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Inför 1985:

ALLAs

vår gemensamma strävan
arakteristiskt för framgångsrika organi
sationer är att de är dynamiska och le
ver med i omvärldens förändringar. I så
måtto är Flygvapnet en framgångsrik organi
sation; vi har verkligen inte stått stilla varken
idemässigt eller organisatoriskt. Långtgående
anpassningar till förändrade förutsättningar
av olika slag har genomförts.
Dynamik och anpassning är företeelser som
trivs bäst i en miljö som präglas av , att all
personal är aktivt engagerad. ALLAS kunska'p
och kreativitet skall kunna göra sig gällande.
ALLA skall kunna vara med och påverka må
len för verksamheten. Verksamheten skall
vara resultatorienterad. ALLA skall vara med
och känna ansvar för resultatet.
Förnyelse, flexibilitet och kreativitet hand
lar naturligtvis inte om allmän lössläppthet.
Tvärtom är det i hög grad fråga om att på ett
ordnat sätt sträva mot de gemensamt uppsatta
målen. Det krävs kort och gott disciplin. In
gen kadaverdisciplin - men engagemang, an
svarsmedvetande och i vissa situationer efter
sättande av den personliga bekvämligheten.
Det är detta som bl a inryms i det som vi
normalt kallar lojalitet. Allvaret och riskerna i
vår verksamhet kräver oundgängligen dessa
saker av oss.
• • Den erforderliga utvecklingen av Flyg
vapnet kräver resurser - inte minst personel
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la. Mot denna bakgrund inger befarade av
gångar från Flygvapnet stark oro. Stora an
strängningar måste göras och görs för att be
mästra situationen. Personalens egna ställ
ningstagande är därvid nog så viktiga. Tyvärr
är positiva åtgärder i övrigt inte alltid möjliga
att genomföra i den omfattning, på det sätt
och med den snabbhet som CFV och persona
len i Flygvapnet egentligen skulle önska. Bety
dande åtgärder är emellertid på god väg. Det
gäller dock att även när man är otålig se rea
listiskt på saken.
Det förhållandet att vissa grupper - för när
varande främst flygförare och tekniker - är
särskilt åtråvärda på den civila marknaden, är
givetvis inte liktydigt med att de är de enda
viktiga grupperna i Flygvapnet. ALLA perso
nalgrupper behövs i laget för att möjliggöra
ett gott resultat.
• • De uppgifter som vi står inför är stora.
De tenderar snarare att öka än minska i vikt
och omfattning. De problem som vi därvid
har att lösa innebär i många fall stora utma
ningar. Dem möter vi effektivast i ett gemen
samt, konstruktivt arbete.
Låt ansträngningar i den riktningen ständigt
vara vår strävan. Då når vi bäst resultat och
därigenom också största möjliga tillfredsstäl
lelse i arbetet.

Av överstelöjtnant DAG FÄHRA:US
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akgrund. Under basstu
dierna stod det tidigt klart,
att systemutvecklingen ut
över fortifikatorisk utbyggnad för
ökad spridning , många banor och
skyddade ledningsplatser också
krävde väsentliga förändringar av
taktik och basförbandens organi
sation.
För att snabbt och till måttliga
kostnader reducera sårbarheten
på marken för flygförbanden inled
des övergången mot "bassystem
90" med uppsättning av organisa
tion för rörlig klargöring och för
bättrad maskering av flygplan. Ut
byggnad av baserna begränsades
inledningsvis till utveckling aven
försöksbas - Hagshult - och till
komst av ett antal kortbanor ge
nom samverkan med vägverket
vid utbyggnad av riks- och länsvä
gar. Utbyggnad pågår i dagsläget i
den takt projekteringskapacitet
och ekonomi tillåter.
Under 1981 tillsattes en arbets
grupp för att utarbeta målsättni ng
för ny babataljon - " PTOEM bas
bat 85". Arbetet skulle främst
grunda sig på basstudierapporter
na . Det visade sig snart att många
vita fält fanns vad gällde den totala
taktiken för basbataljonen. Och in- 
te nog med det, det fanns inga
överarbetade basutbyggnadsnor
mer i 'Bebas'. Och inte nog med
det heller, det fanns ingen överar
betad 'Bebas" . De var ju alla upp
gifter, som hade varit bra att ha för
att grunda PTOEM på.
Frågeställningen blev kanske
den klassiska: Vem kom först 
hönan eller ägget?
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• Nåväl, för att PTOEM skulle bli
förståelig inarbetades en rad tak
tiska ansatser och beskrivningar
samt fortifikatoriska krav . 'Bebas'
har sedermera omarbetats med
PTOEM som grund, där vissa av
snitt återgivits ordagrant. - Hur är
läget med 'Bubas'?
Från sommaren 1982 har en en
het för taktisk utprovning av bas
och underhållssystem , TUBas, va
rit verksam. Enheten är statione
rad i Halmstad, underställd C F14
men lydande direkt under chefen
flygstaben (CFS) i likhet med
TUStriI. Redan då arbetsuppgifter
för TUBas diskuterades framför
des kravet från FS , att enheten
snarast skulle genomföra en ut
provning av ny basbataljon i full
skala.
• • Förutsättningar för utprov
ning . - För att genomföra en ut
provning aven basbataljon för det
nya systemet krävdes:
• En utbyggd Im enl Bas 90:s principer
• En genomarblItad orgamsatlon av bas·
ba/aljon .
• En genomarlJelad baslaktit.
• T11lgilng /III materiel som medgav //11
lämpning av ,vsedd lakllt

Dessa förutsättningar har efter
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hand skapats under förberedel
Tiderna har alltid förändrats . Så också den s k
seskedet .
hotbilden. Med teknikens snabba utveckling har
förändringar i kalkulerade skeenden kommit allt
Förberedelser. - Det konkreta
förberedelsearbetet för utprov
snabbare. För Flygvapnet har detta faktum bl a
ningsövning MOSES startade hös
inneburit alt kraven på bättre skydd mot lultan
ten 1982. Då genomfördes en re
grepp snabbt vuxit. Anfall med yttäckande bomber
kognosering för komplettering av
och robotar har tvingat fram ett nytt taktiskt tänkan
basen fortifikatoriskt, så att nor
merna enl PTOEM beträffande bl a
de för Flygvapnets krigsbaser. Därför pågår nu in
spridning av lIygplan skulle kunna
trimning av något som kallas Bas gO-systemet och
innehållas.
dess basbalaljon/"B 85". I höstas provades denna
Senare följde rekognoseringar
nya flygbaslilosofi under en krigsförbandsövning
för utbyggnad av bassambandet
kallad " MOSES" med bl a massmediernas Argus
enl "Systemmålsättning bassam
band" , som förelåg i remissutgåva
ögon på plats.
våren -83 .
I november 1982 bildades ar
betsgruppen Ag MOSES. Den in
nehöll representanter ur berörda
myndigheter och leddes av C TU
Bas. Ag MOSES sammanträdde
ungefär en gång per kvartal och
"processade" successivt fram
slutprodukten MOSES.

och

-

under intrimning

• • En av de större stötestenar
na var hur man skulle kunna skapa
ett förband som inte finns . 'Basbat
85' innebär en rad påtagliga för
ändringar mot dagens basbataljon.
Den mest markanta skillnaden lig
ger i tillkomsten av ett markför
svarskompani av jätteformat. För
provbataljonen skulle kompaniet
innehålla åtta plutoner. (Jämför två
vaktplutoner i dagens skyddskom
pani.) Slutlösningen blev en kom
bination av åtgärder, där ordinarie
basbataljon utgjorde stomme.
Denna kompletterades genom in
kallelse ur andra krigsförband
samt tillfördes enheter ur fredsor
ganisationen med GU-värnpliktiga
och befäl.
På "taktiksidan" genomfördes i
FS/ Bas regi dels en överarbetning
.av 'Bebas' , dels en framtagning av
anvisningar för basbataljon - An
bas - för resp kompani. De fast
ställdes hösten -83 av CFV. Både
'Anbas' och 'Bebas' var forfarande
skrivbordsprodukter, som
var
framtagna av fackspecialister. 'An
bas' ersätter tidigare bashandböc
ker.
Under hela förberedelseskedet
arbetade TUBas med att söka ska
pa en " heltäckande" bastaktik ge
nom taktiska diskussioner, appli
katoriska exempel , taktiska spel
och delutprovningar i samband
med tillämpningsövningar.
För att provförbandet skulle kun
na bli lämpligt för prov, krävdes en
rad utbildningsåtgärder. Ag MO
SES diskuterade och fastslog att
följande utbildningsprogram skulle
tillämpas:

• ApplBI med ba/al/onsledning. lom
tompanichsfs n/vii.
• Taktiskt spel ned lom plu/ansehels ni·
v.1
• Fällövning p.1 basen lom vissa lropp
che/llr.
• Utbfldn/ngsskede under KFO lor förban
del.

Utbildningen under KFO skulle i

första hand inriktas på resp för
bands enhets taktiska huvudupp
gift och i andra hand på individens
personliga allmän militära kunska
per.
Förberedelsearbetet har också
omfattat kontakter gentemot flyg
och luftvärnsförband samt Fobef
(försvarsområdesbefälhavare) .
• Kontakter mot " flygsidan " har
gällt så triviala saker som godkännande av kortbana på E4 för flygning - en inte alltför självklar sak!
Hinderröjning är ett exempel. Sänpunktsmarkering eller "illegitim
markering av övergångsställe" mitt
i obygden på en motortrafikled är
exempel på intressant samver
kansfråga gentemot Vägverket. 
Tänk på det Du som råkar ha sam
ma förutsättningar inför övningar
vid Din bas .
Andra saker som klarats ut före
utprovningen har varit flygförban
dens taktiska möjligheter att ut
nyttja skilda banor för start- och
landning i förband , marktranspor
ter av flygförare , landningsvikter
vid kortbaneiandning (fredsförMIlande) m m.
Beträffande Lv-frågor har pro
blematik med identifiering m h t
många banor, banriktningar och
inbördes avstånd mellan banorna
penetrerats. Vidare har principer
för utnyttjande av såväl Lvakanför
band m 48 som Rb 70 utklarats.
Samverkan har skett med aktu
ellt Fo vad gäller armeförbands
medverkan , underhållsfrågor mm.
• • Uppläggning av utprovnlngen . - Senast det begav sig,
dvs när man utförde utprovning av
basbataljon, var i början av 60-ta
let. Visserligen har tillämpningsöv
ningar med i stort sett fulltalig bas
bataljon genomförts sedan dess 
men med vilken målsättning, med
vilken utvärdering , med vilken
uppföljning.
Det är en sak att genomföra en
övning - det är en annan sak att
utföra en utprovning - kanske en
helt annan sak.
FV :s övningsverksamhet är som
regel en kompromiss mellan olika
övningsändamål. För basförban
den är basprioriterade övningar
sällsynta. När tillfälle ges är resur
serna normalt ändå alltför begrän
sade för att kunna öva fullt ut.
Kompromisserna leder ofta till att
övningstiden skall utnyttjas maxi
malt. Detta innebär ofta så många
flygpass som möjligt inom A-tidens
ram .
En utprovning aven basbataljon
måste självfallet utgå ifrån gällande hotbild vad gäller angriparens
anfallsfrekvens inte bara mot ett
operationsområde utan också mot
den enskilda basen. Detta har varit
en grundförutsättning för upplägg
ningen av övning MOSES . För för
svararen är det med viss sannolik
het så, att angriparens åtgärder är
styrande för egna åtgärder. Betjä
ning av jaktförband blir en följd av
angriparens anfallsfrekvens, ska

deläge på våra baser likaså. Angri
parens ev anfall mot våra banor
och taxivägar samt vår amröj- och
banrep-kapacitet styr möjligheter
na för samtliga våra flygsystem att
operera.
• Ett grundkrav har varit, att så
långt möjligt verifiera i PTOEM
ställda krav på betjäning av flygför
~
band, am röj- och banrep-kapacitet
samt förmåga Ii II bevakning-/
~
6
skydd m m. Det säger sig självt, att
~
härvid står ett antal krav i motsats
~
till varandra eller åtminstone förut
~
sättningarna för kravens uppfyllan
de. Självklart kan man inte förut
sätta maximal betjänings kapacitet
i form av klargöringar av flygplan
om samtliga banor är förstörd,,!.
För att få ut så mycket som möjligt
av utprovningen har det alltså varit
nödvändigt att som vanligt kom
promissa. Ett antal olika, i vissa fall
motstridiga, utprovningsändamål
har fått samsas om samma förut
sättning, den totala provresursen.
Utprovning
av
bevakning-/
~
skydd hade till dags dato inte kun
nat ske i full skala. Hösten 1981
~
genomfördes övning Torsten med
t:
en starkt reducerad bas bataljon
~
som grund. Provförutsättningarna
var ofullständiga. Resultatet blev
därefter, dvs ofullständigt.
Nedan: JA 31 VI,pn n,np,rtflred under
O",n: fn sp,tt,..,,'rt 'n,'" "If ,,',n'n,
Om man söker utröna den verk
,,, bll/."re m,d hundsr. S,botörer In
en typ ,,,,,B,bsrskyl. FlfI" m,skflrin,sly
per plO",d86.
rin,'d's snlbbl.
liga klargöringskapaciteten hos en
basbataljon, förutsätter detta rimli 
a
gen att klargöringsförbanden kan
sättas in med full kapacitet. Detta
t:
«
kan kräva dels att bevaknings/
~
skydd är under kontroll , dels att
i:S
trafikmässiga begränsningar inte
~
föreligger. Det senare kan i sin tur i
princip kräva en oskadad bas .
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• • Att flygfältsarbetskompaniets
(ffarbkomp) viktigaste uppgift är
ban reparation är sannolikt bekant.
Att kompaniet skall svara för fält
hållning och utbyggnad av basens
skyddsnivå i flera avseenden är
kanske inte så allmänt känt. Att
ffarbkomp normalt genomför sin
KFO skild från basbataljonen i öv
rigt är känt. Varför är det så? Hur
går det att köra tunga fordon på
skogsbilvägar utan bärlager ett an
tal dygn utan åtgärd??
Ovanstående påståenden/ fun
deringar är exempel på faktorer
som beaktats vid övningsuppläg
ningen, som kortfattat framgår ne
dan :
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OI1.n + ned.n: Rör/lg Icl'''lörlng ." /.lctVlggen enl B.8 9O-modell.
HMK p ..ud. pI.tt entre fpl-.tegen och "-Ir.n/ad• • /g med töreren.

