, så har man
ju på sätt och vis sparat pengar.
Ingen verkar dock ha funderat på
att vi kanske har betydligt vi kli
gare övningar att lägga vår tid
på.
Med ovanstående exempel
tycker jag att FV:s vädjan om för
ståelse för besparingar ekar
ganska ihåligt, Det är inte svårt
att förstå att flygande personal
söker sig ur FV,
Kanske är det dags att anställa
några riktiga ekonomer i firman?
Ekonomer som tänker med hu
vudet och inte med axelklaffar
na l
•
A If I ngesson-Thoor

Flygstaben svarar

Glad frågan kom upp
Huvudanmarkningen
i
"Sila
mygg och svälja kameler" bedö
mer jag vara knutet till deltagan
det i marinövningen i Hanöbuk
ten. I sak har insändaren här rätt
i sina matematiska slutsatser,
Eventuellt är lösningen på pro
blemet inte lika enkel som texten
ger sken av, men det kan bättre
analyseras på lokal nivå,
Generellt skall insandarens
väg väljas och det åligger givet
vis övningsledare (oavsett nivå)
samt flottilj-, stabs-, flyg- och di
visionschef att i alla led av förbe
redelser bevaka att målet vad
gäller god hushållning nås, Det
synes uppenbart, att I det fall 1T:s framställning är objektiv och
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beskrivningen är från ett fullstän
digt kunskapsunderlag beträf
fande olika faktorers inverkan på
lösningen, mer ekonomiskt ge
nomförande borde ha åstad
kommits,
Jag är saledes "glad att frå
gan kom upp" som det heter, så
att insändarens goda omdöme i
ekonomiska ting kan konfirme
ras, spridas och nyttjas i en vi
dare krets ,
I övrigt verkar insändaren vara
något kritiskt inställd till centrala
myndigheters åtgärder och per
sonella kvalitet , "Debatt"-nivån
är emellertid sådan att något be
mötande inte synes behövlig , •
Tore Pernon . C F örIJJ

Har Sverige råd att behålla det frivilli
ga försvaret? Svaret är ett obetingat
JA! Eller med andra ord: Sverige har
inte råd att UNDVARA det.
Därför är
det utomordentligt allvarligt att många
frivilliga hoppade av från sommarens
befälsutbildning, när de fick veta hur
kostnaderna för familjemedlemmar på
kursgården i Köpingsvik på Öland ha
de rusat i hÖjden.
Utan familjer, inga
(eller få) elever. Detta är den enkla
men bistra sanningen. Alltså måste
kostnadsfrågan snarast lösas!

*

*

Jag har i liera år haft förmånen
att som elev deltaga i FVRF :s fri
villiga befordringsutbildning i Kö
pingsvik. Familjen har varit med,
De två lägerveckorna har utgjort
en angenäm blandning av utbild
ning , semester, trängsel och triv
sel.
För två år sedan var vi 319
personer på lägret. därav drygt
100 elever. En familj på fyra fick
mat och logi för ett par tusenlap
par, Det var ett överkomligt och
frestande semesteraltemativ,
Till årets lultbevakl1ingskurs
kom 45 elever plus ett 15-talfru
ar och lika många barn , Avhop
pen orsakades av kraftiga pris
höjningar: Kursgården krävde
betalt per bädd (44 kr/ dygn) i
stället för ett fast rumspris, Det
blev därför mycket dyrt att ta med
familjen,
Varje elevplats kostade FVRF
165 kr/dygn plus 10 kr/ dygn för
lokaler m m, Eleven betalade 99
kr/dygn för fru och barn över 12
år , halva priset för barn mellan 2
och 12 år, Helpension var obliga
toriskl, dvs man betalade för alla
måltider.

• • "Inte råd att fortsätta". Gert Hansson (Malmö) gick sista
befordringskursen till fanjunkare
och fick betala 3 000 kr för fru
Kerstin och de tre barnen Jimmy ,
Ann och Sara - de senare alla
under 12 år.
- En hel tusenlapp mer än vi
betalade på Tylebäck i fjol. Tur
att detta var sista kursen, för nu
har jag inte längre råd att fortsät
ta med frivillig utbildning. Och
ensam, utan familjen, åker jag
inte på sommarkurs. Många
kursdeltagare var av samma
uppfattning, säger Gert.
För en trebarnsfamilj som
Hanssons tog kursgården 2 496
kr i hyra för tolv dagar, För den
summan kan man hyra ett fritids
hus med högre standard än de
lyhörda rummen med sina knar
rande sängar i Köpingsvik . Det är
inte konstigt om elever hoppar av
och FVRF börjar se sig om efter
billigare kursplatser.

Den verkliga mat- och logi
kostnaden för Gert Hanssons två
kursveckor blev 4 356 kr , vartill
skall läggas kostnader för in
struklörer, transporter, material ,
administration etc. Med andra
ord: Utgifterna är stora inte bara
för den enskilde utan också för
kursanordnaren.
Helt klart är att kostnadsspira
len måste bromsas om inte an
slutningen till FVRF:s centrala
kurser skall sjunka katastrofalt,
något som på sikt skulle leda till
befälsbrist och därmed urholka
FV:s slagkraft.

• • Lyckad kostnadsjakt. 
Major Torgny Holmberg (F1?)
kom till Köpingsvik som skolchef
1982. Han har suttit som budget
chef på förbandet och han driver
egen lantbruksrörelse. Sålunda
van att hantera ekonomi startade
han ganska omgående en kost
nadsjakl .
- Jag räknade ut att vi troligen
kunde spara ca 300 000 kronor,
Det har vi försökt göra bl a ge
nom att minska antalet admini
strativ personal från 38 till 16.
Pengarna går till utbildning i stäl
let. Många av de som rationali
serades bort tillhörde förpläg
nadsdelen .
I år var kursgårdens kök stängt
under FVRF:s kurser, Måltiderna
intogs på värdshuset utanför lä
gret.
- Kursgården ville ha 72 000 kr
för att vi skulle disponera köket
fyra veckor. Därtill kom kostna
der för mat och personal. Sum
man blev orimligt hög, säger
Torgny Holmberg .
Att förplägnadskontot har skju
tit i höjden beror bl a på att SLK:s
förplägnadslottor för fyra år se
dan ersattes av fackansluten
personal , Detta sedan facket
hävdat att lottorna "tog jobbet"
från deras medlemmar. (! ...)
- Jag tycker man böjde sig för
lätt för facket i den frågan , anser
Torgny Holmberg . Det fanns ar
gument för att låta lottorna fort
sätta: Kurserna innebär ju ett yp
perligt tillfälle att öva dem i deras
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Priserna och fackel
sloppar
frivilligulbildningen
krigsbefattning. Om frivillig per
sonal skall samverka i ofred, så
måste de också kunna samverka
under utbildningsskedet. Och
lottorna själva ville gärna fortsät
ta att på ideell grund tjänstgöra
vid kursgårdarna.
• • Väcker debatt. - Torgny
Holmberg är inte rädd att sticka
fram hakan och säga beska san
ningar, men han söker inte strid
för stridens egen skull utan för att
väcka debatt om hur den framti
da frivilliga försvarsutbildningen
skall utformas.
- Måste FBU:s kursgårdar ta ut
så höga priser för att täcka sina
kostnader, att eleverna skräms

bort? Har vi för många kursgårdar?
Ar det bättre totalekonomi att salsa
på ett fåtal, välutrustade kursgår
dar, som är ekonomiska att dri
va? Och i vilken utsträckning
skall de hållas öppna för familje
medlemmar?
Detta är några av de frågor
Torgny Holmberg anser nödvän
diga att diskutera. Vad anser
kursgårdsansvariga? Och vad
har FVRF:s styrelse, elever, in
struktörer samt andra tyckare för
åsikt?
- I många fall offrar eleverna
semestern på frivillig försvarsut
bildning. Men vi får inte utnyttja
deras lojalitet och fresta deras
plånböcker för mycket. Ar kost-

naderna för höga, så måste nå
gon central myndighet skaka
fram pengar så att familjerna har
råd att följa med, säger Holm
berg.
Nästa sommar har FVRF bo
kat två veckor på Köpingsvik mot
nomalt fyra. Torgny Holmberg
tror att rumspriserna då kommer
att ligga på anständigare nivå.
- Rimligtvis måste det vara
bättre för kursgården att ha fullt i
rummen än att hela längor står
tomma, tillägger han.
• • Varför inte Armen? - Om
prisnivån inte normaliseras - ja,
då har FVRF knappast något an
nat val än se sig om efter annan
utbildningplats. Varför inte söka
samarbete med Armen, som har
utmärkta kursgårdar vid sina
skjutfält i Kosta, Skillingaryd,
Marma och Villingsberg? Vid
dem kan FVRF bekosta minst två
elever för samma pris, som man
nu betalar för en vid FBU:s kurs
gårdar.
Ja, varför inte? Frågan går till
överstelöjtnant Curt Israelsson,
chef för Flygstabens frivilligav
delning:
- Vi kommer att titta på den