• Will blIrjan fIIr ,n k,rtll,,,
n'lII ,runtlhmlrtton I ,n rel,lilft "flirt
II" mlll II" bll/lnln,n". S_,
111ft IIhIHll HI/lnln".,." odt "entll"
IfIImln"r.
• B"/Inl,,, '" "rrfllrll,,,tI Ir
nllll IfIIIIIId.",In. K""en ,I bIlIInIn,
II" ocII
110
,n',*'nd mot m,xkrI" enl PrOfM mol
"111.
• Rytmen I ,nfll/l"",orlbHIm",'n, mot
b_n ,,,, IIolIIl/dI". 8. . .II,.n b,..
,rlflUldll, U en dll" '" IIl11n "nld
"" ,n",,,tlb,,, fIIr ,n "1U1/, I,.",
"lrtRm,..r' /lt6"" ,mrii/- odt lian"..

"" 'n,lll",,,,.,,,,

"""""/0

,"UIP

11"",,,,.111

plrllitlll.

• FII"tllfI fII,.,/JIr ,n ".",tre""""nre,,
b_n pI.",,.,,,, mlll hll/ omflltIJJ/",
/I"d" ,..,, 1I""'n,.,,. $ItU/Id ,,,diIm
ni", plMl,""', fIIr ,n ,",, ""'"''' ,tid~
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anslutning av skogsbilvägar.
Fortifikatoriskt skyddad bascent
rai är färdigställd .
Vissa grupperingsplatser, främst
för klargäringstroppar, hade iord
ningställts i förväg med bärlager
grus m h t markbeskaffenheten .
Sambandet hade kompletterats
med utökad baskabelsträckning
samt automatväxelsystem . Nya
basradiosystemet var disponibelt
med fasta och rörliga stationer enl
gällande normer.
Som sidobas utnyttjades Byhol
ma för att m h t begränsade resur
ser slippa konflikter med t ex civil
trafik och andra problem .

,nJ1l1ntI,m'l IIld fI'Im/ll", NJr B-II
d,n.
• F.II ,ktlllltfi ,. ",rtInHrt, med ,rlM/.n
• nl krlfu,...l,n." 1111 deu /1.""",,
/HIten tum In III/Iden.
1'1

Jämför/se blid 1.

~

En vanlig fråga efter en övning
är: Gick den bra? - Vad är ett rele
vant svar på detta?
• • Utprovningsövping MOSES
var planerad att drivas så långt i
olika avseenden att förbandets be
gränsningar kom i dagen , att olika
funktioners verkliga kapacitet kun
de kartläggas . Med andra ord skul
le övningen inte "gå bra" för att
kunna ge ett bra utprovningsresul
tat, men svårigheterna skulle för
hoppningsvis komma i dagen först
efter hög belastning .
Genomförandet var i förväg helt
programmerat i en särskild utprov
ningsplan. Planen utgjordes av :

8 85:s organisation und_e r "MOSES"

• Fly"rogl'lm Inkl ,rogl'lm för "yglllr
nlngl-I,,,,, KII,nflll mot /lu.n .
8at
Stabs
• HIJtI'l
order.
stab
komp
In../
• M"",.""I,n "",fI"'nd.
nr KlI hiiflInktlon n .,.n m,/.".I
m m _ UllII. "1I.mllll,,,' lY ÖII
nlng,l.dnln,." .
• En rlllktn .",rtn,d ,f".,I,n för
" B '6". IIld,1'I ,krill. IIIf,l/on.n lilllm
"BeII" t1dI Anlll,.

,.fI"

"."111,,
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• • Provbas8n . - Provbasen
Hagshult hade inför utprovningen
utbyggts enl Bas gO-systemets
principer. Den omfattar huvudbana
samt tre kortbanor, varav en ligger
på E4 . Spridda flygplanplatser är
utbyggda till antal och med inbör-

EJ

Markför
svars- Sldo

I:j r;li;;I ";~ Öj::
Stn-

Ffarb---

UH-

Sky-

Summa ca 1.300 ma~c

des avstånd enl gällande normer.
Ett antal taktiskt betingade uppfar-

ter på E4 , som på aktuellt avsnitt
är motortrafikled , har byggts för

• • Provförbandet. - Bataljo
nen , som benämndes B 85, upp
byggdes enl PTOEM för betjäning
av två Viggen-grupper, en JA och
en AJ . En "tung" bataljon valdes
för att skapa fönutsättningar för en
hög belastning av ledningsfunktio
ner, omfattande trafik, stort under
håll , m m.
Den enhet som mest bidrar till
utökning av 'Bat 85' jämfört med
dagens organisation är markför
svarskompaniet. Det är dock inte
liktydigt med att 'Bas gO' är så
mycket mera resurskrävande. Det
ligger nog närmare sanningen , att
dagens organisation är underdi
mensionerad i detta avseende.
'B 85:s' organisation framgår av
bild 2. Angiven numerär för resp
kompanier är ca-värden . - Utöver
'B 85' deltog luftvärns- , värn- och
hemvärnsförband med samman
lagt ca 350 man .

T
• • Erfarenheter. - När detta
skrivs har utvärderingen just bör
jat. Med hänsyn till övningens
komplexitet , att många moment
och delutprovningar kan ha stört
eller på annat sätt influerat varand
ra , krävs ingående granskning av
tillgänglig dokumentation för att
dra säkra slutsatser.
Jag avser därför återkomma
med redovisning av provresultat i
senare nummer av FL YGvapen
NYTT i den utsträckning som är
möjligt m h t sekretessen .
Ett preliminärt omdöme begrän
sar jag därför till följande:

.Ovningen genomfördes i s/ort enl
plan. De främsta störningarna
orsakades av d4ligt flyg väder.
• Kritiska punkter I organisation och
funktioner tycks ligga där de för
väntats.
• Förutsänningar föreligger för en
effektIv bataljonsledning.
• Underl1All med "hämtprincip" vId
underllAllsplats verkar vara lämp
ligt m h t grupperIng och taktik.
(Finns inte beskriven iAnbas.)
• Vi har fAn en rik kunskapsbank an
ösa ur dals för överarbetning av
organIsation och taktik, dels för
kravsännlng p4 utbildningssidan .
• Organisation och taktik förefaller i
sina huvuddrag vara riktiga.
• Ingenting har framkommit som
kräver radikala förändringar. •
Dag FåhrlEus. C TUBas

'MOSES' - del 2

Folo: Jahn Char/evi/le

Anfallet kom rakt norrifrån. Fyra plan svepte in
över huvudbanan på låg höjd och vi kände hur
marken skakade av bombträffar. Fem krevader
kunde vi räkna till, där vi satt hopkrupna i våra
skyddsrum. • AntIigen kom den långdragna
signalen från tyfonaggregaten, som betydde att
faran var över för den här gången. • Nu gällde
det att handla snabbt och på rätt sätt. Skydds
maskerna hade vi tagit på redan innan vi läm
nade skyddsrummet, men därmed var det ju
inte fritt fram. Hela området var förmodligen
täckt med små substridsdelar från multippe/
vapen, minor som kunde utlösas vid minsta
beröring eller t o m redan när man kom i när
heten av dem.
Inspeldlon aven av bombkratrarna. Flera
fanns.

En splltterllomb kreverar pI banan. Flera
följde.

BANREPARATION
V·tysk 'Tornado' undIN prov med nytt NATO-vapen:
AlV· 1, som I MTG·2·vers/on skall av/OSAs mot
lIentJIga bansyatem!
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Vapensystemet JP233 bes lIr av tvI bombkapslar
med 1) 30 k,."terbomblN och 2) 215 m/nor. 'Torna
do' kommer bli,." fyra sIdana kaps/ar.

Det brann i skogen och röken låg
tät över södra delen av huvudba
nan. Räddnlngs- och röjnings
styrkan var larmad och på väg
fram. Samtidigt hörde vi rekog
nosceringshelikoptern
komma.
Det gäller att snabbt få en uppfatt
ning om skadebilden , så att rädd
ning- röjning och banreparation
kan sättas in på rätt ställe så
snabbt som möjligt.
Rekognosceringspersonalen i
helikoptern (i detta fall fältarbetsof
ticeren) fotograferar området och
noterar alla skador, storlek och lä
ge på kratrar, oexploderad ammu
nition (OXA) , bränder osv samt
rapporterar uppgifterna till BasC,
I IItt nrtllgt krigukede k,n v'ra f1ottIlJb,nsy.tem komm, ,tt ltI 11/ fom ovan.
Del jr dirffjr e/1 mUte ,tt h, vira nYf/ll/,n ullpriddB I'IIIJ/ "'n IIemmBII_m,;
en/B" SO-sy.leme" principer. Vil./cydd,de och med s/,ml/em,t/v, mm.

som markerar allt på en karta över
basen. Här beräknas sedan var re
parationsresurserna ska sättas in
för att snabbast få klar den minsta
operativa startsträckan (MOS)
som flygverksamheten för tillfället
kräver.
Ammunitionsröjarna fick order
från BasC att gå in och röja . Alla
minor och OXA markeras och
sprängs . Röjt område märks ut.
Fänrik Gustafsson, chefen för 3.
reppluton, fick direkt efter anfallet
ordern "marschfärdiga", vilket in
nebär att plutonen så snart am
muntionsröjningen är klar ska kun
na sättas in för banreparation .
Gustafsson samlar sitt manskap
7
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och informerar om läget, arbets
maskinerna görs klara ~ör trans
port och handverktyg lastas.
Skadebilden är nu klar och plu
tonen får order om insats. En gräv
maskin, en väghyvel , två hjullasta
re och soptraktorn går in först . Ov
riga får vänta på framryckningsor
der en bit därifrån.
• • Rullbanan ser bedrövlig ut.
Grus, sand och .söndersprängd
beläggning täcker stora delar av
banan och fem kratrar gapar emot
oss. Första kratern är nästan helt
vattenfylld. Troligen har en drä
ningsledning skadats. Ett par el
plintar vid sidan av banan tycks
däremot ha klarat sig ganska bra.
Grävmaskinen måste antingen
slå sönder de stora beläggnings
styckena eller föra dem åt sidan .
Allt övrigt utkastat material kan an
vändas som återfyllning.
Väghyvel och hjullastare skyfflar
tillbaka jordmassorna och grävma
skinen sorterar och packar samti
digt som den bryter upp skadad
beläggning. Första lastbilen kom
mer från grusupplaget med nytt
bärlagematerial för att komplettera
upp till ytlagret. Välten kallas fram
och bilen får order om att hämta
den makadam som ska ingå i yt
ski ktet.
• Ja, så gick det till när avsnittet
banreparation drog igång under
slutövningen av MOSES.
Dessförinnan hade alla i flygfälts
arbetskompaniet fått teoretisk ge
nomgång om:
• Hotbild.
• ShdIJtyper.
• ArlIIJtltrlIJtodl1r ~/d unrepar,lIon.
• AtlllnllJf ~/d ny' ,nf,lI under p'g'IJndIJ
,rlItJtIJ,

samt gjort förövningar med de nya
material som skulle provas.
Redan tidigare har många olika
material för ytskiktet provats och
frågan var denna gång: Gips eller
kö/dbetong?

l/min, beroende på att någon
lämpligare blandare inte gick att få
tag på till rimlig kostnad. Visar det
sig efter kommande vinterprov att
metoden med Texit eller Köldbe
tong fortfarande är lämplig, kom
mer blandare med betydligt större
kapacitet att anskaffas.
• • Senare kom nya anfall och vi
fick fler kratrar att reparera. Silikal
och "Febset 45" (som används in
om NATO) hade anskaffats. Vi fick
härmed en fältmässig utvärdering
av dessa. Under nattetid reparera
des ett antal kratrar med asfalt,
varvid en förenklad asfaltutlägga
re, en s k sloda, användes med
gott resultat.
Vad gjorde kapten Berkesten
med övriga delar av sitt kompani?
Jo, bl a:

ä

~
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• Vägar. Behovet av fordonsvä
gar var stort och stora mängder
grus gick åt för underhåll av be
fintliga vägar, byggande av nya
vägar, mötesplatser, uppställ
ningsplatser, etc. - Under öv
ca
ningen
transporterades
10.000 m 3 grusmaterial (det
motsvarar ca 1 000 lastbilslas
ter) , vilket utan större störningar
kunde genomföras samtidigt
med pågående intensiv flyg
verksamhet.
• Splitterskydd för materiel. För
många av de utrustningar som
finns inom basens primärriskzon
- t ex el- och teleplintar, tlf
vagn , m m - byggdes rejäla
splitterskydd .
• Splitterskydd för personal.
Splitterskydd för sex personer
("Spi 6") byggdes på ett flertal
platser inom primärriskzonen.
• Skenkratrar utplacerades av
såväl förtillverkad typ (skumkra
ter) som platsgjorda gruskratrar.
Alla var även på mycket nära
håll svåra att skilja från verkliga
kratrar.
• Maskering av flygplanplatser
gjordes med såväl äldre "natur
lig" trädmaskering som senare
typer av parasoller och täckdu
kar.

..

Folo' Jahn Charleville
~--

I båda fallen består översta lag
ret av öppen makadam som
dränks in och stabiliseras med en
lättflytande massa bestående av
Gips (eller Texit som är dess rikti
ga namn) eller Köldbetong.
Tre "stora" kratrar (yta 70-80
m') samt en mängd småkratrar
och ytskador reparerades. Båda
materialen motsvarade väl de krav
och förväntningar vi ställt upp.
Kapaciteten vid indränkningen
var denna gång mycket låg , ca 60
8

Flygfältsarbetskompaniets orga
nisation, dess gruppering , arbets
metoder vid banreparation, materi
aivai osv analyseras nu vid F14 .
Resultaten härifrån kommer att lig
ga till grund för den framtida ut
formningen.
•
Bertil Persson , FSIBas

Under VK 1 prövades i
viss skala användandet
av C-stridsmedel. 1925
ratificerade ell 1DO-tal
stater det s k Geneve-pro
tokol/et. Det innebär i
praktiken ell förbud mot
en första användning av
kemiska (=C-) stridsme
del. I princip har man
världen över sedan dess
respekterat della förbuds
protokoll. Undantag finns
dock. BI a har under sena
re år stridigheterna i
Vietnam,
Afghanistan,
Iran/Irak givit indicier på
användning i mindre ska
la av C-stridsmedel i olika
former. Det var dock en
viss upptäckt vid 6-da
garskriget mel/an Israel
och Egypten som väckte
västmakterna ur "Törnro
sasömnen". Man fann då
all de till Egypten levere
rade, sovjetiska strids
vagnarna var utrustade
Skyddet mot C-stridsmedel har
för C-strid. Vetskapen om länge varit ett "för svårt" ämne i
Flygvapnets övningsverksamhet.
all WP var så långt fram
Personalen - både fast anställda
me i utvecklingen kom all och värnpliktiga - har givits en
påskynda
motåtgärder grundutbildning , men därefter har
övningstillfällena varit få. Anled
hos rivalen NATO. Upp
ningarna har varit:
rustningen av skydd mot
C-stridsinsatser är i dag
en verklighet. Därmed har
risken påtagligt ökat för
C-stridsangrepp även mot
Sverige. Vi måste utgå
från all kemiska stridsme
del kommer all användas
mot oss. Vi måste skynd
samt ta fram ell eget
skydd. Vi måste öva oss i
all verka i sådan miljÖ.
Verkligheten har sprungit
ifrån Geneve-protokol/ets I
anda och mening.
;

'MOSES'
del 3

• HolIII om Inuls mild C·slrld.mlldel hlr
Inlll v,ril sI ull,I,I (dill ir Ju (/jrlJJudel
enl Geni/ve-konvenlionen).
• Del hlr v,ril svlrt ,11 öv, med ""Ilsm .
• Speclllll skyddlulruBlnlnl/ hlr endBSI
funnits till nll/'" fl enheler.
• Allmin osio"''11 om 'I/erandel I C
smll/,d milJö.