här saken. CFV önskar intensi
fiera
utbildningsverksamheten
för att få fram fler grupp- och plu
tonsbefäl ur frivilliga värnpliktiga.
Då är det vår skyldighet att un
dersöka om vi kan förbilliga elev
kostnaden utan att för den skull
göra avkall på utbildningskvali
ten. Kort sagt, få ut mera för
pengarna.
- De nämnda platserna erbju
der lika bra eller bättre övnings
betingelser än vid FBU:s kurs
gårdar. Men de ligger inte vid ha
vet och är av den anledningen
kanske inte lika familjevänliga
som Köpingsvik, Tylebäck och
Källviken.
Bättre utbildningsmöjligheter
vid Armens kursgårdar, men
större familjevänlighet vid FBU
lägren. Det är ingen lätt sak för
FVRF att välja väg mot framti
den.
- Kanske kan man göra en
kompromiss, som går ut på att vi
behåller en familjevänlig kurs
gård för sommarkurserna och en
för vinterkurserna. Från övriga
kursgårdar får familjemedlem
marna stanna hemma, avrun
dar Curt Israelsson.
•
Torsten Andersson

FVRF:s vinterkurser

Apropå frivillig
befälsutbildning
Som värnpliktig i flygvapnet kan man i dag avancera från
menig til/löjtnant. Det gör man genom att gå med i FVRF och
använda sin semester el/er annan ledighet för att frivilligt gå
de befordringskurser som erbjuds. En värnpliktig, som under
grundutbildningen t ex fått furirs grad, kan på samma sätt höja
sin grad till löjtnant.
Den som går frivillig befälsutbildning får resor och uppehäl
le betalda. Dessutom en blygsam dagpenning om 20 kronor.
När kurser genomförts, som berättigar till befordran, utbetalas
en skattefri premie vars storlek beror på den uppnådda graden.
Som exempel: Vid befordran till furir utgår en premie om 250
kr, till överfurir med 400 kr.
Huvuddelen av befordringsutbildningen görs på kursgårdar.
Köpingsvik, Käl/viken, Tylebäck är några som Flygvapnet anli
tar. För att göra den flrvilliga befälsutbildningen något attrakti
vare, har man infört begreppet "familjevänliga kursgårdar".
Den värnpliktiges familj har således kunnat följa med far till
kursgården , så att familjen har varit samlad när far slutat
dagens lektioner. För den förmånen har far betalat en avgift.
Den var tidigare liten och acceptabel men har nu stigit kraftigt.
Den upplevs därmed som betungande. Och därför avskräckan
de.
Härigenom har läget blivit al/varligt. 1) CFV behöver fler
befäl än tidigare (Bas 90, Stril 90, osv). 2) Intresset för frivillig
befälsutbildning minskar kraftigt bland våra värnpliktiga ...
och detta pga de höga priserna vid kursgårdarna. Den uppkom
na trenden måste brytas! Och det snabbt!
•
Curt /sraelsson. CFSIFrlv

Transtrand i Dalarna och Fliken
vid Norberg i Västmanland är
platserna för FVRF:s centrala
vinterutbildning 1984. Utbild-

ningen är avsedd för flygvapnets
värnpliktiga personal. Kurserna
är öppna för värnpliktigt befäl och
meniga med goda betyg.

Be1ordr1ngsutblldnlng
A-skedeskurser
Samtliga tjänstegrenar
FV 8501
FV 8502
FV 8504
FV 8505

Bk Fu-A }
Gruppbefälsutb }
Bk Ofu-A
Bk 8-gA } Plutonsbefälsutb
Bk Fj-A

Transtrand

V 14-15

Fliken

V 10--11

B-skedeskurser
FV 8521
FV 8522
FV 8524
FV 8525
FV 8526

Transporttjänst
Bk Fu-B
Transportenhetsch
Bk Ofu-B
Bk 8g-B2 Transporttroppch
Bk Fj-B
Bk Fk-B
Transportplutonch

Komplenerlngsulblldnlng
FV
8621

Motorfordonstjänst
Avsedd för personal som innehar/innehaft
förarbevis för tung lastbil. Omfattar körövning
och fordonsvård under vinter1örhållanden
samt repetition av trafikbestämmelser m m.
Förarbevis (gällande eller utgånget) skall
medföras till kursplatsen.

Anmä/an /iII u/bildning. - Blankett
finns på flygflottiljernas frivilligav
delningar. Sänd in den via egen
flygvapenförening till "egen" flot
tilj för vidarebefordran till kurs
anordnande myndighet. Anmä

Fliken

V 10. 11

lan skall vara egen flygvapenfö
rening tillhanda 1 januari 1984.
Antagningsbesked lämnas 1 feb
ruari.
•
Kjell Helmersson
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Landet runt
Under tre veckor i juli-augusti har
den andra sommarkursen på
F18/Tullinge för flygpojkar ge
nomför1S. Kullen bestod av 20
förväntansfulla killar (15-16 år)
från Mellan- och Sydsverige.
Till kurschef och ansvarig för
planering och genomförande ha
de utsetts kapten Gunnar Pers
son .
Den första veckan bestod av
ämnen som FV :s organisation +
uppgifter, säkerhetstjänst, säker
hetspolitik, totalförsvaret, luft
försvarslära och radariära. Grab
barna fick också allmän militär
utbildning i form av exercis, per
sonligt militärt uppträdande, va
pentjänst (skjutning med gevär
m/ 96) m m. Vi fick också tillfälle
till sight-seeing i Stockholm med
buss och båt. - Studiebesök ge
nomfördes vid Ls (luftbevak
ningsstation). Lgc (luftförsvars
gruppcentral) , radarstation PS

860 samt vid rrgc (radargrupp
central) .
Till kursen hade inbjudits ung
domskonsulent Ingmar Jonas
son (KSAK). som informerade

hkp-divisionerna samt und-plu
tonen . Ett mycket uppskattat be
sök.
Efter övernattning flögs vidare
till F6/ Karlsberg , där besök gjor

Sommar-flygpojkar
om KSAK :s verksamhetsgrenar.
Johan Thörnqvist orienterade om
FVRF och IACE. Major Sven
Scheiderbauer föreläste i ämnet
flyghistoria.
• Andra veckan startade med
undervisning i meteorologi och
luftnavigation. Därefter vidtog en
3-dagars rundtur till fyra förband .
Förflyttningen gjordes med en av
de två i tjänst kvarvarande FV
DC-3:or/ TP 79. Vid F17/Kallinge
besökte vi jakt- , spaning- och

des vid attackdivisionen. Efter
lunch vidare till F7/Såtenäs och
besök vid transportflygdivisi0
nen . Flygpojkarna fick där tillfälle
till att flyga AJ 37-simulatorn
samt prova på RB-05 simulatorn.
Kvällen avslutades med film och
korvgrillning .
Rundresan avslutades vid
F13M/ Malmslätt och med ett
mycket trevligt besök på Flygva
penmuseum Malmen .
•

Sista veckan inleddes med

säkmat-övning i Lida där pojkar
na fick tillfälle att prova isolerd
räkter , flytvästar och livbåtar.
Därefter stod flygtjänst på pro
grammet. Pojkarna fick flyga bå
de SK 50 och SK 60 . Så följde
besök på F16 :s GTU-division.
där grabbarna fick orientering
och den grundläggande, taktiska
flygutbildningen.
Sista dagen på kursen var an
höriga inbjudna att deltaga. Det
kom 29 anhöriga till F18 och de
fick beskåda en "super-tävling"
genomförd av grabbarna själva.
Rundvandring genomfördes och
vid avslutningslunchen delade
överste Bernt Osth ut bokpremier
m m till de bästa på kursen .
Efter kunskapskontrollen kon
staterades att eleverna varit
mycket ambitiösa och intresse
rade . Kursvärderingen gav vid
handen att alla varit mycket nöj
da med uppläggningen.
•
Kn Gunnar Persson, F 18

FVRF:are besökte "Hermes"

I början av juli genom
fördes en påbyggnads
AFU-kurs vid F6/Karls
borg. AFU står för all
män försvarsutbildning.
Vi var 18 lotta-elever från alla va
penslag . Ingen visste egentligen
hur det var, men vi kom ganska
snart underfund med att det var
jobbigt.
Kursen började med att vi häl
sades välkomna av kapten Lars
Gunnarsson. Efter utlämning av
materiel m m startades följande
dag med exercis under ledning
av löjtnant Stefan Olsson . Lite
problem uppstod inledningsvis
med att placera fötterna, efter
som kängorna passade lite hur
som helst. Därefter följde för
svarskunskap under major Lars
Larssons ledning. Dagen avslu
tades med terränglöpning och
bad i Bottensjön; allt för att kolla
konditionen.
En tillämpningsövning genom
fördes dagen därpå med förlägg42

I år genomförde F10/ Se S den
centrala utbildningen av FVRF
ungdom , som uttagits till instruk
törskurs (48 elever) och flottilj
kurs (30 elever), vid F5/ Husarlä
gret två veckor i juni. Husarlägret
på F5 är en utmärkt plats och
samarbetet med F5 flöt bra . Ut
bildning ägde rum varje dag , så
ledes även lördag-söndag .
Med en stor portion tur och ett
fint tillmötesgående från framfö
rallt F7:s kunde ett studiebesök
ordnas i Göteborg med flyg t.o.r.
F5 - Säve. Vi fick tillfälle att gå
ombord på det brittiska hangar-

Lonor angripna ... under övning
ningstjänst på Hammarnäset.
Ovningen innebar bl a tältresning
och skyttevärnsgrävning i stenrik
terräng. Efter grävningsmödorna
följde orientering om 5 km. Även
frivilligassistenten Lena Sjöö del
tog.
Nästföljande dag inleddes
med sjukvård under löjtnant
Olssons ledning med assistans
av kadett Peter Friberg . När vi
satt som andäktigast och lyssna
de dök rikslottachefen Christine
Barke upp i busken i sällskap
med fri vass Sjö ö och C F6/ över
ste Hovgard . Lunchen tillagades
på enmanskök och resultatet
blev jägarmat. En stund senare
vidtog ABS-tjänst. Skyddsmask
på och av, hjälmen maskerad
och skyddsmaskprov med hjälp
av tårgas. Den luktar mer än illa
och ögonen svider och rinner om
inte skyddsmasken snabbt kom
mer på.

• • Kvällen kom . " Fi " i busken
= rivning av förläggning . f~ygg
säckarna,
vapenutrustning ,
hjälm och skyddsma'sk på samt
förflyttning till fots ca 15 km. Ut
med strapatsvägen fanns inlagt
olika övningsmoment. Marschen
startade på kvällen (vid TV.. Rap
port-tid) och först långt efter mid
natt var vi framme på hemligt
ställe och hade fått upp tält osv
samt låg i sovsäckarna. I sanning
kämpigt. Fötterna hade vid detta
laget givit upp och ryggen gnäll
de. Myggen var ordentligt blod
sugna. Sömn några timmar av
löstes av tidig uppstigning, riv
ning av tältförläggningen samt
frukost.
Så bar det av igen. "Fi" var ju
oss i hälarna. På kolonn under
tystnad till nästa lämpliga över
nattningsplats. Upp med tält , i
ordningställande av skyttevärn i
bedrövlig terräng. " Fi" i antågan

fartyget HMS " Hermes" på sin
första besöksdag i Sverige. Detta
ubåtsbekämpande hangarfartyg
hade ju varit med i FalkIandskri
get med " Sea Harrier" och heli
koptrar för trupp samt materiel.
Vi blev mycket väl mottagna
en strålande sommardag och fick
briefing inne i "hangaren", varef
ter tio brittiska befälselever förde
oss runt på en intressant gu
idening. Efter ca 1 1/2 timme var
besökstiden slut och vi återvän
de till F5 efter många intressanta
upplevelser.
•
Henry Ohlsson , FlO

de, ut med vaktpost. Vid varje
lugn stund gällde regeln : Ata, vi
la. Detta eftersom man inte viss
te när nästa tillfälle därtill gavs.
Ljud- och Ijusdiciplin gällde.
Pang' "Fi" sedd i busken . Ut i
värnen. Försvara förläggningen.
Anfallet slogs tillbaka. In i tälten 
vila.
GAS! En plötslig förvarning
betyder skyddsmask på. Klibbar i
maskeringen . Faran över, man
kan andas lugnt igen.
Larm' Plötsligt faller skotten
tätt. Betydde störtdykning i vär
nen . Nytt GAS-larm. "Fi" var
verkligt elak. Våra fordon gick åt
skogen. Skadade kallade på
hjälp. De hade inte hunnit få på
sig skyddsmask och fick därför
panikyttringar.
Så lugnt en stund igen. Men
sedan följde anfall från alla håll. I
hela 45 min. Så mattades anfalls
vågorna. Allt blev ganska lugnt
igen och vila följde. Men lugnet
varade bara i ca 3 1/ 2 timme, ty
plötsligt var " fi " på alerten igen .
Anfallsvågen kunde stoppas,

FVRF: s vin/erkurser i Fliken
och Trans/rand har hall en när
gAnge/ intresserad iakttagare:
Curt "Isa" Israelsson (chel lör
flygs/a/ens nya Frivilligavdel
ning). Han missade ingenting
av vik/ vare sig i lektionssalar
eller ute i lält. Det han sAg och
hörde gjorde honom impone
rad.
- Mitt intryck av kurserna , sa
överstelöjtnant Israelsson, är det
bästa tänkbara. Hög kvalitet på
utbildningen plus en ordning och
reda som jag knappast trodde
fanns längre.
"Isa" kunde glädja sig åt en
genomgående väldigt positiv an
da hos kursdeltagarna :
- En frivillig är försvarsvänlig ,
motiverad och besjälad av iden
att förkovra sig . Aldrig en protest
om någon kurschef t ex kommer
på tanken att förlägga lektioner
till kvällstid. För mig känns så
dant gensvar oerhört stimuleran
de.
Curt Israelsson hyllar princi
pen att ingenting är så bra att det

men fler fi-trupper var i antågan
de. Därför revs förläggningen .
Kolonn kommenderades . Rikt
ning mot "fi". Det slutgiltiga av
görandet blev stridsskjutning.
Svetten dröp i den 30-gradiga
värmen . Efter "slaget" direkt för
flyttning i stridsberedskap med
full packning. Mycket slitsamt.
Men med sammanbitna tänder
går och gick det mesta. Man
måste ju överleva. - Bataljen fi
rades med bad, sömn och en
härlig segermiddag på off-mäs
sen.
Kursen var mycket jobbig 
men så här efteråt mycket givan
de och rolig . Dessutom har för
ståelsen för de värnpliktiga poj
karnas slit markant ökats.
•
Lot1o ffla Lindberg (FS; + Stahre (F l)

FVRF:s vinterkurser
får bästa betyg
inte kan göras bättre. Därmed är
det redan sagt, att vissa föränd
ringar kan väntas i kommande
års utbildningspaket. Några av
förslagen kommer sannolikt att
hälsas med applåder i medlems
leden , medan andra lika säkert
vållar diskussioner.
En av hans brandfacklor gäller
familjemedlemmarnas möjlighe
ter att medfölja till kursgårdarna:
- Det är kanske inte nödvän
digt att dessa står öppna såväl
sommar som vinter. Köpingsvik
och ytterligare någon plats bör
nog finnas kvar som "familje
gård" sommartid . Men beträffan
de vinterkurserna är jag lite tvek
sam.
- På vintern tar endast ett fåtal
familjen med sig. Då verkar det
som om det primära för deltagar
na är att förkovra sig . Sommar
kurserna däremot fyller en dub
bel funktion - utbildning och fa
miljegemenskap. Vi kanske för
lorar enstaka medlemmar om vi
begränsar denna möjlighet. Men
jag tror faktiskt att det inte blir
många.
" Isa" vill gärna ändra utbild
ningens form i riktning mot mera
praktik. Kanske blir det så , att
praktiska övningar med värnplik
tiga ute på förband blir ett krav
för befordran .
- Oerhört nyttigt att ställas in
för värnpliktiga och se om teo
rierna från kursen kan tillämpas
ute på förband. Jag tänker titta
närmare på om några dagars
praktik på flottilj då och då kan
ersätta KFO , så att frivilliga ges
möjlighet öva oftare och samla
på sig nödvändiga tjänstgörings
dagar.
• Tyvärr är bestämmelserna för
den här sortens praktik tämligen