Händelser i omvärlden med bl a
rapport om att C-stridsmedel an
vänts i krigshandlingar har fått den
effekten, att hotet nu upplevs som
mycket realistiskt. Detta har i sin
tur haft till följd att FV blivit tvunget
att se över både organisation och
materielbehov för att kunna svara
upp mot hotbilden.
Införandet av det nya flygbas
systemet har blivit ett alldeles ut
märkt tillfälle att åstadkomma ett
nytänkande när det gäller skyddet
mot C-stridsmedel.
• Vi måste kunna arbeta i C
smittad miljö för att lösa våra upp
gifter. För att klara det fordras för
utom A) C-skyddsdräkter (gum

Skydd
mot
kemiska
strids
medel
9

..

.

Foto: Iva' Bli'"

"SaneringsDraken"

~:II;~m:ed: bI' <I 35 D,./r_ jetmotor f6t framtagnIng

midräkter) för indikerings- och sa
neringspersonal . även B) C-strids
dräkter för den övriga personalen.
som har eller kan få arbetsuppgif
ter i områden med beläggning av
C-stridsmedel.
Mindre försök har tidigare gjorts

a" prot~typ f"

tersom FMV-beklädnad tagit fram
ett antal dräkter som kunde testas.

med att utföra olika arbeten. t ex
klargöringstjänst och banrepara
tioner. för att skaffa erfarenheter
av arbete i olika typer av C
skyddsdräkter.
Under utvärderingsövning MO
SES fick vi ytterligare chanser. ef

• Förutom att genomföra olika
arbetsuppgifter var det av stort in
tresse att se hur länge man kunde
arbeta med påtagen skyddsutrust

Ovan: C-stridsövning i V-Tyskland (NATO).

Nedan: C·stridsövnlng i DOR med MIG-21.

I Sverige ...

ning . Alla uppgifter man kan få
fram är viktiga när det gäller att
dimensionera organisationen vid t
ex ett skadeläge. Andra typer av
erfarenheter man vann var t ex hur
arbetsledning skall gå till. Det kan
vara stora svårigheter att leda en
verksamhet, när skyddsmasken
effektivt dämpar rösten och när C
stridsdräkten tillsammans med
skyddsmasken effektivt döljer sitt
innehåll.
För att effektivt kunna sanera
och utnyttja C-smittad materiel och
på ett säkert sätt kunna sanera
personal som arbetat i C-miljö . har
i den nya basbataljonen skapats
ett antal IS-grupper (indikering och
sanering) . Förutom indikerings
uppgifter skall dessa svara för
upprättandet av saneringsplatser i
anslutning till flygbasområdet.
Saneringsuppgiften är mycket
viktig . Personalen i IS-grupperna
är specialutbildade för att leda den
typen av verksamhet. De som ar
betar i C-smittad miljö måste kän
na. att personsaneringen kan ske i
det närmaste riskfritt för att kunna
genomföra en effektiv arbetsin
sats .
• Proven i samband med övning
MOSES har visat. att agerande i
C-miljö måste ges större utrymme
i vår övningsverksamhet och att vi
skapat en organisation för att kun
na lösa våra uppgifter. om vi blir
utsatta för anfall med C-stridsme
d~.
•

ABC-skyddsutrustning för ffygförare
är under framtagning för FV. Dräkt
proven görs av FMV-prov och FOA .
Ovan ses en brittisk dräkt (kom
berdräkt under flygoverallen, gliin
mihuva under hjälmen, gummi-/
plastunderhandskar + ABC-hjälm).

Björn Sjöstedt

Underhållstjänsten av FV:s basbataljoner har
inte varit föremål för några större förändringar
under de senaste årtiondena. Under övningar
har tjänsten ofta bedrivits fredsmässigt, varför

erfarenh~terna från fältmässig uh-tjänst varit
begränsad. Vad har då hänt inom detta områ
de i och med det nya bassystemet?
I det gamla systemet bodde batal
jonen samlad i två förläggnings
områden där de enkelt kunde få

10

mat. kläder. drivmedel m m. Man
utnyttjade skolkök och liknande för
att utspisa hela bataljonen, man

"MOSES" - del 4

UNDERHALLSTJA--NST
utnyttjade mob-förråden som ser
viceförråd. Allting var samlat på ett
eller två ställen.

Hotbilden har inneburit att batal
jonen måste sprida sig inom flyg
basområdet. Principen har blivit att

man grupperar sig där man skall
utföra sin huvuduppgift. (Man äter,
sover och jobbar alltså på samma
plats.) Detta har ställt helt nya och
utökade krav påuh-(under
hålls)tjänsten. Istället för den tidi
gare samlade uh-tjänsten måste vi
nu sprida uh-resurserna över flyg
basområdet för att kunna erbjuda
godtagbar service. Efter en del för
sök i mindre skala, provades ett
system med uh-platser under öv
ning MOSES. Vägledande för prin
cipen med uh-platser har varit, att
kunden skall få sin service på enk
last möjliga sätt och när hans be
hov uppstår. Därför skall kunden
endast behöva vända sig till en
plats för att erhålla sitt underhåll,
nämligen uh-platsen.

• Uh-platsen organiseras med
personal från uh-kompaniets olika
plutoner. Sammansättningen vari
erar m h t hur många som skall
servas, platsens geografiska läge
mm.
Exempel på organisation som
provades under övning MOSES
visas t h:

1 ton. Till denna har FMV bl a tagit
fram ett nytt överrede. Detta inne
bär att anskaffningskostnaderna
kan hållas nere.

Uh-platschef
1. kokgrupp
2. kokgrupp
Arbetsmanskap
Utspisninggrupp
Sjukvårdsgrupp
Drivmedelsmän

l

6
6
2
3
3
2

Summa 23 man, som under öv
ningen betjänade 400-450 man
med mat, tvättbyte, fordonsdriv-

Bilkåristerna, som de kallas i dagligt tal, utgör
en frivilligresurs som Flygvapnet (FV) tidigare
bara perifert utnyttjat - främst då under våra
fredsövningar. • Under övning 'Moses' lät vi
på proven av transportgrupperna i underhålISe
kompaniet vara bemannad med förare enbart
ur Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund
(SKBR).
Provet utföll till stor belåtenhet.
Fortsättni ngsvis kommer därför
bilkårister att ingå i FV:s krigsor
ganisation. Tills vidare dock en
dast i 'basbataljon 85'.
Bilkåristerna i 'basbat 85' skall
vara rekryterade från orter i närhe
ten av bataljonens utgångsgrup
pering för att vara väl hemmastad
da med bl a vägnätet på och kring
den egna flygbasen . De skall vara
utbildade på personbil , lastbil (utan
släp) och buss. De ska skriva av1al
med sin flottiljchef om ständig
tjänstgöring vid beredskap och i
krig (A-av1al).
SKBR, med ca 14000 medlem
mar i de 125 bilkårerna , är en av
FV:s s k av1alsorganisationer. En
annan är Sveriges Lott3kårer
(SLK) - som presenterades
FV-Nytt nr 1 och 2/84.
• • SKBR:s uppgift är att rekry
tera och utbilda bilförare för total
försvaret , att lämna försvarsin
formation och att verka för en ökad
trafiksäkerhet. - Vaksam/Varsam/
verksam är symbolen för de tre tri
anglarna i SKBR:s emblem.
Den första bilkåren bildades i
Göteborg 1939. Tre år senare ha
de så många bilkårer bildats att
man slog sig ihop till ett riksför
bund .
Medlemmar i SKBR utbildas för

medel, viss flygmateriel, marke
tenteri , enklare sjukvård och övri
ga förnödenheter. Begränsade för
antalet hänvisade förband är kö
kens kapacitet. Maten tillreds
nämligen på platsen från koktrak
torkärra modell FV. Detta är en ut
veckling av Armens koktraktorkär
ra K , . "M . FV" provades för första
gången under MOSES. Chassit är
en kasserad kabeltraktorkärra om

• På uh-platsen finns också möj
lighet att tanka fordon. För detta
ändamål används övertaliga rull
tankar, på vilka monteras hand
pumpar.
På tankningsplatsen kan även
erhållas tändstift, motorolja m m.
Alltså en bensinstation i miniatyr.
För att kunna tanka stationära
aggregat utnyttjas dunk som byts
på uh-platsen. Aven på flygmate
rielsidan har man försökt förenkla
distributionen. Därför ersätter klar
göringstroppen och serviceplut0
nen även flygmotoroljor, syrgas
och luft m m på uh-platserna.
• Kunderna kan alltså numer
själva bestämma när de vill ersätta
förnödenheter. Man åker bara och
hämtar på den uh-plats dit man är
hänvisad. Skulle just den förnö
denhet som önskas inte finnas,
ordnar uh-platschefen dit den så
att kunden kan hämta det önskade
•
vid nästa besök.

Sveriges Kvinnliga Bi/kårers Riksförbund

I 'MOSES'

krigsplacering inom totalförsvaret.
- Man måste ha körkort på per
sonbil innnan man kan få utbild
ning inom SKBR . Medlem i SKBR
kan man dock få bli det år man
fyller 16. Varje sökande måste
vara svensk medborgare .
Bi/Hr/st Rebecca Hal/b/ärner I FV-tjänst. - Foto: Rune Rydh .

• • Bilförare är ett vitt begrepp
och bilkåristerna kan därför ha
skiftande utbildning: förare på am
bulans för den civila krigssjukvår
den; förare på tung lastbil med
släp eller buss för det ekonomiska
försvaret; förare på personbil, last
bil och buss för det militära försva
ret.
Redan vid grundkursen sker en
viss specialisering mot den del av
totalförsvaret som man utbildar sig
för . Grundkurs, som är på 120 tim
mar (hemvärnsbilkårister 45 tim)
omfattar försvarskunskap , motor
lära och körutbildning , ABC vid
olycka, vapentjänst m m.
Efter godkänd grundkurs blir
man krigsplacerad som förare av
personbil eller tung lastbil. För att
kunna krigsplaceras i det ekono
miska försvaret som förare av last
bil över 10 ton med tungt släp eller
som förare av buss måste man ha
genomgått fortsättningskurs om
170 timmar. - Den som väljer att
utbildas för försvarsmakten går
befälskurs l om 198 timmar.

Befälskursen är uppdelad på två
skeden , sommar och vinter. Ut
bildningen sker på tung lastbil
(sommar) och terrängbil (vinter) .
Den omfattar bl a vidareutbildning i
körning och motorkunskap, mate
rielvård samt grundläggande be
fälsutbildning .
Den som efter befälskurs 1 an
ses lämplig för vidareutbildning
kan få fortsätta att utbildas till in
struktör inom SKBR - en utbild
ning som varar minst tolv veckor.
Efter att ha tjänstgjort som in
struktör i minst tre år kan en bilkå
rist utbilda sig till körlärare . Körlä
rarutbildningen sker vid Armens
Motorskola tillsammans med de
militära kolleger som utbildas till
körlärare.
• • SKBR:s instruktörer och kör
lärare är mycket efterfrågade från
militära förband - hittills dock
främst från armeförband - där bil

kåristerna biträder vid utbildning
av värnpliktiga bilförare.
Tillsammans med NTF och TSV
arbetar SKBR aktiv1 för att vi ska få
ett mera trafiksäkert samhälle. En
av aktiviteterna är "Mamma, pap
pa, barn i trafiken", där man bl a
informerar - både i teori och prak
tik - om rätt mörkerbeteende för
både gångtrafikanter och bilförare.
Mer än 100 000 barn och föräldrar
nås varje år av denna information
och har fått SKBR:s reflexmärke ,
den lilla kaninen.
• Det finns stor anledning för oss
inom FV att uppmär1<samma denna
nya tillgång i vår krigsorganisation.
Vi hälsar bilkåristerna hjärtligt väl
komna i FV:s frivilligfamilj, med
övertygelsen om att det samarbete
som nu har inletts blir till gagn för
oss båda. Främst dock för vår för
svarsmakt!
Curt Israe/sson. C FS/Friv
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PhotO: Soedis/l AIr Force

Under MI-26:,ns /Ini över Sverige I-o-r F,mborough-ulrllllnlngen bev,k,des
"H,/o" 'v bl , SK 60.

FOlo. Owe Björn,lund

8;-2&
"Halo"

Världens största helikopter

Tar lika
mycket
last som
'Hercules'!

Sov;elunlonenslAeroflots ca 20 ton
tunga ;ättehelikopter Mi-26 'Halo'
kom I september livligt att figurera i
presspaltema. Och i november kom
lrågan upp i riksdagen. Det påstods
att Mi-26 :an på sin väg till flygut
ställningen på Farnborough skulle
passerat över delar av det område
där övning 'Moses' senare skulle äga

rum. Några avvikelser från givna
lärrlvägsinstruktioner har dock Mi26:an inte g;ort och på återvägen
(under övningen) anvisades annan
route. Tankning skedde dock vid bäg
ge tillfällena på AxamolJÖnköping.
På mark som i luft ägde bevakning
rum.
- Mi-26 'Halo' är världens största

helikopter och den enda med B-bla
dig huvudrotor. Kan lasta hela 20
ton, vilket är detsamma som för TP
B4/C-130 'Hercules'. Mi-26:an an
vänds i både civil och militär t;änst.
Som övergång från "Moses-artik
lama" till den om den tekniska und
t;änsten kan denna bildsida betraktas
som perfekt.
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erksamhet. - Vi har nu
kommit fram till det svåraste
- att på ett begränsat ut
rymme redogöra för en mycket
komplex verksamhet på ett så lätt
begripligt sätt som möjligt.
Man kan anta, att inom stor
maktsblocken NATO och WP är
respektive
underrättelsetjänst
upplagd så att resurserna huvud
sakligen koncentreras på motpar
ten, "huvudmotståndaren". Ett hu
vudproblem för oss i Sverige är att
vi med begränsade resurser väl
måste känna blida blockens tek
niska resurser och möjligheter.
En aktivitet eller utveckli ng på
den ena sidan får ganska snart en
inverkan på den andra. Det är t ex
ganska naturligt att NATO:s sats
ning på lågtflygande kryssningsro
botar leder till ett förstärkt luftför
svar inom WP med flygburen
stridsledning och jaktflyg med
" look down/ shoot down"-förmåga.
Detta förbättrade luftförsvar i
vårt omedelbara närområde får
sedan i sin tur en inverkan på våra
egna operativa möjligheter och på
vår materielanskaffning . Det är
alltså växelspelet mellan stor
maktsblocken och vad som kom
mer ut av detta som primärt är det
intressanta .

V

• När det gäller NATO är mate
rielen och dess prestanda oftast
relativt väl känd. Utrustningar
marknadsförs öppet. I en del fall
ingår de, eller delar därav , i vår
egen materielflora. Dokumentation
via fackpress, radio och TV brukar
vara ganska fullständig.
På WP-sidan är det annorlunda.
Ytterst litet använbar information
kommer fram på öppna kanaler.
Någon öppen marknadsföring av
krigsmateriel förekommer överhu
vudtaget inte. Vi är därför helt hän
visade till kvalificerade inhämt

•

e

Det finns flera typer av -underrättelsetjänst. Minst uppmärk
:
s'ammaclliar kanske den tekniska ~und-tjänstftn blivit. Därför
liar fö"'atJa~n : ;" tva avsniH ~far$ö'kt 'dargara ,dftft tekniska
und-bitens funktion .ur eH filosöfiskt ;perspektiv. I ·nr -3i84
behandlades historiken, syftet,:förutsäHningar och organisa
, :
tion. Här följer' avslutningsvis tankar om verksamheten och ~
'-re,n~er.
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Deltagande I framtidsinriktade ,
hotblldagrupper.
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,-------,

ningsresurser , om vi skall ha nå
gon rimlig chans till en gentemot
NATO balanserad informations
mängd .
• • I detta sammanhang bör
nämnas att vi alla är utsatta för en
konstant desinformation . Detta
beror på den rådande snedbalan
sen mellan Ost och Väst i informa
tionshänseende. BI a i den ameri
kanska flygtidskriften " Aviation
Week" kan vi varje vecka läsa om
ny flygmateriel och kommande
avancerad elektronik. En stor del
av innehållet består av marknads
föring av nya produkter.
Motsvarande fackpress inom
WP ser helt annorlunda ut. Endast
materiel med ett antal års för
bandstjänst bakom sig visas på
bild. Beskrivande artiklar är helt
generella och några nya produkter
marknadsförs inte. Man förleds lätt
att tro att NATO har supermodern
materiel på förband . medan WP
ligger långt, långt efter.
En seriös jämförelse av motsva
rande förbandstyper mellan NATO
och WP visar emellertid, att man i
verkligheten ligger ganska nära
13

~

SSSR:s nya hangarlBrlyg (4-8 st) för 9O-lIl/et kan pga slorleken Inle stal/oneras var som hels/. "'en bl a i "'urmansk. Och
därlfrln mls bl a Norska Havel. En ny hotbild seglar upp.

varandra vad beträffar materielens
modernitet - även om den sovjet
iska materielen genom den cent
ralstyrda materielframtagningspro
cessen ofta uppvisar ett större in
slag av standardisering och där
med också äldre komponenter.
NATO-materielen är alltså "i ge
nomsnitt" något mindre modern än
vi normalt tror, medan WP - mate
rielen snarare är modernare än vi
uppfattar den via öppna kanaler.
Inom underrättelsetjänsten hy
ser vi också den största respekt för
de sovjetiska konstruktörerna och
den flygmateriel som produceras.
De flygbesök som gjorts vid sven
ska flottiljer med MiG-21 och MiG
23 har också visat enkla, robusta
och lättskötta flgplan med mycket
goda flygprestanda .
• • I denna artikels Del 1 (FV
Nytt 3/84) nämndes att vi måste
kunna hantera stora mängder in
formation, där vissa delar av infor
mationen är behäftade med osä
kerhet. Bästa sättet att lösa upp
osäkerheter är att skaffa sig mera
och säkrare information . Cirkeln är
därmed sluten. Underrättelsein
genjören som bearbetar sitt ut
ländska vapensystem och lägger
upp sina beräkningprogram etc
kanske plötsligt finner , att ny infor
mation finns att tillgå. Sådant gör
hans tidigare analyser passEl Det
blir till att börja om från början igen.
Ett mycket vanligt problem är att
uppgifter från olika källor inte
stämmer överens Det är här som
den tekniska underrättelsetjänsten
verkligen kan visa sin styrka och
genom beräkningar få fram vad
som är mest troligt.
En annan svårighet är att de
system som analyseras är kom
plexa och måste behandlas däref
ter. Ett ändrat ingångsvärde på
t ex bränslemängden i ett främ
mande flygplan kan ge påtagliga
effekter på yttre beväpning och
flygprestanda . Dvs det räcker inte
med att ändra en siffra i en tabell ,
utan hela systemet måste räknas
igenom på nytt och kanske omvär
deras . Medan beräkningarna på
går, fortlöper hela tiden en "infor
mationskarusell" . Om en sakex
pert eller konsult anlitas , måste
denne hela tiden "hållas varm "
med ny1illkomna uppgifter. Sådant
ställer stora krav på underrättelse
ingenjören . Resultatet kan annars
lätt bli att utredningen när den är
färdig redan är gammal - att den
som från början ställde frågan inte
längre är intresserad .
• • Ett speciellt kännetecken för
den tekniska underrättelsetjänsten
är att den spänner över många
teknikområden och långa tidspe
rioder. Utöver det tekniska nuläget
i vår omvärld måste vi också kun
na svara på hur man kommit till
detta läge och hur den närmaste
framtiden kan komma att se ut.
Men vi måste också vara bered
da att hjälpa till med bedömningar
på längre sikt. Detta låter sig göra
14

om det gäller tunga materi eltyper
t ex flygplan och radarstationer 
där omsättningstakten är långsam .
Betydligt värre är det med mindre
utrustni ngar, där elektronik och
datorer utgör en dominerande del.
En prognos över en 15-årsperiod
innebär att man måste gissa ut
vecklingslinjer som är ett resultat
av ännu inte gjorda uppfinningar
och tekniska genombrott. Dvs i
praktiken en omöjlig uppgift .
• När (förre generaldirektören vid
FFA m m) Ake Sunden åren kring
1960 ledde arbetet med Viggen
projektet, sade han vid något tillfäl
le ungefär på följande sätt: "Det
här systemet skall fungera under
många år, kanske ända fram till
sekelskiftet. Hur hotet ser ut om 30
år kan ingen veta. Men om vi kan
bygga ett flygplan som flyger med
hög fart på låg höjd med låg bräns
leförbrukning och som samtidigt
kan ta med sig tillräcklig vapenlast,
så kommer det att hålla sig mo
dernt under lång tid framöver ."
Uttalandet visar hur man genom
att utnyttja enkla naturlagar kan
göra sig relativt oberoende av för
ändringar i hotsituationen . Detta är
en möjlighet som måste utnyttjas
vid system med extremt lång pla
nerad livslängd . Liknande resone
mang förs i dag beträffande FV :s
nya alluppdragsflygplan JAS 39
'Gripen' .
För man in JAS 39 'Gripen' i
sammanhanget kan man lätt kon
statera, att den tekniska underrät
telsetjänstens nuvarande verk
samhetsområde sträcker sig från
50-talet (när en stor del av omvärl
dens stridsflygplan projekterades)
fram till första delen av 2000-talet
- dvs en period av 60- 70 år, vilket
är mycket i flygsammanhang. Det
är nota bene inte stort mer än 80 år
sedan bröderna Wright flög för förs
ta gången I
• • Man kan säga , att underrät
telsetjänsten följer våra egna
system hela livslängden igenom .
Först under projekteringsfasen ge-

Ovan: Denna amerikanska salellitblld kom "av misstag" att i augusl/ publiceras (i den
myckel välinformefIIde veckotidskriften Jane's Defence Weekly). "'ed dalorbehandling
har man IAtt fram sensalionellt god upplösnIng. - Bilden visar Nikolajev-varvel 444 vId
Svarla Havel. Hiir byggs bl 8 SSSR:s lörsla hangarlarlyg med kalapullslarler för (ca 75)
konventionella flygplan (I ex SU-27 "Flanker") ,
Bygget av del atomdrivna hangarfartygel ("Kreml"?) sker I lvII separala lorrdockor,
Ffllmparllel SflS under kranama och ba/cparllel slrax ovanför, En bjässe pI ca 75.000 lon
". sammansatt.
Nedan : Flykten till Japan med en sovjetisk "'iG-25 "Foxbal-A" 1976 blev ett gyllene IiIlfiille för
väslexperllsen att närstudera modem sovjetisk lIygleknlk.

nom utkast och gissningar rörande
hotet på lång sikt, sedan under an
vändningsfasen som underlags
lämnare för utbildning och taktikut
veckling , och slutligen under slut
fasen som underlagslämnare till
eventuell
gångstidsförlängning
och modifieringar.
Något som o::kså .3.r signifikativt
är de långa aktivitetskedjorna ,
ibland närmast påminnande om
den organiska kemins molekylära
strukturer. Ett vanligt incidentupp
drag med handkamerafotografe
ring (HKA) från flygplan (fpl) kan
tänkas som en del i omloppscykeln:
FLYGPLAN / HKA • FORARE •
UTBILDNING. UPPDRAG. FO
TOGRAFERING/RAPPORTE
RING • TOLKNING / UTVÄRDE
RING • TEKNISK UNDERRÄT
TELSE. BEARBETNING. HOT
BILDNINGSUNDERLAG • TAK
TIK. PROGNOS. MODIFIERING
FPUVAPEN. Nyn FPL • FPL/
HKA, osv.
Detta kan vara något för all per
sonal i FV att tänka på. Ett väl ge
nomfört incident- eller spanings
uppdrag med fyllig rapportering

bidrar aktivl till vår kunskap om
stormakternas system. Därmed
ökar våra möjligheter till överlev
nad i en konflikt, såväl i luften som
på marken.
• • Ett bra konkret exempel ut
görs av hotbildsarbetet för JAS 39
'Gripen' . Genom att systemet skall
användas till många olika uppgif
ter , krävs en mycket stor spänn
vidd på hotbildsunderlaget - i gro
va drag enl följande:
Jaktfunktlonen: fientligt

attackflyg ,
bombflyg , defensivbe
väpning,
motmedel,
jaktflyg och stridsled
ning.

Attack- och
spanlngsfunktlonema : fientligt

jaktflyg,
fartyg , luftvärn,
stridsledning och
molmedel.

Härutöver krävs för uppbyggnad
av stril- och basfunktionerna un
derlag rörande fientligt attackflyg,
attackvapen och deras verkan . För
strjdsledningsfunktionen
finns
speciellt behov av underlag röran

de signalsökande robotar och te
lekrigföring. För bassystemet är
dessutom kunskaper om BC
stridsmedel nödvändiga .
• • Av föregående textavsnitt (nr
3/84) framgick, att av underrättel
setjänsten krävs en närmast hejd
lös samverkan kors och tvärs över
organisations- och myndighets
gränser. Likaledes framgick att
den enskilde medarbetaren har
stor frihet att själv bygga upp nät
verk .
Den amerikanske framtidsfors
karen John Naisbitt har nyligen i
sin uppmärksammade bok "Me
gatrends" beskrivit hur " network
ing" i det framtida datorsamhället
kommer att bli det naturliga arbets
sättet och hur dagens hierarkiska
organisationer efterhand kommer
att brytas ned . Tydligen är det så,
att inom underrättelsetjänsten har

de begränsade resurserna och ar
betsbelastningen tvingat fram ett
arbetssätt som är modernare än
på många håll inom samhället i öv
rigt.
Detta intryck förstärktes när jag
för en tid sedan i en större dagstid
ning läste ett antal intervjuer med
våra för närvarande mest fram
gångsrika företagsledare Barne
vik , Jan Carlzon m fl. De beskrev
där hur decentraliserad samver
kan och delegering satt fart på de
ras respektive företag . Min sponta
na reaktion blev närmast ungefär:
"Har dom inte hunnit längre - så
har vi ju gjort i snart 20 år".
Av företagsledarna har också
framhållits betydelsen av att få alla
anställda att samverka mot ett ge
mensamt mål på längre sikt. Den
na självklara princip gör nu sitt in
tåg på allehanda chefs- och iedar
skapskurser. Viktigt - ja, visst!

Ovan: Oe/a/jer pI ett västtyskt spaninllsflYllplan, RF-4E " Pl1an/om II" . Förr användes dessa pI var
sida befintlIIIa u/rymmen för f%blixlarranllemanll . Men sedan man övelTlllllill fotollrafe
rina med värmekameror (under mö~er), har utrymmena kommit att nyttjas för mo/medel,
s k /R-t.Jcldor (pi vänster sida) och remsbunl1lr. - Kunskap inhäml1ld från flygutställning, bl a.