stelbenta (särskilt för avtalsbun
den personal), men " Isa" hoppas
på en uppluckring. Han vill få det
dithän , att alla kategorier kan
kallas in eller medverka frivilligt
under t ex en tillämpningsövning
för värnpliktiga .
Han tänker också jobba för att
FVRF :arna efter sin befordran
skall anlitas mera som instruktö
rer , såväl vid lokala som centrala
kurser. Ett förslag som välkom
nas inte minst av de fanjunkare
som i dag känner sig bortglömda
och överflödiga.
- Jag har redan skrivit in för
slaget i direktiven från CFV och
jag talar för det vid alla plane
ringskonferenser . Tjänsten som
instruktör är inte längre lika eko
nomiskt lockande för stambefä
len . Någon konflikt om tjänsterna
mellan dem och de frivilliga skall
alltså inte behöva uppstå .
• Ett annat " Isa" -signerat för
slag är att FVRF-folket skall bära
ett arm märke, som visar deras
tillhörighet. Han testade iden på
kursdeltagarna i Transtrand och
fick bra gensvar.
Hans goda intryck av kurserna
delades av eleverna , som i sin
kursvärdering inte brukar spara
på kritiken men den här gången
var nästan översvallande positi
va.
Så här sa Rolf Björk (Ostra
Husby), elevnämndens ordfö
rande under kursveckorna i
Transtrand:
- Högt betyg åt instruktörerna
personligen och åt deras peda
gogiska skicklighet, vilken i sin
tur gav väl genomförda övningar.
Att FV-eleverna för första gång
en fick ut grönställ m/ 59 upp
skattades liksom den smidiga ut
lämningen av utrustning . En

ryggsäck packad med rätta stor
lekar stod och väntade på varje
elev. F15 , den kursanordnande
myndigheten får ta åt sig äran av
väl genomförda arrangemang .
Lennart Malmros (Malmö) ef
ter slutförd ledarskapskurs:
- Innehållsmässigt den bästa
kurs jag någonsin gått. Verkligt
hög klass på utbildningen.
Lennart hade familjen med sig
och hade egentligen endast en
liten anmärkning att göra: 50 kr/
dygn för 2-årige sonen blev i dy
raste laget.
•
To rsren Alldernon

I.YSTRINGl
Kompani- och plutonsoffice
rare i Flygvapnet! VILL DU
vidareutbilda Dig? Gör det!
Men läs lörst CVF:s skrivel
se Irån 1983-04-21, nr
210:61060. Den behandlar
bl a antagning lill FKHS HK!
D och AK/D.
•
FS/Per.wdm

VIGGEN-CUPEN
Inlör ca 80.000 flygentusiaster den oför
glömliga söndagen den 28 augusti erhöll
segrarinnan I FV:s störtloppscuptävling
(vintern -83), BIRGITTA DAHLBECK, ur
CFV:s hand segrarpriset. - Lycka till i
lortsättningsplsten!
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Landet runt
Beredskap har under de senaste
åren blivit ett nyckelord , när det
talats om vår försvarsplanering .
Pengaknappheten har medfört ,
att vi har måst prioritera . Det har
alltmer betonats , hur viktigt det är
att vi först och främst satsar våra
resurser på att upprätthålla så
hög beredskap som möjligt.
Beredskap är ett mångfacette
rat begrepp. Vi talar om insats
beredskap, mobiliseringsbered
skap , beredskap mot överras
kande anfall etc. En viktig metod
att hålla hög beredskap är att se
till att vi har välutbildad personal ,
som omedelbart kan fullgöra sina
uppgifter under olika grader av
beredskapshöjning . Repetitions
utbildning är det gängse sättet att
höja utbildningsnivån på hela el 
ler delar av förband. Tyvärr kos
tar krigsförbandsövningar myc
ket pengar. Detta har som be
kant medfört , att en hel del öv
ningar av besparingsksäl måst
inställas eller senareläggas.
Vad kan man då göra i stället?
Ett sätt är att satsa mer på frivil
ligutbildning och att försöka inrikta
denna mot särskilt viktiga tjäns
tegrenar samt mot sådana verk
samhetsområden, som i stor ut
sträckning bemannas av annan
personal än fast anställda . För
FV :s del har sedan årtionden till
baka främst luftbevakningens
" utbildningsberedskap"
varit
mycket hög , tack vare en omfat
tande frivilligverksamhet både för
kvinnlig och manlig personal.

intar därvidlag en nyckelposition .
Sambandsmedel ,
förbindelser
och materiel måste ha hög be
redskap . Men - inte minst viktigt
även betjäningspersonalen
måste kunna fullgöra sina upp
gifter omgående, både i staber
och förband.
Fjärrskrifts- och signaIskydds
personalen i våra krigsförband är
huvudsakligen värnplikt iga samt
en del sambandslottor. De sist
nämnda är som all frivilligperso
nai intresserade och i allmänhet
välövade - men tyvärr lite för få .
De värnpliktigas utbildningssta
tus är starkt beroende av repeti
tionsutbildningsfrekvensen och
därför väldigt varierande.
Inom milostab O har under
1982 undersökts möjligheterna
att höja ledningsberedskapen

bl a genom att söka intressera
värnpliktiga telefonister ur FV att
delta i frivilligutbildning . FVRF vi
sade stort intresse att medverka i
en sådan försöksverksamhet.
Rekry1ering igångsattes i fjol vå
ras inom Gripsholms , Malmens ,
Norrköpings + Stockholms flyg
vapenföreningar med inriktning
att under hösten genomföra en
kompletteringskurs för ca 20
fjärrskriftsexpeditörer/ kryptörer .
Rekry1eringsskrivelser sändes ut
och föreningarna inbjöd till infor
mationsträffar för intresserade .

• • För att i snabba lägen få en
organisation att fungera, måste
inte bara de "stridande" förban
den utan även den stabsmässiga
ledningen komma igång omedel
bart Order och rapporter måste
komma fram . Sambandstjänsten

• • Det visade sig, att intresset
var påfallande stort. 100 värn
pliktiga anmälde intresse och när
den slutliga anmälningstiden till
första kursen gått ut hade 62
värnpliktiga , varav 12 kryptobit
räden , anmält sig och anslutit sig

som medlemmar i föreningarna.
Här fanns alltså elevunderlag för
tre kurser l Den första kursBn om
30 tim genomfördes under två
veckoslut i november på F14. In
ställelse fredag kväll och avslut
ning söndag eftermiddag . Kurs
ledningen utgjordes av löjtnant
Magnus Pålsson och kapten In
gemar Th ornell , F13 . Det första
veckoslutet lades upp som hu
vudsakligen
teoriund ervisning
och det andra som praktisk trafik
övning , varv id utöver ovannämn
da lärare några sambandslottor
deltog som givare.
Av eleverna var 18 vpl telefo
nister, därav fyra gruppbefälsut
tagna, samt två kryptobiträden .
Aldern varierade mellan 23 och
34 år . Med ett par undantag hade
ingen genomfört KFO senare än

Frivilligutbildning med beredskapseffekt
1974. En del hade alltså sin tidi
gare utbildning i någorlunda
färskt minne. Många hade inte
haft någon kontakt med sam
bandstjänsten på 10-15 år. Vissa
var fullständigt kryptoutbildade ,
vissa andra hade den signaI
skyddsutbildning som sen are ti
ders telefonister får under grund
utbildningen . Några saknade så
dan utbildning . Alla elever följde
emellertid samma utbildnings
plan. Målet var att frisk a upp
kunskaperna, så att eleverna ef
ter kursen skulle vara omedel
bart användbara i befattnin9 som
fjärrskriftsexp editörerIk ryptö rer .
Trots elevernas olika förutsätt
ningar blev resultatet av utbild
ningen mycket gott . Detta kan
tillskrivas både skickliga lärare
och utmärkta utbildningsanord
ningar . . men framförallt en före

dömlig ambition hos eleverna.
Med det intresse och den syn
nerligen positiva anda som präg
lade deltagarnas insatser under
kursen, utgör dessa definitivt en
beredskapshöjande tillgång för
de staber och förband , där de är
eller kommer att bli krigsplacera
de. Därmed är utbildningsmålet
nått .
• • Detta var alltså ett första
försök att fånga upp sambands
värnpliktiga ur FV till frivilligverk
samhet. Med anledning av det
positiva
rekry1eringsgensvaret
och det goda utbildningsresulta
tet manar detta försök till efter
följd. Inget talar emot att intresset
skulle vara mindre på andra håll i
landet än inom milo O ... och be
hov av duktig sambandspersonal
torde det finnas överallt i våra
staber och förband '
Utbildningsgången bör efter
hand vidareutvecklas , t ex med
befordringskurser i sambands
tjänst för frivilligvärnpliktiga ur
FV. För kryptobiträden kan det
vara lämpligt att anordna särskild
kompletteringsutbildning
inom
deras specialfack . De är emeller
tid avsevärt färre än de värnplik
tiga telefonisterna. Därför torde
rekry1eringen behöva utsträckas
till ett relativt stort geografiskt
område för att få tillräckligt antal
elever.
De utbildade elevernas fort
satta intresse bör också stimule
ras . Dels genom att ge dem till
fälle till frivillig tjänstgöring under
tillämpningsövningar, dels ge
nom att man ser till att deras
krigsplacering i sambandstjänst
säkras i sådana förband och sta
ber som har särskilt behov av
hög sambandsberedskap .
•
Karl Ljunge , Milo Ö

Tävlingen om Gripen-märket förlängs!
I FL VGvapenNVTI 1/83 annonserades om en tävling gällande
utseendet på JAS 39 Gripen-märketl-dekalen. Många bidrag har
inskickats med skiftande fantasifulla lösningar. TACK alla flitiga.
MEN vi behöver fler; gärna i professionellt utförande. Tävlingen
förlängs därmed aH gälla hela 1984. Märk kuvertet med "Gripen
märke" och skicka det till Red för FV-Nytt, FSllnfo, Box 80004 ,
104 50 Sthlm.

Familjedagar viktiga
Den 8 maj var F7/ Såtenäs full av
barn , kvinnor och män . Flottiljen
hade då sin årliga " Anhörigas
Dag ". På programmet fanns flyg
uppvisning , fallskärmshoppning
och hunddressyr. Och hela tiden
fanns flygplan och tillbehör upp
ställda på plattan till närsynt be
skådning . Detta samtidigt som
attackflygplanen gick upp och
ner under hela dagen . Det var
den normala flygverksamheten
som pågiCk. För många kvinnor
44

var detta en möjlighet att få se
och föl ja sin män i deras vardag
liga yrksutövning
"Anhörigas dag" och liknande
satsningar skapar god PR hos
alla som har någon anknytning
till Flygvapnet. Men sådana ar
rangemang gör också oss frivilli
ga mer hemtama på flottiljen
samt ger oss möjlighet att visa
upp vad vi satsar på under vår
fritid .
•
M o rir Drmkn (flYRIo lla, F 7 )

Dimma markställde F21 ...
Det är inte uteslutet att om Kallax-flot
tiljen F2t hade varit så förutseende
som t ex Fl och F5 och inte valt den 3
september som datum för sin familje
dag, hade man troligen kunnat undvi
ka den Lutzen-dimma som så menligt
kom att hämma förevisningarna. Fa

miljer och släkt tvangs därför, så när
som på okuvl iga HKP 4 , att fästa
blickarna och intresset till marknära
ting . Likväl trivdes tusentalet unga
och gamla gott. Det gör man med FVI
I alla väder.
•
Red.

-

Landetrånf
Efter att under det snart gångna
året så olyckligt ha drabbats av
en del haverier fick F21 i slutet av
september något verkligt trevligt
att glädja sig åt: Prick1ri flygning
sedan 1966 - inga haveri er , inga
skador av vikt. Ett världsrekord i
sitt slag. En prestation utförd av
besättningarna på F21:s två
stora räddningshelikoptrar HKP4
(alias Boeing Vertol 107). Detta
storstilade resultat ville hkp-till-

F21:s hkp-besättning belönad
verkaren Boeing hugfästa. Där
för lät man till hkp-gruppen utde
la en hedersplakett + dito tavel
diplom. En händelse som gav
eko i våra massmedier och som
är mycket väl värd att uppmärk
sammas . - Chef för den prisbe-

lönta hkp-gruppen i Luleå är
kapten Sven-Olof Wiklund . Han
har ca 3.500 flygtim i hkp-hetluf
ten . Inget väder kan stoppa oss ,
säger han , men isbildningspro
blemet är svårt att alltid kunna
bemästra. - Ovriga i hkp-grup-

pen är:

Piloter:

Tore Dahlberg, Karl
Gunnar Lindqvist, Karl-Gustaf
Lundqvist och Sören Hedström .
Navigatörer: Lennart Persson,
Leif Skanefors, Gunnar Larsson
och Leif Gustafsson. Mekaniker:
Ture Lakso , Gunnar Wårell, Lars
Lennebring, Inge Nilsson, Börje
Hornberg, Ake Larsson , Peter
WaIE1n, Roland Mattsson och
Lennart Kullberg.
•
Red.

10.000
prickfria
flygtimmar

••

Koktjänstreglemente för för
svarsmakten (KokR F) har fast
ställ/s och blivit utsänt under
~rets tredje kvartal. (Tidigare
utgivna kokböcker upphävs
därmed.) Reglementet innehAI
ler bestämmelser och anvis
ningar för koktjänsten i fält un
der s~väl freds- som krigsför
h~lIanden .
Reglementet är
främst utformat för kompani
(mots v) och för mindre enheter
med eller utan kokgrupp. Kokt
jänstreglementet skall utnyt/
jas i utbildningsverksamheten
vid förband och skolor inom
försvarsmakten .
Ny kokbok

KAK
till
tusen
i fält

FMV (Försvarets Materielverk) har i
samverkan med försvarsgrenschefer
na och Sjvs (Sjukvårdsstyrelsen) ut
arbetat Koktjänstreglemente för för
svarsmakten. Reglementet är ge
mensamt för Flygvapnet, Armen, Ma
rinen . Vid framtagning av arbetsma
nus m m har personal från FMV, t201
F061 , P2 , P4/ F035 , Tl , MintS, KA2
och F21 utgjort AgkokR F.
Reglementet är i första hand avsen
för utbildare i förplägnadsverksamhet
samt personal i livsmedels- och kok
grupper. Den skall i tillämpliga delar
också kunna utnyttjas vid kök ombord
samt vid faste anläggningar.
Reglementet har varit utsänt på re
miss till försvarsgrenscheferna och
MB. Provlagning av recept m m har
utförts av myndigheterna. FMV utlys
te en recepnävling 1980 om "Den
bästa fältränen". Många bidrag läm
nades in till förplägnadsavdelningen .
Segrare blev fru/ng-Mari Karlsson, FlI
med ränen "Navarin", vilken också
återfinns i reglementet.
• Koktjänstreglementes del l inne
håller bl a bestämmelser och anvis
ningar för grunderna för koktjänsten i
fält För transport av förplägnadsma
tenei och livsmedel finns olika typer
av fordon, vilka beskrivs i boken. Det
största utrymmet upptas av förpläg
nadsmateriei för kompani- och batal
jonsnivå. Även skydd av livsmedel
och materiel mot A-, B- och C-strids
medel finns upptaget.

I den andra delen återfinns bl a nä
ringslära och en omfanande kapitel
om matlagningslära (livsmedlens
uppbyggnad, förbehandling och ans
ning m m samt tillagnings- och an
vändningssän) .
140 nya recept ingår, av vilka en
del är anpassade till de mängder livs
medel som är upptagna i krigslivsme
delsstaten. Ovriga nya recept har
medtagits för an få en så stor varia
tion som möjligt i fred. Samtliga re
cept utges plastade och förminskade i
en s k Recept-Utdrag .
•
TOIlY Bosrröm , FMV
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Landet runt

C Fl, översIe B;öm Ame/in, välkomnar sin västtyske kollega,
översIe Thormann ,

Skaraborgs flygflottilj gästades
medio september aven västtysk
spaningsdivision RF-4E 'Phan
tom ', Divisionen leddes av för
bandschefen,
överste Thor
mann ,
AUFKLARUNGSGESCHWA
DER 52 har sin hemmabas i
Leck i norra V- Tyskland nära den
danska gränsen , Dess divisions
märke är en svart panter med i
bakgrunden en bländarslutarring
(fotolins), AufklG 52 är utrustad
av
med
spaningsversionen
Phantom , RF-4 , Dess fotoutrust
ning kan kompletteras med
SLAR (side looking airborn ra
dar). vars information länkas di
rekt till en markstation, Två bal-

Foto: Bert Hyrvnkanga,

Mi Anders Linner ler beiAleI efter RF-4-lufldopel. Bakom i
Mlmössa + FV-overall v-Iyske div-ch, mi Kolbe.