Men trots allt bara gammal skåp
mat för de som från början var med
om Viggen- och Stril 60-systemen .
• • Tendenser i verksamheten .
- Den tekniska underrättelsetjäns
ten har här beskrivits i huvudsakli
gen positiva ordalag . Detta är rik
tigt , eftersom det för närvarande
finns ett klart positivt drag i verk
samheten . Det har dock funnits 
och finns fortfarande - negativa
tendenser som man måste vara
uppmärksam på. Sålunda har "för
säljningen" av våra produkter till
förbanden inte alltid varit bra - vä
gen från FMV till en flottilj kan
ibland tyckas onödigt lång . Detta
arbetar vi på att förbättra tillsam
mans med Flygstaben & Försvars
staben . Utbildningen av "tekniska
systemoHicerare" (TSO) är ett led i
denna verksamhet.
Okade geografiska avstånd 
framför allt genom FOA 3:s utflytt
ning till Linköping och Flygstabens
flyttning från Tre Vapen till Bastio
nen - får vi lära oss att leva med .
Förmodligen finns positiva eHekter
på andra håll , men att underrättel
setjänsten försvårats går inte att
bortse ifrån .
Vi har en längre tid levt ganska
komfortabelt på de specialister
som funnits inom FMV . En intres
sant fråga är hur länge detta kan
fortsätta under nuvarande om
strukturering från "specialistorga
nisation" till "generalistorganisa
tion " . U nderrättelsetjänsten kan
efterhand bli alltmer beroende av
kunskaper som endast finns att
hämta hos konsulter och industrin .
En utveckling i den riktningen leder
ofelbart till en allt långsammare
omloppscykel. Och till slut " hinner
man inte runt" .
För att motverka denna tendens
krävs höjning av underrättelseper

Nedan : Polsk flyktinII i Sverille, Mi-2 " Hopl/te". En äldre sovjet/sk hellkop/erkons/ruktlon
som bara t/llvertas I Polen .

1983-02", lIydde (I mycke/ dlllll/ vider) till SveriIIe tvI polSka mlll/,rer I denn. MI-2-l1ellkop/er. Efter /eknlsk undersökninII
vid FI7 kIInde en ny polsk b"ittnlnIlIlYII' /lIIb,k. hellkop/em. Undersöknlnllen vl88de Inlla IIIknlsk. nyhelllr. Emellertid
medfördes en his/ mon/erad 23 mm .uloma/kanon med skarp ,mmunltlon. Inviindlll/ pI/fiffade. tvlklllsprulllllevjr. - H'r
MI-2:an med v,ktman.k,p ur KA 2 och polisen (m fl) .

sona len s kompetens, personaltill
skott , fast anställda konsulter eller
liknande åtgärder. För att återgå till
det positiva finns dock just nu vins
ter att hämta hem i underrättelse
tjänsten . Dvs om man på ett bra
och framsynt sätt kan klara av :
• Personalomsättning/ nyrekryte
ring på vakanta tjänster.
• Utbyggnad av datorstöd .
Framförallt är det då inom arme
och marinmaterielområdena som
de största förbättringarna kan
komma att ske. Dessa områden är
av stor betydelse för hotbildsbe
skrivningen inom FV. Omvänt kan
man förmoda , att det underlag
som arbetas fram vid FMV:FL YG
MATERIEL kan få större använd
ning än hittills inom Armim och
Marinen .
• • Slutord .
Inledningsvis
nämndes att målet var att här be
skriva den tekniska underrättelse
tjänsten som funktion - hur bra
detta lyckats är en sak för läsekret
sen att avgöra.
Förhoppningsvis har framgått ,
att det rör sig om en komplicerad
verksamhet som ställer mycket
stora krav på den direkt engagera
de personalen men också på om
givande och samverkande organi
sationer. Arbetet måste bedrivas
professionellt. Produkterna måste
hålla hög kvalitet och komma fram
tillräckligt snabbt.
Den flygmateriel som vi i dag har
på förband har vid många tillfällen
positivl uppmärksammats utom
lands . Inte minst vår planering har
fått lovord för sin framsynthet. Man
kan alltså sluta sig till , att den
organisation och planeringspro
cess vi hade för 15-20 år sedan
(och där en underrättelsekompo
nent av naturliga skäl ingått) varit
lyckosam . Detta beror nu inte en
bart på att vi haft skickliga tekniska
specialister, planerare och under
rättelsemänniskor. Vi har också
haft lur - omvärlden har på ett
snällt och hyggligt sätt anpassat
sig till vår hittills ganska tröga ma
terielframtagningsprocess.
• En ganska säker gissning är, att
omvärlden i framtiden inte kommer
att bidra på samma positiva sätt till
vår
försvarsplanering .
Mate
rielframtagningsprocessen måste
följaktligen bli snabbare och mer
flexibel. Detta leder till ökande ef
terfrågan på underrättelseunder
lag.
Den tekniska underrättelse
tjänsten befinner sig för närvaran
de i en intressant utvecklingsfas .
Den kommer troligen att kunna
motsvara en ökande efterfrågan.
Vad vi inte vet, är om våra omgi
vande organisationer kommer att
rätt utnyttja ma/eriale/ . Ställer man
de rätta frågorna , sätter man in re
sultaten i rätt sammanhang? Gör
man det, är chansen stor att vi
även i framtiden på våra förband
kommer att ha materiel som är väl
anpassningsbar till olika tänkbara
hotsituationer.
•
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• • 1983 års värnpliktsutbildningskom
mitte (VK 83) har nyligen lämnat sitt betän
kande om VARNPLlKTEN I FRAMTIDEN.
Kommitten föreslår bl a en översyn av
grundutbildningen i Flygvapnet (FV). •
Major PER G. WIIK, chef för värnpliktsut
bildningsdetaljen vid flygstaben, har
skärskådat de frågor som finns samlade i
VK 83:s betänkande och ger en förklaring
av innehållet med bäring på Flygvapnet
samt ger oss en historisk tillbakablick i
ämnets utveckling efter andra världskri
•••
get.

NYTT VPL-UTBILDNINGSSYSTEM?
VK 83:s uppdrag och förslag. 
1983 års värnpliktsutbildnings
kommitte har arbetat utifrån två
huvuduppgifter:

1)

Dels kunna förbättra vår be
redskap med den personal
som är anställd eller inkallad
för utbildning .

2)

Dels komma med förslag som
innebär besparingar i värn
pliktsutbildningen.

Viktiga förslag i koncentrat:
• Grundutbildningen (G U) bör
organiseras så att samtränade
förband direkt kan överföras till
krigsorganisationen .
• När antalet värnpliktiga (vpl)
minskar på 1900-talet, blir det
möjligt att minska utbildningsor
ganisationen.
• GU organiseras med fler in- och
utryckningsomgångar för att få
jämn tilldelning på trupp under
hela året. Detta ger goda möjlig
heter till att kunna variera be
redskapen efter läget i omvärl
den. (Här är FV redan långt
framme . )
• Utbildningen av kompani- och
plutonsbefälsvärnpliktiga orga
niseras så, att de ges en "för
stegsutbildning" för att sedan
kunna öva sig i att leda den eg
na enheten samt hjälpa till med
utbildningen av sina vpl-kamra
ter. (Försök är redan på gång;
även inom FV .)
• Andring av värnpliktslagen , så
att vpl-tjänstgöringen kan delas
i utbildning och beredskaps
tjänst.
• Minska utbildningstiden för vis
sa vpl samt öka för andra (ett
flexibelt system i resp försvars
gren) .
• An effektivare utbildning.
• • Förändringar i FV? - Vilka
nyheter och förändringar kan stå
för dörren?
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Värnpliktsutbildningen är dyr för samhället. En enda dag för
alla värnpliktiga kostar ca 4,5 milj kr. VK har därför undersökt
om utbildningstiden kan kortas. • VK har dock kommit fram
till att så länge som det finns brister i utbildningen, t ex i
momenten strid i tätort, mörkerstrid samt ABC-stridsmedel,
kan inga generella avkortningar göras. • VK föreslår i stället
att försvarsgrenscheferna löpande skall undersöka för vilka
enheter man kan korta resp förlänga utbildningstiden för att nå
utbildningsmålen. Olika enheter, t ex plutoner och kompanier,
kan ha olika lång utbildningstid, anser VK . • För att bättre
utnyttja fredsorganisationens resurser föreslår VK att lJB när
mare utreder s k rullande utbildning. Varje fredsförband utbil
dar nu en omgång värupliktiga per utbildningsår. VK vill all lJB
skall undersöka om inte fredsförbanden i stället kan utbilda tre
värnpliktsomgångar på två år.

••

VARNPLIKTEN
I FRAMTIDEN

VK 83 slår fast, att vårt vpl-ut
bildningssystem skapades mot en
annan befälsordning än den nuva
rande. Därefter påpekas, att den
tidigare till uppgifter och utbildning
markerade skillnaden mellan civil
militär och militär personal bidrog
till behoven aven särskild soldat
skolefunktion med markstridsspe
cialister som instruktörer.
I sammanhanget framhålls , att
den införda nya befälsordningen
(NBO) har minskat detta särbehov .
Samtidigt ökar kraven på mark
försvarsutbildning på alla befatt
ningshavare i de nya bas- och
stridsledningssystemen .
Utredningen anser vidare, att
vpl-utbildningen bör organiseras
med tre inryckningsomgångar/ år
och att inryckning skall ske till resp
kompani (motsv).
Således skulle soldatskoleorga
nisationen kunna ersättas av all
män militär utbildning integrerad i
resp kompaniers verksamhet. Vad
man här menar med allmänmilitär
utbildning , bör förmodligen tolkas
som den militärutbildning som är
gemensam för samtliga försvars
grenar (270 lim) . Mer kvalificerad
markförsvarsutbildning
måste
även i framtiden ledas av särskilda
markförsvarsofficerare - men då
mer integrerad med annan utbild
ning än vad fallet är i dag.
• • Om ovanstående genomgri
pande förändringar skulle komma
till stånd inom FV är det självfallet
inte enbart mot bakgrund av NBO.
Skall en förändring av FV :s vpl
utbildningssystem ske, måste den
na leda till:

Betänkande av 1983 års
väm pl ikts utbildningskommitte

~ffiJillJ ~

• Effektivt utbildade krigsförband.
• Andamålsenligt utnyttjande av
vpl för beredskap och produk
tion av andra krigsförband.
• Effektiviseringar/ förändringar
skall ge ekonomiska fördelar på
sikt.
• Bättre och flexiblare beredskap.

• Meningsfull utbildning för våra
vpl.
NBO har skapat förutsättningar
för att bättre ku nna genomföra och
anpassa vpl-utbildningen mot nya
krav , Ovanstående punkter är just
sådana krav som vi kariske inte
helt lever upp till i dag, Detta skulle
i sig tala för att vi inom FV borde se
över vår utbildning utifrån VK 83:s
intentioner.
• • Vad kommer närmast att
ske? - Enligt ett regeringsbeslut
1984-10-04 har OB fått i uppdrag
att fortsätta överväganden om hur
vpl-utbildningens framtida utform
ning skall bedrivas med utgångs
punkt från VK 83 :s betänkande,
Inom försvarsstaben genomförs
detta arbete inom ramen för pers
pektivplaneringen , Denna del skall
redovisas för regeringen under vå
ren 1985, Därför har FV tillsatt en
särskild arbetsgrupp som skall ar
beta med de specifika FV-knutna
vpl-frågorna, Av redovisningen till
regeringen skall framgå hur och i
vilken omfattning VK 83 :s framlag
da förslag i framtiden skall utnytt
jas, Till vilken grad FV kommer att
beröras i detta avseende är i dag
svårt att säga, Men en sak är säker
- skall vi förändra vårt vpl-utbild
ningssystem skall det ge: Me
ningsfull utbildning för våra vpl, ef
fektivt utbildade krigsförband, än
damEiIsenligt nyttjande av vpl för
beredskap och fredsproduktion,
bättre och flexiblare beredskap,
Dessutom bör förändringen på sikt
ge ekonomiska fördelar, Med detta
som ledmotiv arbetar nu FV :s ar
betsgrupp ,
• Det är min övertygelse, att vi
kan bli ännu bättre på att utbilda
våra vpl och det behövs utifrån de
krav som ställs på FV i dag och i
framtiden , Förutsättningarna finns
- inte minst mot att vi fått en ny
befälsordning , - - Stillastående är
tillbakagångi Anpassning till verk
ligheten är bevis på klarsynthet,
styrka och effektivt handlandel Det
är FV :s adelsmärke, Vi har en fin
tradition att falla tillbaka på och att
föra vidare ,

• • Jag finner det därför angelä
get och meningsfullt att göra några
decenniers återblick - att peka på
och belysa de ansträngningar som
redan gjorts för att få ett bra vpl-ut
bildningssystem inom FV ,
1950-talet. - 1952 års värn
pliktsutredning hade till uppgift att
utreda behovet av omskolning i
samband med överförande av vpl
från Flottan och FV till Armen , I
direktiven ingick att studera plan
läggningen av utbildningen vid FV
samt sättet för utbildningens bedri
vande,
Denna utredning avgav sitt be
tänkande medio 1955 och föreslog
en rad åtgärder för att förbättra
vpl-utbildningen vid FV, Utred-

Ovan ses flitiga FV-vpl i lärd med aN laga fIoNIIjens skodon, Jr det meningslUll
vpl-ulbildnlng? Jr de/ aN efleldiv/ u/bilda krigslörband? Eller aN iindamlf/senligt
u/nyNja vlfra FV-vpl? NEJ!! - Men sil skedde minsann under sent 40-/al och tidigt
50-/,/. f d'l/ II/nyt/j" dock r'fI FV-rpl betydlll// elfltt/r'fI. Omk IlII kritik
löfllllll/er Inte /InI/fl .