Västtyska 'fantomer' gästar F7
kar möjliggör bomblast så att en
viss attackkapaci tet finns ,
Den del av programmet som
gick av stapeln på F7 bestod av
uppvisningsanfall på Hattefuran ,
visning AJ 37-simulator, flygupp
visning med Viggen av Stellan
Andersson , rörlig klargöring samt
förmånen att flyga 'Phantom', De
två lyckliga blev divisionschefer
na och tillika majorerna Magnus
Lindquist (Gustav Röd) och An
ders Linner (Gustav Blå)
Mindre lyckliga blev inte major
Jurgen Kolbe , och hans ställfö

~:~
..;:"

reträdande
div-chef ,
major
Hans-Ulrich Geiseler. Bägge fick
demonstrationsturer i SK 37 , De
ras intryck av Viggen var att den
är mycket fältmässig och har stor
manövrerbarhet, främst på låga
höjder. Att start- och landnings
prestanda imponerade på samt
liga besökare såg Stellan till vid
sin AJ-flyguppvisning .
Besökarna imponerades av
anfallsmetoder och träffresultat
men även av att ha skjutmålet
inom flottiljområdet. Västtyskar
na måste utföra sina bombfäll

ningsövningar i Nederländerna
med en anflygningstid på 40 min ,
Som Luftwaffe-pilot flyger man
mycket. Mer än 200 tim/ år är in
get ovanligt. Vi/FV har numer väl
knappa max-tider i tilldelning .
Tyskarna tillåts pga flygsäkerhets
skäl inte underskrida vissa mini
mitider. De har bl a lärt av deras
inledande F-1 04-epok ,
Eftersom AufklG 52 är en spa
ningsdivision gjordes en dagstur
till F13 för att besöka spadiv ,
undplut och JA-div ,
Umgänget var fritt och stimule
rande , Den här typen av utbyte
är en mycket viktig del av den
verksamheten som ger ömsesi
dig respekt och förståelse,
•
Håkan Brandt

Räddare får nytt liv - spar hundratals miljoner!
Flygvapnets första livstidsför
längda HKP 4 har överlämnats
till F17 , Det skedde den 1 juli vid
FFV Underhåll i Malmslätt , CFV
representerades av överste 1
Ake Sjögren , inspektören för
flygsäkerhetstjänsten , Helikop
tern överlämnades av Thure
Svensson, produktionschef vid
FFV-U / CVM , och projektledare
bdir Gert Almqvist , FMV-F,

Thure Svensson framhöll i sitt
anförande FFV Underhålls upp
gifter att förbättra tillförlitligheten
och tillgängligheten samt att mins
ka underhållskostnaderna för
kunden , Dessutom påpekade
han att den nu seriemässigt på
gående
livstidsförlängningen
syftar till att förbättra helikopter
systemets kapacitet, säkerhet
och ekonomi, Han redogjorde

också för det arbete modifiering
en inneburit - bl a reparat,oner,
översyn, utbyte avelsystem, in
nerklädsel , flyg radio samt nya
motorinstrument.
Räddnings
vinschen är ny och kan nJ an
vändas vid upprepade tillfällen
och behöver inte som ticligare
"vila sig" mellan uppdragen,
Ett helt nytt stationärt flygrädd
ningssystem (FRÄD) är också

l

installerat. Detta innebär att en
avancerad räddningsinsats kan
utföras på den skadade redan i
helikoptern , Det är FOA 59, flyg
medicinska institutionen , som ar
betat fram och utprovat det nya
systemet, FFV Underhåll instal
lerar det i helikoptern . Det är en
mycket viktig del i modifieringen,
eftersom helikoptrarna har rädd
ningstjänst som huvuduppdrag
såväl militärt som civilt ,
Både överste Sjögren och
kapten Herman Påhlsson (F17:s
hkp-grupp) framhöll det väsentli
ga med tillgänglighet och säker
het när det gäller räddningsupp
drag .
Arbetet med livstidsförläng
ningen innebär att FV :s alla tio
HKP 4:or kan flyga ytterligare 10
år, Alternativet hade annars varit
att skrota de 20 år gamla heli
koptrarna och köpa nya. En Ver
tol-helikopter kostar i dag ca 40
Mkr och livstidförlängningen av
de tio gamla kostar i runda tal
bara 20 Mkr. Totalt l En bespa
ring på flera hundra miljoner. •
Ann Wilson , FMV-UH
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FFV:s rb-verksamhet
FFV koncentrerar sina resurser
för bättre effektivitet och lönsam
het. Fr o m det gångna årsskiftet
har FFV-koncernen samordnat
sin robotverksamhet - tekniskt
systemarbete , underhåll och "ro
botnära" materiel - under FFV
Underhålls operativa ledning .
Verksamheten , som omfattar
FV :s, A:s och M:s robotsystem ,
var tidigare delad mellan Telub i
Växjö och FFV Underhåll i Arbo
ga.
Att FFV Underhåll fått ansvaret
är naturligt , då företaget redan
innan samordningen hade hand
om ca 3/4 av den aktuella verk
samheten . Man kan säga att cir
keln därmed är sluten för FFV
Undehålls del , då det var i Arbo
ga som man började i slutet av
40-talet.
•
Sjöm~/srobolen

slemprovning.

Norskt besökt

Medio oktober besöktes FV
av Genera/inspektören rör
Luftförsvaret i Norge, gene
ra/major Magne Sörensen .
Här välkomnas genmj Sö
rensen med rru Anne-Marie
av CFV, gen/t S-O O/son.

Bokserie med flygplanritningar

.,

.

"

"
,

"

,I '

, .'; 

" FLYGPLANSRITNINGAR 1:" Svenska Flygvapnets skol- och
övningsflygplan 1926-82. Ritningar i skala 1/72 od1 1/ 50 av Björn
Hans R ibberr
Karlström med både teknisk information och uppgifter om mål
ning/ märkning. Några bilder och andra uppgifter till varje flygplan
RB04E under sy
kompletterar boken. Det första häftet i en serie med Karl
ström-ritningar för alla modellbyggare' (ISBN 91-85496-12-2)
Nästa bok i serien omfattar FV :s jaktflygplan. Den utkommer
under första halvåret -84. - Nr 1 kostar ca 77:- i bokhandeln. Men
boken kan också rekvireras direkt från förlaget = Allt om Hobby,
Box 9185, 102 73 Sthlm . Möjligheter att ordna försäljning med
rabatt via FV :s lokala personalföreningar (motsv) föreligger . Ring
Freddy Stenbom : 08/ 19 40 40 . - En utmärkt julgåva till bl a alla
modellbyggare.
•
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Flvgvapenmuseum far form - öppnar; vår
I FV-Nytt 1/ 83 berättades om
första spadtaget samt visades
museiskisser. Det handlar om
Flygvapenmuseum på Malmen
(gamla F3). Nu närmar sig mu
seet sin fullbordan. Exteriören är
färdig och i oktober hade 19 flyg
plan rullats in i den 2 600 kvm
stora byggnaden. Museet smäl
ter fint in i omgivningen, placerat
i kanten av F3:s gamla flottiljom
råde utmed vägen från Linkö
ping .
- Vi räknar med att ha invig
ningen under första kvartalet

1984 , berättar museets chef Axel
Carleson. Kanske i mars? Men
innan dess har vi en lika arbets
sam som rolig tid framför oss . In
redningen ska iordningställas
och så ska resten av flygplanen
göras i ordning i det skick de ska
presenteras i museet .
De flygplan som ska in i muse
et flyttades under våren och för
sommaren från förrådet i Ryd till
Malmen, där de blivit föremål för
en sista finputsning .
Inomhus kommer Flygvapen
museum att visa 26 flygplan på

golvet och två upphängda i taket.
Av dessa är tiotalet tillverkade av
Saab och förgångaren ASJA .
Några av de flygplan som in
går i Malmen-samlingen kan be
tecknas som helt unika: M1
Nieuport (Monoplanet) , Macchi
flygbåten , B3 och J20 - de enda
exemplaren av resp typer som
finns bevarade i hela världen.
På övre botten skall diverse
kringutrustning samlas och ex
poneras. Exakt hur vet man inte
än. Flera slutförandemöjligheter
finns .

..

Utanför museilokalen, öster
därom , skall plats ges åt flera fpl
som tål att förvaras och expone
ras utomhus. Den platsen blir
nog inte färdig förrän till somma
ren någon gång . Och, säger Axel
Carleson , betr etapp 2-utbygg
naden har vi inte fått några som
helst besked . Allt står skrivet i
stjärnorna . Det gäller naturligtvis
i ännu högre grad etapp 3. Men
vi ger aldrig upp . Vi har tillräckligt
med befintligt jobb. Och fpl-kom
pletteringsprojekten måste drivas
vidare, avrundar Carleson.
•
Red.
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När Flygvapnet griper in civilt:
SpaningsViggen och räddningshelikoptern vid F17/Ronneby
svarade för betydelsefulla insatser i samband med den
svåra skogsbrand som härjade väster Oskarshamn medio
augusti. En skogsbrand som lät tala om sig i hela Sverige.
Om inte förr så är det nu dags att skingra rökridåerna och
tala om hur det gick till när kontroll nåddes över jättebran
den och på vilket sätt detta blev möjligt genom hjälp från
ovan.