ningen riktade allvarliga erinringar
mot markstridsutbildningen, Enligt
utredningens mening, hade den
allmänmilitära utbildningen ge
nomförts på ett sådant sätt att vpl
inte skulle kunna motsvara ställda
krav i krigsorganisationen ,
Befattningsutbildningen ansågs
inte heller bedrivas på ett ända
målsenligt sätt. Den grundläggan
de delen av denna utbildning var
allt för omfattande och teoretiskt
inriktad samt saknade närmare
anknytning till den praktiska tjäns
ten, Den praktiska tjänsten hade i
sin tur inte i tillräcklig grad gjort vpl
skickad för uppgifter i krigsorgani
sationen,
För att komma till rätta med
dessa allvarliga brister lät dåva
rande flygledningen i samråd med
utredarna utfärda provisoriska ut
bildningsbestämmelser, som se
dem era kom att fastställas, Samti
digt vidtogs följande åtgärder:
• Okad satsning på markstridsut
bildningen ,
• Inrättande av särskild inspek
tionsmyndighet för markstrids
utbildningen (nuvarande C MI) ,
• Anpassning av tillgången på
trupputbildarpersonal till de re
ella behoven,
• Förbättring av befattningsut
bildningen,
Det bestämdes också, att
markstridsutbildning och grundläg
gande befattningsutbildning skulle
koncentreras till de tre första må
naderna av grundutbildningen,
Den stora vinsten låg i att man
skulle få en jämnare tillgång på ut
bildade vpl. Repetitionsövande vpl
skulle fortsättningsvis inte erford
ras för att fylla " värnpliktsluckor"
under hösten , Det nya systemet
gagnade främst utbildning av fly
gande personal. Men det resulte
rade också i att utbildningsorgani
sationen blev jämnare belastad,
vilket från flera synpunkter ansågs
fördelaktigt.
• • 1960-talet. - I slutet av 1960
tillsattes en ny utredning - kallad
VU 60 , Här några reflektioner med
anknytning till VU 60-utredningen ,
1961 infördes ett nytt vpl-utbild
ningssystem i FV, Från att tidigare
ha haft ett system med två inryck
ningar per år, övergick man till ett
system med fyra inryckningsom
gångar, Det främsta skälet till den

na omläggning var att möjliggöra
en jämn fördelning av vpl för att
kunna upprätthålla hög insatsbe
redskap och en effektiv förbands
produktion .
VU 60-utredarna hade möjlighet
att dra vissa erfarenheter av detta
nya utbildningssystem innan man
tog det som ett förslag i utredning
en , I VU 60 påpekades särskilt, att
utbildningssystemet i FV av stu
diesociala skäl vara mindre lämp
ligt. Med ett års grundutbildning
(GU ) och med dåvarande inpass
ning under året av de fyra om
gångarna tog man i anspråk tid
som helt eller delvis omfattade tre ,
tre , två resp tre studieterminer i
den civila högskolan ,
Utredningen föreslog, att utbild
ningen för minst hälften av FV :s
vpl studiesocialt skulle anpassas,
så att inte mer än två studietermi
ner berördes, Inryckningar och ut
ryckningar sker sedan dess på ett
sådant sätt att endast två omgång
ar berör tre studieterminer,
Under utredningens gång för
bättrades vpl:s befattningsutbild
ni ng och föreskrifter för förbands
utbildning utfärdades ,
Den allmänmilitära utbildningen
anpassades till utredningens för
slag - att i grunden vara lika för
alla inom försvaret. Utbildningen
skulle i största möjliga utsträckning
genomföras under första delen av
GU-året. Den återstående utbild
ningen skulle spridas jämnt under
resterande del av GU , Den allmän
militära utbildningen har sedan
dess genomförts i denna form ; om
än med vissa lokala skillnader be
roende på anpassning till för
bandsproduktionens olika grenar,
Det utbildningssystem som i
dag rEider kan , med de föränd
ringar som skett under de gEingna
Eiren, sägas vara helt anpassat enl
VU 60,

• • 1970-talet. - Utbildningsåret
1972/ 73 påbörjades försök med
förkortad utbildning , För FV:s del
innebar detta , att huvuddelen vpl
skulle genomföra en grundutbild
ning om 332 dagar i stället för 365,
Härvid kom CFV att förkorta den
allmänmilitära utbildningen med
två veckor för samtliga vpl-katego
rier , Därutöver förkortades den
fortsatta
befattningsutbildningen
för huvuddelen av vpl som uppe

håller viktiga befattningar för för
bandsproduktion och insatsbered
skap
Effekterna av den förkortade
grundutbildningen redovisades för
OB , som till regeringen anmälde:
" Det kan konstateras att strävan
att tillgodose ställda krav på flyg
och striltidsproduktion medfört att
den allmänmilitära utbildningen
kraftigt beskurits , Vpl har vid vissa
flottiljer inte kunnat ges de befästa
grundkunskaper som erfordras för
att ensam och i samverkan med
andra försvara sig själv och den
enhet i vilken han ingår, Trots prio
riteringar leder nuvarande ned
gång i flygtids- och strilproduktion
på sikt till allvarliga brister i förban
dens utbildning och krigsduglig
het."
Resultatet blev att FV fick möj
lighet att för huvuddelen vpl ingå
ende i fredsproduktion och inci
dentberedskap förlänga utbild
ningen med två veckor, Av främst
ekonomiska skäl har dock denna
förlängning av grundutbildningen
aldrig kommit till stånd, varför pro
blemet med " luckor" mellan om
gångarna ännu i dag kvarstår,
Ovriga förändringar som ge
nomförts inom GU har föranletts
av att nya kategorier vpl tillkommit i
nya bas- och strilsystem , Dessa
vpl förbandsutbildas helt utifrån
krigsorganisationens förbandsom
sättningskrav och har således
ingen
fredsproduktionsuppgift.
Under senare delen av 70-talet
planerades för ett betydligt större
antal befälsuttagna vpl , som nu
under 80-talet och långt i perspek
tivet är en realitet.
• • 1980-t8Iet. - Vi är nu inne i
80-talet och kan blicka tillbaka på
alla de förändringar som skett in
om FV :s vpl-utbildningssystem,
Då kan vi slå fast, att det system,
som under åren växt fram är bra,
Men ingenting är så bra att det inte
kan bli bättre,
I augusti 1984 kom alltså ett nytt
betänkande angående värnplikten
i framtiden, Betänkandet - SOU
1984:71 - framlades av 1983-års
värnpliktsutbildningskommitte (VK
83), De förslag till förändringar
som utredningen diskuterar är i
största utsträckning riktade till Ar
men , Om VK 83 :s förslag om änd
rad utbildningsrytm inom Armen
skulle bli en realitet , kan det kom
ma att i nnebära ett antal förbands
nedläggningar för Armens del.
VK 83 har inte kommit med nEig
ra förslag som skulle få motsva
rande effekter inom FV, Inte heller
har man i likhet med tidigare utred
ningar funnit nEigra allvarliga bris
ter i FV:s vpl-utbildningssystem.

• Däremot föreslår VK 83 en
översyn av FV:s vpl-utbildnings
system mot bakgrund av att det
skapades mot en ANNAN befäls
ordning än den nu gällande, 
Värre än så är alltså inte det nya
vad gäller FV,
•
P-G Wiik , FSIUtbprod
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Personalk~rtecken

tör meteorologkåren

Begreppet god ekonomi inom försvaret kan
definieras med optimalt utnyttjande av till
gängliga medelsramar. Detta innebär att av
vägningen mellan de olika lednings- och stri
dande enheterna samt stödfunktionerna är så
dan att största möjliga effektivitet i den totala
försvarsförmågan uppnås.

Nedan ges några exempel på hur
försvarets vädertjänst (som är ett
förhållandevis litet system - års
omsättning ca 70 Mkr) kan bidra till
18

god ekonomi genom att delge vä
derinformation som gör att andra
systems resursutnyttjande och
verkansmöjligheter blir eHektivt.

• • Optimering av övnings
verksamheten . - Vid all planering
av övningsverksamtlet ingår vä
dertjänst som en viktig del. Många
gånger avgör vädret om en övning
kan genomföras eller inte. Dimma
kan hindra markoperationer, kraf
tig vind kan försvåra framkomlig
het för fartyg och en för stor mängd
medelhöga moln kan omöjliggöra
övningar i avancerad flygning . En
av vädertjänstens viktigaste upp
gifter är att i förväg ange väderför
hållandena inför en övningsverk
samhet. Man har i dag knappast
råd med att t ex en grupp strids

flygplan startar utan att ku nna ge
nomföra den avsedda övningen
p g a dåligt väder. (En timmes flyg
tid med t ex S o/ e AJ 37 Viggen
kostar nästan 25.000 kr .)
För att ge de aktuella kunderna
inom försvaret så bra väderunder
lag som möjligt krävs av meteoro
logen bl a:
• Professionellt kunn8nde inom det eg
na fackområdet.
• Miljökiinnedom.

För att meteorologen skall kun
na lösa uppgiften måste han bl a
ha:

• Kännedom i förväg om aktuell öv
ningsverksamhet;

MATERIELANSKAFFNING

Exemperpå 'läder/ekonomi (den sve~ska -linjen)

• Progn osunderlag i form av observa
tionerm m.

Miljökännedom skaffar sig me
teorologpersonalen t ex genom att
så långt det är möjligt deltaga i
"kundernas" verksamhet Det sker
bl a genom att delta i övningar med
stridsflygplan och -fartyg samt i
markoperationer.
I regel finns etablerade rutiner
för att orientera om kommande öv
ningsverksamhet

Väder %
kostnad

Väder %
!<ostnad

Kostnad
• Observationer föreligger i form
av markobservationer komplette
rade med t ex väderrapporter från
flygp lan , väderradardata och bilder
från vädersatelliter. Särskilt viktig
väderinformation inför flygövnings
verksamhet utgö rs av observatio
ner från de lokala och regionala
väderflygningar som regelbundet
genomförs.
Prognoser som tas fram är ofta
en kombination av datorframställ
da prognoser och subjektiva (ma
nuella) metoder som bygger på fy
sikaliska lagar och meteorologisk
erfarenhet
" Ansiktet" mot kunden utgörs
ofta av vädergenomgångar via in
tern- TV kompletterade med tele
fonmedde landen. Det är här viktigt
att " kunderna" känner att meteo
rologen " talar deras språk ".
Hur uppfylls ovanstående krav?
Inspektioner m m visar att vi
oftast gör det mycket bra. Men in
genting är så bra att det inte kan
göras bättre . Speci elit anser vi att
man kan förbättra det meteorolo
giska underlaget för vi ss flygöv
ningsverksamhet Därför planeras
en studie påbörjas för att se om
förbättringar kan göras inom detta
område.
• • Studier och utredningar. 
Alltsedan år 1756 har man arkive
rat dagliga väderobservationer i
Sverige. Genom försvarets väder
tjänsts försorg sker i dag rutinmäs
sig lagring av väderobservationer
(synop) från drygt 300 stationer
(upp till 24 observationer per dygn
och station) .
Materialet är f n lagrat på mag
netband . Observationsserier finns
från ett antal stationer fr o m 1939.
Huvuddelen började dock under
50-talet Detta innebär att det i dag
finns mer än 30 år långa observa
tionsserier , vilka utnyttjas via data
terminaler. 30 år anses i allmänhet
räcka för att på ett nöjaktigt sätt
beskriva en orts eller en landsän
das klimat.
Sedan 1951 finns det inom FS/
VädL (tidigare MVC) en studie
och utredningsavdelning. Avdel
ningen bildades eftersom behovet
av tillämpad militär klimatologi
ökade från försvarets studie- och
utredningsverksamhet. De frågor
som handläggs och behandlas
spänner över ett brett fält, från enk
la förfrågningar av typen " Hur var
vädret vid en viss plats en viss tid-

" Extremväder"

"Normalväder"

Beräknade koslnader minskas under projelrterlngsskedel genom alt kostsamma
.' konslrulrtioner fö, extremriider skärs bort (ofiirändrJld kapael/et genom lalrtik- .'
anpassning).
Ex: RB 70 används endast då vädret är s.ådanl aU flygplan kan verka i
aktu~llt höWomnide.

Fig 1:
punkt? " , till mer omfattande utred
ningar angående väderfaktorns in
verkan på militära operationer, fö
retag och vapensystem.
I dagens kärva försvarsekon0miska klimat blir avdelningens
verksamhet särskilt viktig. Den ut
rustning och de vapensystem som
anskaffas för försvaret måste vara
anpassade till svenska förhållan
den. Väderfaktorn kommer därvid
in som en mycket viktig del. Det

vore dålig ekonomi att dimensio
nera vapen och utrustning till för
hållanden som vi aldrig eller näs
tan aldrig upplever här i Sverige.
Därför har den "svenska linjen"
valts, vilken mycket enkelt kan be
skrivas med F/g. 1:
• • Rationaliseringar Inom vä
dertjänstsystemet. - Som fram
gått/framgår i flera avsnitt har för
svarets vädertjänst strävat efter att

Vädertjänst

lör
GOD EKONOMI

inom det egna systemet utnyttja ny
och oftast personalbesparande
och effektiv teknologi.
I takt med att ny materiel tillkom
mit inom försvarsmakten har mät
metodik och prognosmodeller ut
vecklats som tillgodosett de nya
behov som uppkommit. Som ex
empel på denna utveckling kan
nämnas att:
• Datorer togs i bruk 1954 för framställ
ning av höjdkartor (NWP).
• Rörbestyckade väderradarstationer
PV 30, togs i bruk 1963. Hälften av
dessa modemiseras f n, bl a genom
transistorisering . För att säkerställa
en senare omsättning av väderradar
stationema har en modern station an
skaffats för försök och prov.
• Det hittills använda radiosondsyste
met för mätning av tryck, temperatur
och fuktighet vertikalt genom atmos
fären har hanterats manuellt. Under
1985 kommer omsättning att ske till
ett halvautomatiskt system, vilket bl a
innebär besparingar på personalsi
dan. Härigenom minskar även belast
ningen på FV:s Väderskola genom
det minskade behovet av värnpliktiga
i det nya systemet.
• SODAR (SOund Detection And
Ranging) - för mätning av bl a moln
översidor och vindvariationer i låga
nivåer - har fungerat i provdrift ett
antal år. Försöken utvärderas f n.
• Automatisk aeronautisk väderstation
(AAVS) har på motsvarande sält pro
vats de senaste åren. Utvärdering av
försöksdriften pågår. AAVS rationali
serar väderobservationstjänsten vid
flottiljema (motsv) . Utvärderingama
av provdriften avseende SODAR och
AAVS kommer att ligga till grund för
beslut om ev parallell anskaffning.
• Väder 70-systemet, som driftsattes i
början av 1970-talet. innebar en om
fattande rationaliseri ng av organisa
tion och funktionssätt för den dagliga
operativa vädertjänsten. Huvuddelen
av hanteringen av de stora data
mängder som förel<.ommer inom vä
dertjänsten överfördes till datorer.
Planering för omsättning av ifrågava
rande datorer har påbörjats.
• Väder 80-systemet driftsätts 1985.
Systemet beskrevs i nr 3/84 .
• Mottagni ng av data från vädersatelli
ter har regelbundet skett från 1967
inom försvarets vädertjänst. Satelli
tema har lluccessiv1 utvecklats liksom
mottagningsutrustningarna av satellit
data - bildbehandlingsutrustningar. 
Anskaffning av modern bildbehand
lingsutrutstni ng hade planerats till
1984. P g a den ansträngda el<.ono
min inom FV har denne anskaffning
en måst senareläggas.
• Tyngdpunkten inom utvecklingsområ
det har under de senare åren legat på
anpassning och vidareutveckling av
lokalprognosmodeller till Väder 80
systemet. Genom dessa kommer för
svarsmeteorologema även på lokal
nivå att med hjälp av Väder 80-sys1e
mets terminaldatorer kunna produce
ra objel<tiva numeriska lokaiprogno
ser.
Dessa uppräknade rationalise
ringar och utvecklingsprojekt, har
bidragit till och kommer även i fort
sättningen att medföra förbättring
av vädertjänstsystemet både vad
gäller ekonomi och funktion . Detta
till gagn dels för våra kunder inom
flertalet av försvarsmaktens sy
stem, dels för försvarets totala
ekonomi .
•
Bengt Ahrenstedt, FS(Vadplnn

FotO. Per Bergström
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Prognostjänsten för flygverksam
heten inom försvaret är en viktig
del av den militära vädertjänstens
uppgifter. Men som framgått av bl a
av artiklar i detta och föregående
nummer av FY-Nytt långt ifrån den
enda.
Militär vädertjänst spänner över
ett brett spektrum, vilket medför att
utbildningen av den personal som
ingår eller skall ingå i freds- och
krigsorganisationer måste bli både
omfattande och differentierad.