F17 'släckte' storbrand!
Otillgängliga skogsområden , då
liga siktförhållanden beroende
på kraftig rökutveckling innebar
problem för räddningsledningen
att inhämta information om
brandhärdarnas lägen och om
fattning. Spaningsmetoder av
traditionellt slag såsom ögon
spaning från flygplan visade sig
vara otillräckliga.
Byrådirektör Bengt Sundström
(f d FV-meteorolog, numer ingå
ende i länsstyrelsens räddnings
ledning) tog under dessa förhål
landen kontakt med spaningsdi
visionen vid F17 med önskemål
om spamngsinsats. Strax däref
ter överflögs katastrofområdet
aven S 37 SpaningsViggen utru
stad med bl a en värmekamera.
Vid und-plutonen utfördes där
efter en snabb tolkning av filmen
från värmekameran, varvid brand
områdena tydligt kunde identi
fieras. Positionerna för brand 
härdarna överfördes snabbt på
kartunderlag, varefter resultatet
delgavs
räddningsledningen .
Härigenom kunde släcknings-

personalen sättas in på rätt stäl
len . - Värmefotografering före
togs därefter varje dag till dess
absolut kontroll förelåg.
Viggeninsatserna bedömdes
av
räddningsledningen
som
mycket värdefulla för det fortsat
ta släckningsarbetet. Därför finns
det anledning alt tro att Spa
ningsViggen även i framtiden:;;
kommer att utnyttjas för liknande :;
uppdrag . - (F21 :s S 37 har ju ~
redan tidigare dokumenterat att
man med hjälp av värmekame
ran lätt och bekvämt kan lokali
sera vattenläckor i rörsystem Se
FV-Nyt1 nr 1/79)
• • Aven i den direkta brandbe
kämpningen blev FV engagerat.
En av F17s stora räddningsheli
koptrar HKP 4 ingick i den heli
koptergrupp som "vattenbomba
de" svåråtkomliga brandhärdar.
Effekten av den massiva insat
sen från skyn bidrog till att den
våldsamma skogsbranden inte
tilläts
spridas
okontrollerat.
Mindre brandhärdar kunde t o m

Första dagen med insats av S 37.'ans värmekamera resulIerade i denna brandhärdsana
lys . Eli resulla/ som pga de sik/skymmande rökridlema endas/ kunde erhållas på della
säll . Folo/ blev ell "break /hrough" för läns/yre/sens räddnlngs/edn/ng. Upprepade
värmebilds/agningar fÖl/ande släckningsdagar snabbade pS e/dbekämpnlngen högs/ av·
sevärt .

släckas på detta sätt - Det har
också sagts. att om helikopter
vattenbombarna hade kunnat
sättas in tidigare , hade skogs
branden troligen fått ett annat
förlopp
'Helikopterbrandmän
nen' ser ju mycket exaktare var
en brand är som häftigast och

kan dessutom snabbare attac
kera utsatta positioner vid be
byggelse m m.
Till alla brandsläckardelaktiga
vid F 17 utdelas betyget :
BRA GJORT!
•
GIII/brond & Red

Nedan visar belij/havaren pI " helikoplerbombaren" , kn Herman PMsson lFl7, del e/lek·
liva vallenämbarel. Del rymmer I 800 I och hängs under hkp. ValIenpMyllning sker
genom nedsänkning i sja . - 36 000 J i timmen vräktes ned bver eldhavens mest ulsalta
omrlJden .
FOlo: Rune Hedgren

.

Flygtiderna blev under vissa etapper
Flygvapnet genomlörde i december i liol
mycket långa. Total arbetslld/dygn blev
den första ;orden-rontflygningen med en
därmed också lång (över 80 tim under
TP 84 'Hercules' ur F7/Skaraborgs flyg
aktuelltvåveckorsperiod). Tillsammans
lIottilj.
med färden mo/ t/dzonerna medförde
Flygningen omfattade leverans av
delta att besättningen under slutet av
materiel, bl a för FMV från USA till Sve·
uppdraget var ordenlligt slutkörd. Detta
rige. Genom att fortsätta lIygningen från
trots tvil dagars uppeh<lll i Honolulu .
Sydostasien vidare till USA (via Hawaii)
Vädret innebar inte några problem.
sparades en " enkelresa" Sverige 
Tvärtom minskades lIygtiderna något
USA .
tack vare " draghjälp" aven kontinuer
Besättningen vid ;orden-runtflygning·
lig medvInd, vId vissa tillfällen över 100
en bestod av 10 man (tre lörare, två
knop. En lIygning som a/ltså blev bra
flygnavigatörer, tva färdmekaniker plus
kosInadseffektiv .
•
tre lastmästare) med kapten Bengt Dam
berg som chef.
FS/Flyg
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delas en viss plats j 9/10-man
naformeringen. Men det räcker
inte med detta. Han måste
också vinna fullt förtroende
hos övriga lagkamrater. Man
måste känna varandra till 100
proc och kunna lita på varand
ra till lika mycket. Uppfyller
han inte dessa s k absolut, får
han raskt räkna med att
åtminstone denna del av flyg
karriären är att betraktas som
avslutad. Detta alltså trots att
han kan vara en riktig baddare
på att manövrera sitt flygplan.
Individualist är en sak, lag-/
gruppflygare en annan.

• • Ett inslag som markant

Foto: " TROUPE AZZURRA dl $tataereo Oecumentazlone
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avsövervakning

me
lätta flygplan

ar. GTS forsknings- , utvecklings- och
föreslog all fyra flygkuslposte:ingar - en
i varie region - skulle inrällas. F n dis
anskallningskostnader för fiärranalys 
ponerar kuslbevakningen tre lIygplan
och dokumentalionsutrustning har fram
genom lörhyrning hos Swedair. Medel
til/I983-07-01 varit 16 Mkr.
för ell I;ärde lIygplan all baseras inom
norra tullregionen (Ntr), har ännu inte
• Erfarenheter. - Under tiden 1982-05
Ctnn a 331G
31--1983-06-01 har Kbv :s lIygplan iden 
erhAllils . tJtr opererar en Cessna 402C,
vilken i dag godtagbart löser givna upp
Ii/ierat ca 7 600 mål ål M:s s;öbevak
giller men saknar utvecklingspoten/ial.
Str och Vtr opererar vardera ell flygplan
av typ Cessna 337G . Samlliga Ire lIyg
plan är kolvmotordrIvna med begränsa
de prestanda och kan inte bära önskvärd
utruslning .
Samlliga flygplan är lörutom f;ärrana
lysutrustning lörsedda med precisions
- Tuflverkets
med CM medverkar Kbv-flyget i den mi
navigeringsutrustning, maritim VHF-ra
kustbevakning (Kb v) svarar för den civi
litära s;öbevakningsverksamheten . Kbv
dio och /Ullradio . Cessna 402C är dess
ta övervakningen lill havs, tängs kusten
dellar ocksä i internalionelI ol;ebekämp
utom utrustad med nosradar (modifierad
samt i Mätaren och Vänern . För närva
ning till s;öss .
väderradar) och kortvågsradio (HF) . 
rande disponeras tre flygptan och nio
I bör;an av 1970-talel påbör;ades prov Flygplanen har status som slats/ulllar
flygförare. E/lllygptan är baserat i var
med flyg för all komplettera kustbevak
tyg med civil registering .
dera östra (Bromma), södra (Sturup) och
ningens havsövervakning . Della ledde
Beträllande särskild utrustning inled
västra (Säve) tullregionen (tJtr, Str, Vtr) .
Iram lill IAnglidsförhyrning avel/ två 
des parallelll med försöksverksamhe 
Vid behov omtördetas resurser /iII norra
motorigtllygplan, som baserades inom
ten , tillsammans med Rymdbolagel, ut
regionen. F n utbildas ytterligare tvA
södra tullregionen (Sir), varvid en pro
veckling av ell för kuslbevakningens be
förare .
visorisk lIygkustposlering inräl/ades . hov anpassat f;ärranalyssystem . 1976
De lIygande resurserna utnyl/;as
1976 inrällades på försök en flygkust
utarbelades en plan för ulveckling av
främst för övervakn ing/kontroll av s;ö
postering i öslra tullregionen (tJIr) . Den
utrustningen . Planen revideras och upp
traliken och havslisket samt för rädd 
na erhöll el/tvåmotoriglflygplan .
dateras var;e Ar och används bl a som
Vuttysk RF·. Phlnlom
ningstjänst /iII s;öss , bt a siö- och lIyg
1977-09-21 redovisades resul/aten av
underlag lör GTS anslagsframslällningräddning samt ot;e- och kemika/iebe 
försöksverksamheten lill regeringen ,
samtidigt som GTS (General/ullstYflllsen)
kämpning. - Genom samarbetsavtat
CM angav i september ·82 riktlin;erna
- Sedan mil/en av
för verksamheten (1982-09-06, Pfan H
1970-talet har M periodvis genomfört
375 :6505). Verksamheten skulle inledas
prov med lälla lIygplan för övervakning
UpPsokning och ,u.nllll.nng a. oll treSllllslapp- 'yo
till s;öss . Erlarenheterna av verksamhe
med lörsök under s;u mån i avsikt all
dare
skaffa beslutsunderlag bl a avseende:
ten är goda .
tJB beslöt i ;anuari -82, all delar av
• Typ av radar (rundstrålande eller sid
det s k 200-paketet, som blev resul/atet
lillande , s k SLAR) ;
av U-137-incidenten, skulle användas
• Typ av IR-utrustning (vertikal IR
för anskaffning (leasing) av tre lälla
scanner eller framållillande, s k
FUR) ;
lIygplan. Avsikten var all förbällra den
marina s;öbevaknigen och mö;ligheter
• Organisation .
Under försÖksperioden inhyrdes från
na all i fred indikera närvaron av främ 
Swedair ell flygpfan av typ Cessna 404 ,
mande ubåtar på svenskt vallen , främst
som mililärregistrerats (nr 78002) _Flyginom milo tJ , S och V.

180111 ;
165532 (
51299 Ilfe
'1265D2~
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Foto: Swedair
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ningscentraler. Under samma tid identi
lierades och inrapporterades ca 685
Irämmande statsfartyg till marina myn
digheter.
Vad a vser ubåtsjakt - där Kbv-lJyget
varit engagerat i Hårsfjärden , Umeå ,
Sundsvall m IJ  har lIygtidsullaget varit
sammanlagt 281tim .

ptanet bemannades med operatörer ur M
och med lörare ur FV .
1983-06-01 startade CM försök med
särskifd utrustning för havsövervakning
(ubåtsjakt) . Försöken kommer all pågå
till december 1983. Resullat från för
söksverksamheten föreligger ännu inte .
Provllygplanet var inledningsvis utrus
tat med en enkel Iramåltilande IR-ut
rustning (FLfR) och en militär lIygradio
station. I juli kompletterades utrustning
en med:
• En rundstrålande radar, ASR-360;
• Hyperbelnavigeringssystem ;
.'R-scanner (typ VKA 702) med bifdbe
handfingsutrustning.
Kbv :s lIygplan (Cessna 402) med
Rymdbofagets IR/UV-utrustning och
SLAR dellar i de delar av proven som
avser jämförelse mellan olika typer av
spaningsutrustning. - Hyresavtalet lör
TP 872 gäller t o m 83-12-31, då lör
söksverksamhetn ptaneras vara avslu
tad.
I jakten på de troliga u-båtar som un
der sommaren och hösten jagats runt
Sveriges kuster har M:s TP 782 satis in
vid ell lJertal tilllällen . Därmed har
också FV-personal = lörarna kommi/ i
närkontakt med denna lorm av u-båts
jakt.

Bi/der som exponerats med kustbe
vakningens specialkameror dels för
kustbevakningens egen intressebevak
ning (defs med speciell inriktning för M)
uppgår till 72 000 . Rutinmässigt till
ställs samtliga bi/der Fst : s tototolkdetatj
lör granskning.

• I samband med Kbv-lJygets patrulle
ring förekommer även identifiering av
mindre lJygplan som blir föremål för
lulllartskontrollens intresse . Inte sällan
förekommer det alt Kbv-lJyget själv blir
föremål för andra nationers " statslJyg"
över internationelfl vallen. tJmsesidigt
förekommer lotografering . Eli antal spe

cia/llygplan och helikoptrar har vidare
identifierats och fotograferats under på
gående spaningspatruller. Sammanta
get har ca 80 objekt a v delta sfag foto
graferats och inrapporterats . (Här redo
visas IIg några av Kbv :s långster genom
kameralinserna.)

SO.llli•• $. ·15 'FlIgon F' ~ .. r 0'1."10'

- Vid FV utnyl/
jas lIygplan i aktuell storleksktass för
sambandsllygningar, dvs lIygtransport
av persona t samt /ältare materiet. Ut
nylljandet sker med måtsällning att min
ska lJygtidsullaget på det dyrare lIygpla
net SK 60 (som hilliIIs använts) och lör
att bällre än med SK 60 tillgodose sam
bandslJygbehovetför de centrala staber
na i Stockholm. - HM Konungen och
Försvarsdepartementet (FöD) utnylljar i
viss omfallning FV :s sambandsllygre
surser.
CFV (C F18) hyr f n ellllyptan Cessna
404 lrån Swedair med FV-beteckningen
TP 871. Förhyrningen har pågåll sedan
1982-02-01 . Ffyptanet är utrustat enl ci
vifa normer. Atgärder har vidtagits lör
att kunna transportera viss materiel.
Hyresavtatet tecknas lör CFV av C
Fl8 . Avtatetlöper på ett år i taget med
uppsägningsräll eller sex månader. Nu
varande avtal töper ut 1984-06-30.
Cessna 404 /TP 87 har vari/ civilregiste-

rat med status som statslulllartyg. Se
dan 1983-07-01 är TP 87 mifilärregistre
rat (nr 87001).
FV:s TP 87 är baserat på Fl8/Tul
linge. C F18 leder verksamheten genom
den sambandsllyggrupp som ingår i C
F18 :s organisation . Under helger samt
annan lid, då FV normall inte bedriver
lIygövningsverksamhet, kan TP 87:an

vid behov baseras på Bromma.
TP 87 bemannas med två lörare .
Max nio passagerare kan medlöras .
Förarna har civillllygcertifikat (min
B + I). Utbifdningen har bedri vits
dels genom civifa lIygskolor samt
med instruktörer från Swedair. Flygtidsullaget har varit ca 700 tim /
år. För 83/84 beräknas ca 800 tim.

Foto: Gunnel Wirenius
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Försvarsufbildning
på frivilligt sätt
- ett folkets
växande intresse

Glimtar från sommarens frivilligut
bildning av loHor och värnpliktiga .
Ca 800 flygioHor och 400 värnpliktiga
i FVRF (Flygvapenföreningarnas
Riksförbund) har under sommaren
frivilligt låtit utbilda sig i sina krigs
befattningar. Dessutom har ca 100
ungdomar fått utbildning som för
beredelse för värnplikten - och kan
ske som blivande yrkesbefäl.

Se t ex på:

FVRF

Foto : Curt Israelsson samt Claes Jörnskiöld
och Rune Rydh .
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WCT·JOGGING
Bia botten med gul dekor 1 ett
smidigare material an tradltlo
nellt WCT -materiell Byxa med
muddar 50% bomull
50% polyester
Lago: Flygvapnet med Viggen ,
pa Jackfickan

JOGGING·
OVERALL
Bia balten med gult axelparti.
polokrage.
Bomull polyester
Logo Flygvapnet med Viggen
pa brostel. vanster sida (I bia
lältel) ca 12 cm

Bia botten med gul dekor
Tva Insticksfiekor pa Jackan
muddar pa byxan , 55°'0 nylon
45 c o triacetat.
Lago emblem stort med text
pa bröstet. vanster sida (I bia
fället)
St XS- XL

St. XS-X L

Pris 345:

WCT-OVERALL

St XS-XL

Pris 230:

Pris 395:

COLLEGE
TRÖJA
Rur ej hal" BI~ Qoft en nt "d
axe lparII
Bomull pulyp.s

~lull

COLLEGETRÖJA
MED DRAG
KEDJA

TENNISTRÖJA

T-SHIRT

MarlnbJa 100", bomul l, plketlck"d av La CosP typ

Mannblal00o,o bomu ll

BIo! tlola nled Clull !nrlc! Qvc:r

Logo Ernblf'n1 med tex t pa
,Hmel1 Ille l
v31ls1er arm ca 2 .5 cm

bro..,! l

Logo Flygvap net med
Viggen pa brös el V81lster
sida (I bia fallet) 12 cm

Bom .11

f

l'll

•

Logo . Emblerr med text pa
bröstet vanster sll1a ca 8 CIll

Logo· F l ygvapn~t r'l_d
Viggen pa bröstet vanster
sida (I bia fältet) ca 12 cm

ST XS-XL

St. XL-XL

SI XS-X L

Pris 115 '-

Pris 49 :

SI XS-XL

Pris 149:-

Pris 149:-

Beställningstalong
ART.

AB GRETT Maskingatan 9,19500 MÄRSTA, Tet 0760-217 35,21035
ANTAL

STORLEK

APRIS

WCT-OVERALL

395:

JOGGING-OVERALL

230:

WCT-JOGGING

345:

COLLEGETRÖJA

149:-

COLLEGETRÖJA MED DR GKEDJA

149:-

TENNISTRÖJA

115:

T -SHIRT

49 .-

SLIPS

62:

SCARVES

98:-

SU M MA

Företag/beställare: .. .. . ... ... . .. . . . ... . . " ..... .. ... .. ......

Telefon :

Adress : .. ... .......... ... ,..... .. .... " .."." .. ... ... ...." ." .... ................. " ..... ..

Beställ t av: .. .. ... .. ... ......... .... ...... . ........ ..

Postadress :"" .. " .... ......... . " . " .. ".. ... .... .... . . . .. ." ..
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