"Prognos gällande kl 8-12: 8/8 stratus, under
sida 60 m, översida 600. Sikt under moln 1-3
km, över moln klart och mycket god sikt. Från
__k.,..,I=10 gradvis höjning av molnbas och sikt till
;1SO m och 8 km kl 12. M'tUlg Isbildning -I
m~~

sker samarbetet främst med de
centrala staberna (i samtliga för
svarsgrenar) och skolorna.
Det är viktigt att militär väder
tjänst ingår som en integrerad del
av försvarsmakten. Vädertjäns
tens personal på alla nivåer måste
ha kunskaper om och insikter i för
svarets målsättning och uppgifter
liksom om dess miljö. Utbildningen
för att nå detta mål har på senare
år blivit alltmer omfattande. Ett ex
empel på den ökade satsningen är
att meteorologer i framtiden kom
mer att ges allmän officersutbild
ning i nästan lika stor utsträckning
som vad som gäller för officerare i
NBO.

.

Ett par exempel: 1) för ett värn
pliktigt väderbiträde, vars huvud
uppgift är att lämna korrekta och
snabba uppgifter om aktuellt vä
der, blir utbildningen i observa
tionstjänst det dominerande insla
get. 2) För en meteorolog i prog
nostjänst krävs, förutom flera års
teoretisk och praktisk utbildning i
meteorologi och vädertjänst, flyg
utbildning i främst väderspaning
och navigation samt kunskaper om
hur vädret påverkar olika slags
taktik, företag och vapensystem.

• • Utbildning BV meteorolo
ger. - I fig 1 beskrivs översiktligt
utbildningsgången för försvarsme
teor%ger. Bilden visar tidpunkten
när fullständig anpassning till NBO
nåtts, omkring 1988. Meteorolo
gerna har hittills inte haft möjlighe
ten att genomgå MHS, men i och
med att de 83-06-01 överfördes
från kategorin dvilmilitärer till yrkes
officerare, har enligt beslut av aB
även denna möjlighet öppnats.
Första MHS AK för meteorolo
ger planeras genomföras 1986/87.
Den utformas troligen så, att man
under några månader deltar i ordi
narie FAK FV och därefter får till
läggsutbildning i arme- och marin
taktik samt operativ väderanalys.
Vad gäller FKHS planeras en sär
skild kurs anordnas för meteorolo-

• • Den snabba tekniska och na
turvetenskapliga utvecklingen bå
de inom och utom vädertjänstom
rådet medför, att utbildningen i alla
dess delar fortlöpande måste ses
över och anpassas. Militär väder
tjänst har ett gott samarbete med
flera både dvila och militära myn
digheter. Som exempel på civila
myndigheter kan nämnas SMHI
och universiteten. Inom försvaret

Radiosondören undlIr ulblldning / välgas
framsliillnlng. Njgol man mAsle kunna
klBra var hlllsl del finns IIlIgjng 11/1 vIften.

UTBILDNING
av
väderpersonal

T h: Praktisk Ijänsl vid en av
Väderskolans övningsvädersla
lianer.
~

Här gör eleverna s/n försla väderobserva
lian. TillgAngen pA brlsl pA moln kan un
derlälta ...

Folo: Per BerQSlrom
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Grundläggande vädert;änst- och flygutbildning samt allmän
offIcersutbildning (AU) vid Krigsflygskolan I L;ungbyhed.

-,.2_åreto

Matematik och fysik 40 p fyslkerlin;en vid universitet.

Matematik och fysik 20 p fyslker
lin;en vid universitet.

3, året

Meteorologi 20 p vid universitet.

Offlr:srskurs (AU) vid FOHSI!14.

:

-Grundfägg,nde f/ygsl,gsUIb. praktlik
vidlirt;liDst och AU,

-.
,!

1 SEP

~

5. å ret

~l

Analys- och prognost;änst
20 p vid SMHI

~ GfUndfligpnde pragnD~~

kurs vid föm'lId. =

BfJhörighet för
fok,/"prognost;linst:

~

-

1

:

~

, Grundllgg,nde prognoskrlrs
vid VidL och RVidC
-.

-

:.

'.:'

.

.

_.

Ar ener anställning:
,2-3

• AU·utblldnlng vid FV-:s Ktjgshiiglko/. (FKHS) ; 3 mIn. _
• F,ckutb FKHS -/orts,n progl108lrura; 4 mIn.
.'
.:;7~
t Af/m;/lkura vitFMifnärirögsko/,n (MHS) ; 6cmln.
10-12 • H~re st,/lskUra.vid MHS (efter ufV.f); .12 flJln .
Vart
7:de.Jr. Me/Borologlsk fortbfldnlngskura vill SMHI; 2 veckor
._
.
. - orientering om uwlckllllgen Inom meteorologi och vädert;iinst.

3-4

c

Vid behov:

·1.
•

Hligre lrura'tör metBDfOloter .. 2 I,-vld·unlversltet
- omf,"ar r:s 5Q proc av t1Dkforsklus.
'. Särrkdd chefsulbifdtilng;'4 vecka";
• Kgra V~d Fö[Wa~ÖgskOlan (~HS)i ca 11 v~c:kor.

-'

ger (och flygingenjörer) med bör
jan preliminärt 1987.
Det är viktigt att kompetens ska
pas i försvaret , så att nya landvin,
ningar inom meteorologisk mättek
nik och prognosmetodik kan tillva
ratas och utvecklas . Därför anord
nas vid behov och för ett mindre
antal meteorologer en högre kurs
(HK met) vid universitet. Kursen
ger en begränsad forskarutbild
ning (motsvarande ungefär fil lic).
Den innehåller bl a ett projeKarbe
te inriktat mot frågeställningar som
har aktualitet och betydelse för för
svarsmakten .
Frågan om hur reservmeteoro·
loger skall rekryteras och utbildas i
framtiden utreds f n i flygstaben .

• • Utbildning vid Vädersko
lan. - Vädertjänstens fasta utbil
ningsanstalt, Flygvapnets Väder
sKola (VADS) är förlagd till Ljung
byhed. Vid sKolan sker huvuddelen
av fackutbildningen för meteorolog
aspiranter samt civil och värnpliK
tig väderpersonal ur alla försvars
grenar. Totalt passerar u nder ett
utbildningsår nära 300 elever ge
nom sKolan. Huvuddelen av SKO
lans elever är värnpliktiga väder
biträden . Dessa sKall dels tjänst
göra som observatörer, dels vid
FV :s aerologiska mätstationer.
Motsvarande utbildning genom
förs också med nyanställda civila
assistenter inom militär väder
tjänst. Dessa ges senare fördjupa
de KunsKaper i bl a meteorologi
under en regelbundet anordnad
m eteorologassistentku rs .
Den aktuella vädersituationen
ger oftast underlag för övningar.
Men vid ett alltför ensidigt väder
och då man vill demonstrera spe
ciella fenomen , används i obser
vationstjänstutbildningen en unik
"vädersimulator" som finns instal
lerad i en av övningsväderstati0
nerna. Simulatorn som styrs aven
minidator visar med hjälp av ett
ljusspel sikt- och molnutveckling,
samtidigt som tillhörande mätvär
den från instrument presenteras
på en bildSKärm. Tekniken har rönt
stor uppmärKsamhet såväl natio
nellt som internationellt. SMHI:s
väderobservatörer ges numera vi
dareutbilning i observationsteKnik
vid VADS .
•
S . Nilsson , VädL

FOlo: Per BergSlröm
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De tre regionala vädercentralerna - södra,
mellersta och norra (RVädC S, RVädC M och
RVädC N) - är organiserade som enheter un
der sektorflotti/jerna F10/SeS, F16/SeM och
F21/SeON. Två av dem är samgrupperade med
luftförsvarscentral, medan den tredje (RVädC
N) i fred är lokaliserad till F211Kallax.

Verksamhet vid
regional vädercentral
RVädC:s främsta uppgift är att för
alla militära avnämare i var sitt
kundbetjäningsområde (som för
vardera omfattar två militärområ
den) tillhandahålla sådant bearbe
tat meteorologiskt underlag, som
med fördel kan framställas på en
plats för en hel region . Vidare har
de som uppgift att betjäna sådan
militär verksamhet som bedrivs u
tanför normal övningstid, t ex in
cidentberedskap. Därutöver ska
RVädC sköta betjäningen av sam
grupperade
stridsledningsorgan
och/ eller dem direkt underställda
enheter.
Vid RVädC M finns även en en
het, benämnd aerologisk avdel
ning , som framställer de mer över
siktliga produkter som kan utföras
på en plats för hela försvarsmak
ten .
RVädC använder sig i dag av
systemet 'Väder 70 ', som bl a in
nebär datorstöd i verksamheten,
mottagning av satellitinformation
och ett omfattande sambandssys
tem Betr vissa delar av dessa
stödresurser pågår f n utbyte till
det nya systemet 'Väder 80', som
baserar sig på överföring i försva
rets fasta radiolänknät med hjälp
av MILPAK och presentation på
bildskärmsterminaler. - För när
mare beskrivning av 'Väder 80'
hänvisas läsaren till föregående
FV-NYTT-utgåva, nr 3/84.
Aminstone en RVädC har alltid
dygnstjänst.
•
Åke Säterha8. FS/VadL
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Nedan: Interiörbild frfm RVädC M. Personalen ametar
I kontorslandskap, vilket medför alt samarbetet mel
lan oJ/ka pos/tloner kan opllmeras. EIt ständigt sam
arbete förslgg~r ocks~ med övrigs RVädC och andra
väderenheter.
Ovan: VädersatellItema ger snabb och de
talJerad Information. Over obs-faltiga om
riden (t el Ostersjön) kan de vara av av
görande betydelse lör kartläggningen av
dimma och lAga moln .

Nedan: I " Viider 70" sands vissa kartor över radlotlJllJfalslmll (rafal) . Här renritas kartan
av IJn metIJorolog8ssistent före siindnlng. I "Väder 80" distribueras motsvarande grafiska
Nedan : RViidC kommunicerar med andra
Informallon till de lokala datatermin,/ema efter en halvautomatisk dlg/ta/iserlngsproce
datorsystem som FOC: s stordator CECiliA,
dur.
televerkets ATES TO och SMHI.

Sedan många år tillbaka har det
bland FVRF:s medlemmar funnits en
önskan om ett eget medlemsblad för
riksförbundet. Så länge tJänstebrevs
rätten fanns kvar gjordes försök med
FVRF-nytt och O-FVRF.
Båda föl'8Öl<en rann så småning
om ut I sanden, efterhand som
strömmen av bidrag från förening
ar och medlemmar sinade. Nu är
situationen en annan. Behovet av
ett medlemsblad finns kvar, men
tjänstebrevsrätten är borttagen.
Kostnaderna för såväl redigering
och tryckning som distribution av
ett medlemsblad Imryms därför In
te Inom FVAF:s budget.
Genom vänligt tillmötesgående
av Chefen för Flygvapnet och A&
daktören för FLYGvapenNYTT har
FVAF fått löfte alt (om vi kanMll) I
varje FV-Hytt-nr få bifoga ett "In-

stick" - en "FVAF-bllaga" , till
medlemmarna. Det gäller nu att
förvalta detta erbjudande. Alla, dvs
Du och Jag, harnu fått chansen alf
få komma med bidrag till en bilaga
I vIII/e nummer av FV-Nytt - Nor
dens största flygmilitära tidskrift,
minsann. Delta borde inte vara nå
gon omöjHg uppgift.
Torsten Andersson, medlem I
Skånes och Göta flygvapenföf&
nlngar, har lovat ställa upp som
redaktör för bilagan. Han tar tack
samt emot bidrag från läsekretsen.
Du som läser detta, skriv till Tors
ten And......on. Gökvligen 10,

Premiär i januari:

"

Allas våra egna
arl-kelsl or
311 00 Falkenberg. Berätta om DI
na erfarenheter från Din senaste
kursvlstelse, eller om föreningsar
betet.
Tale om Dina önskemål om in
nehåll I "FVAF-bIlagan". VIII Du
kanske ge den ett annat namn?
Bör föreningarna få en "egen" sida
efter principen "stafetten går"?
Kom med DIn Idel Skrivl Det är vi
tillsammans som ska utforma vårt
eget organ - FVAF-bllagan - som,
i väntan på bättre tider, kommer till
DIn bostad som permanent gäst
FV-Nytt.
•

•

V

Iii en"
••• är namnet pi FVRF:s
nya PR- och rekryterings
film, sam är ca 17 min IIng
och kammer a" premlärvl
sas I samband med för
bundS8timman I Nynis
hamn I/anusrl.

Filmteamet Robin Wal/inder-Mäh
lerIF5, Ljungbyhed (kam9fB) samt
Gert Mdrtensson och Torste" AJ).
dersson har besökt såväl lokalt
anordnade kurser som de centrala
kursgårdarna Fliken, TYlebäck och
Köpingsvik.
Ett stort antal medlemmar (och I
viss mån deras anhöriga) från
olika föreningar medVerkar. ''Pap
pa" till filmens namn är Gillis Ed
man,llbro.
•

A

Porträttet:

Sedan 1977 är översten av 1:a graden
SVEN KAMSEN styrelseordförande I
FVRF. Till vardags är han chef för ut
blldnlngsselctlonen Inom Flygvapnet.
Den kopplingen gör honom bl a till
sammanh.llande Ilnk mellan FV:s
militära del och dess frlvllligkår.
Sven är 56 år, rönäggarson från
Rlngarum I Ostergötland och flyg
biten Anda från det ögonblick han
satsade en tia och fick åka sjöflyg
plan en sväng över hembygden.
Sedan dess har det blivit ett 15-tal
andra flygplantyper och närmare
5.000 flygtlmmar för hans del.
Uppåt och framåt har han alltid
strävat. Som Junior sprang han
100 meter på 11,3 och hoppade
1,78 i höjd. Nu, på något äldre dar,
spelar han tennis och lufsar I sko
gen för att hålla sig i mm.
Han gick ut frAn gymnasiet I
Non1<öplng 1950 och kom tre
veckor senare till Ljungbyhed. Det
året hade 450 sökt kursen. 44 kom
in, men endast 18 klarade skärsel
den och fick sina vingar.
NI har redan gissat att en av
dem var Sven Kamsen.
Han placerades vid FlO och fick
flyga J 28 'VampIre'. Aret var 1951
och första sleget i karriären hade
tagits. VIa flygkadettskolan med

dess Mustanger och F13 med J 29
'Tunnan' gick den spikrakt mol
stjärnoma. Dock avbröts den liV ett
knappt tvåårigt mellanspel I SAS
och 1.200 timmar i bolagets DC-6
och DC-7.
- Men jag tyckte lag föredrog

··r känna Din
styrelseordförande
~lygvapnet, säger Sven diploma

sig. - Dvs de stunder han är hem

tiskt. Och man mer anar än hör, alt
han I djupet av sitt hjärta håller det

ma.

för bra mycket roligare att flyga på
riktigt än att åka "buss" ...
Närstående kretsar beskriver
honom som ambitiös på gränsen
1111 rastlös, kiar1änkt, god männi
skokännare och utrustad med fina
känselspröt ifråga om att få fo/k att
fungera effektivt.
Om militären och flygaren Kam
sen kan vi fylla spaJtmetrar. Han
har varit chef för TU 35 (den taktis
ka utprovningen av J 35 Draken) ,
för flygavdelningen vid milostaben
I Strängnäs och för Flygvapnets
Krigsskola, tagit fram underlag till
Försvarets fredsorganlsationsut
redning, varit flyginspektör I Milo
Syd och en hel del annat.
Om Svan privat talas det sällan.
Han har fru och två döttrar, 25
och 19 år. Han påtar emellanåt I
trädgården hemma vid villan och
lär ryktesvis vara ganska huslig av

Han har I flera omgångar varit
långpendlare och därmed ofta
hemifrån. Hade familjen i Täby när
han lobbade utanför Stockholm
och I Krislianstad när han senare
började vid Flygstaben. Har dock
nu återbördats till Täby.
Många timmar av sin lediga tid
ägnar han åt FYRF, hans sköte
barn. Intresset för frivilliga försva
ret har hängt med sedan han var
hemviimsungdom och släpade
runt en KG i östgötaskogarna.
- Uppdraget I FYRF är oerhört
stimulerande, säger Sven. Jag är
medveten om behovet av frlvllUgt
utbildad personal I olika funktioner
inom Aygvapnet. Den anda och
vilja att ta på sig ett större ansvar,
som kännetecknar FYAF:s med
lemmar, är Imponerande.
Så sträck på er, systrar och brö
der I FYRF-Ieden. Ni behövs och
är värdeluHare än ni kanske anat! •
T. A-n.

Hemma hos GlJTA:
Göta har I många år varit landets
största f/ygvapenförening. Men när
deHa skrevs låg ett förslag om ny fö
reningsgräns, som - om det godkän
des av årsstämman den 10 november
- Innebär aH såväl det geografiska
ommdet som antalet medlemmar
kommit att krympa. AH Göta lämnat
sin ledande ställning till Skåne.

A OST I STÖRST
- men
nu krymper gränserna
- VI förlorar ca 60 medlemmar till
Västgöta-Dal FYf och ett 5O-Ial till
ÄlVsbolg FYf. Men den förlusten
tar vi Igen när vi inom den nya
föreningsgränsen får möjlighet be
driva en mer månnriktad verksam
het och nästan kan handplocka
fo/k lör att fylla vakanser på olika
håll, säger Lars Hogstrijm , som
tillsammans med Beme Hultln ut
arbetat förslaget.
- Inom Götas nya område finns
2.500 personer, som gjort sin
värnplikt vid FY. Vi skall försöka

T .,: Idel .,l/lIInd. 66U-,roItl., I Ii,.
nlnplllhl,,, , GlItebolD. F,.,; La,. Hot
rtriim. M'he' Sr.""tIII. ,,,,.,,,., B.".
IJH. J O 81111111/11On, Jim Alldtffltlll +

S""., und"."".

rekrytera 10 proc av dem som
medlemmar. Sedan kan vi kon
centrera utbildningen till Göteborg,
där alla resurser finns I fonn av
materiel och lokaler. Och den kan
genomföras 1111 låga kostnader.
• Natur1igtvis petar man Inte på
en fÖfeningsgräns utan alt det
mullras en del I de djupa medlems
leden. Men förslaget är förankrat I
en praktisk och ekonomisk vertdlg
hel. Och det har tillstyrkts av
FVRF:s styrelse.
Nuvarande område sträcker sig
30 mil ulmed västlwsten från Fal
kenber; I söder till norska grän
sen, och I öst-västlig riktning från
Ulricel1amn till skärgården. Inom
den nya gränsen, som omfattar el
va kommuner runt Göteborg, bor
bortåt 700 av dagens 973 med
lemmar.
- Nu får föreningen ett realistiskt
område alt arbeta med. Och ut
bildningen blir bättre och mer le
vande, konstaterar frivoff mi Chris

GIiID ny. ~'JtI'tlJMllOmrUI t _ l 
",.., 11// GlStebotf med Dm"~lIId. tom
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mIIn". S/nIcåd 11,,/, r/,,, hl 1II1t/1lr
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tef Bysfrijm , F7.
- Genom ändringen anpassas
luftbevakningskompanierna
IlII
krigsorganisationen: Götas områ
de sammanfaller med L 71 , ÄlVs
bor;s med L 72 och VästgötalDals
med L 73n4 .
• Göta var Inte bara störst utan är
också äldst av vAre 27 flygvapen
föreningar. Den bildades 10 okt
1940, döptes lill Kamratklubben
LeG I Göteborg, hade 19 medlem
mar och dåvarande löjtnanten Ed
vard Rönnber; som ordförande.
Att världen stod I brand avspeg
lar sig I det fOrsta protokollet, I vil
ket skrevs in att medlemmama
åledes tystnadspUkt "I allt vad som
IÖr klubben, dess sammanslutning
och Illlvaro".
1942 bytte den namn till Göte
borgs luftbevakningsförenIng och
20 år senare till Göteborgs flygva
penförening. 1969, samma år som
F9 lades ner och Göteborg blev
utan flottilj, fick den namnet Göta
FV!.
w

Bengt Bengtsson och Sture
Lundqvist har suttit I Götas styrel
se sedan 1956. Sture, nu adjunge-

Vln,N ty, + Ut 11m' JAS 38 'Gripen'
prrd.f BiifII fiJrlRl""""Ib.

rad ledamot (och ledamot av för
bundsstyrelsen) . har ett 30-årigt
medlemskap I föreningen bakom
sig.
- De åren har gMt mig en 0änd
lig mängd trevOg samvaro samt en
god Inblick I vad som händer och
sker Inom försvaret, säger han,
medan vi bläddrar I de gamla pro
tokollböckerna, där hans eget
namn dyker upp både som revlsor
suppleant, kassaförvaltare, sekre
terare och vanlig ledamot.
• För John-Olof Samuelsson, 39,
är Göta och dess ungdomar en
hjärtesak. Han har varit medlem I
15 år och satsat tusentalS timmar

på att utbilda både sig själv och
andra. Sedan sju år håller han i
ungdomsutblldnlngen.
Senaste verksamhetsåret redo
visade han 17.546 lokala utbild
nIngstImmar (mot ca 2.000 för de
vpll), och I höst har han (och bltr
ungdomsledaren Urban Stuväng)
200 aJctiva ungdomar I olika kurser.
- Grund/den är att äldra tar hand
om yngre, samt att man breddar
verksamheten till att omfatta allt
som fÖr FV. Ju mar man gar dem
att göra, desto fler kommer till kur
serna. Ungdomama vIII själva hug
ga sin ved, bre' sina mackor och
diska efter sig. Den som hävdar
motsatsen har fel, säger "Sam".
FVRF-utbIldade ungdomar är
eftertraktade som befäl i Armen ,
och tacka för det: Efter tre år och
med slutförda ledaI1rurser bekom

sig har de kompetens som gru~
befäl.
- Glädjande är att många av
dem återvänder till vår FV' efter
värnplikten. Det visar att de trivs I
det kamratgäng och I den anda,
där da an gång började, säger
SamuelSson, som noterat ett starkt
positivt Intresse I föräldnlleden för
föreningens ungdomsutbIldnIng.

• Gatas styrelse: Föreningsordf
övlt Pleter Bissmarck, styre/seordf
övtt Hilding Bennegård, sekr Mlka
e1 Svensson, kassör Jim Anders
son, ledamöter Bengt Bengtsson,
Sture Olsson, Magnus Andersson.
ungdomsled J O Samuelsson,
suppl Lars Hogström, Berne Huj..
tln, Gunnar Fredriksson, Lennart
Nielsen. adj led Sture Lundqvist
och Ingemar Berggren.
•
T . A-n.

FVRF:s sommarkurser på Köpingsvik
och Källviken får högt betyg av ele
ver, Instruktörer och skollednIng.
Från båda kursgårdarna talas om fln
anda, utmärkt utbildning och önske
mål om att snarast få återkomma till
ny kurs.
- På Köpingsvik är ordningen åter
ställd eftar elevmInskningen 1963.
VI hade 1984 ca 70 elever. Lägrets
egen matsal hade åter kommit till
heders. Qdllill den lina andan bi
drog I hög grad ett nytt värdpar.
Marglta och Per Snar Tuvesson,
omtalar skolchefen mj Torgny

Holmberg. F17.

Den positiva "prisrevolutIon"
som skett på Köpingsvik, innebär
att FV -84 bara betalade en fjärde
del mot vad det kostade för två år
sedan. Även för elevernas familJe
medlemmar hade priset sänkts.
FVRF betalar fortfarande sam
ma kostnad, men milt önskemål är
att förbundet I framtiden får ett ra-

Sommarkurser med
mersmak
bettsystem, som fungerar enligt
modellen "ju flar elever, desto läg
re styckepris", säger Torgny
Holmberg. 1985 blir det åter 4
veckor FVRF-kurser på Köpings
vik.
På Källviken , där mj Christer By
stTömlF7 som vanUgt var skolchef,
genomfördes den nya kursen "FV
8603 Allmän befälsutbildning". En
av eleverna, vpl fk Stlg-OIof Garls
son/Malmen FVf, berättar entusi
astiskt både om den "förnyade"
kursgården (ny matsal med mar
ketenteri. upprustade förlägg-

ningslokalar) och om en ytterst
omväxlande och givande kurs.
Programmet omfattade bl a va
pentjänst med Ak 4 (som efter
hand tillförs FV), mlnerlngsarbe
ten, cykling med "kronans gröna",
folkrätt och krigsfångetjänst.
- Synd att man måste vänta tra
år innan man får lov att gå om
samma kurs, säger "Esso" Caris
SM .

•

T.A·J! .

c

Som vi alla vet är det statsfinansiella
läget kärvt sedan flera år. Detta har bl a
resulterat I från ekonomiska syn
punkter nödvändiga nedskärningar
Inom hela statsapparaten. Speciellt
försvaret och därmed även de fr;vllll
ga försvarsorganisationerna har flltt
vidkännas reduceringar. För försva
ret har detta Inneburit en kraftig
minskning av fredsverksamheten
med bl a många nedlagda fredsför
band.

Vår gemensamma

FR TID
För frivilligorganisationerna har det
under senare år Inneburit alltför
små ökningar i anslagen för alt
kunna täcka de kostnadsfördyring
ar som skett. De ekonomiska mör
Ilghetema att möta det ökande be
hovet Inom FV av frivlillgutbIldnIng
har därför succesM minskat.
DB - och CFV - har prioriterat
tre verksamhetområden: Utbild
ning av befäl, underrältelsetjänst
och friviIDg försvarsulbildnlng. Fri
villig befäls utbildning är därför så
alt säga dubbelt prioriterad.
Betydelsen aven start< och ex
panderande
frivllUgvert<samhet
ökar ju egentligen när resurserna I
andra avseenden minskar. Men vi
vågar knappast hoppas på alt re
geringen annant än marginellt ökar

medelstilldelningarna, så att frivillig
utbildningen kan expandera I den
takt som behovet för FV krigsorga
nisation och den ökande försvars
viljan samt Intresset för frivilligut
bildning visar.
• Den ökande försvarsviljan hos
det svenska folket noterar natur
ligtvis vi som arbetar inom försva
ret med stor tillfredsställelse. Det
är då ytterst beklagligt - ofta depri
merande - alt alltid på senare tid
vara tvungen att visa stor återhåll
samhet därför alt pengama Inle
räcker till. Speciellt tråkigt är det an
behöva begränsa ungdotnsutblld
nlngen, eftersom intresset för frivil
lig fOrsvarsutblldnlng tycks öka
kraftigast bland ungdomarna Det

är ju ungomama som skall bli vårt
nya enhetsbefäl och som skall föra
FV vidare när vi själva faller för
åldersstrecket!

Utbilda mot en bestimd krigs
uppgift. - När Inte resurserna
räcker 1111, då måste man prioritera I
CFV prioriterar helt naturligt en ut
bildning som ger ett direkt resultat.
Dvs en utbildning som slrikt syftar
till en viss bestämd uppgift I krigs
organisationen framför en utbild
ning som mera på sikt och kanske
något mer osäkert ger elt resultat,
dvs ungdomsutbildningen.
DB har också gett FVAF och
andra ungdomsutbildande frfvIllig
organisationer direktiv alt för ung
domsutblldnlng inte använda mer
än 25 proc av de medel som ställs
Ull organisationens förfogande för
frivIlligutbildning. Dessa direktiv
måste vi lojalt följa.
• För FVRF:s del är en förulsält
ning för a.1t kunna utvecklas I den
takt som CFV önskar, en ökad me
delstilldelning. Det antalsmässlga
krav, som CFV ställer på FVAF när
det gäller rekrytering till utbildning
för krigsbefattningar, rimmar dåligt
med den tilldelning av medel, som
kommer FVRF till del via anslaget
F 16, "FrivIIHga försvarsorganisa
tionerm m".
CFV:s förväntningar på FVAF är
alltså större än vad pengarna räck
er till. Det ställer då ökade krav på
alt pengarna används på elt så ef
fektivt sält som ffiÖjUgt. Utbildning
en av FVAF-medlemmar måste
alltså vara Inriktad mot utbildning
för en viss bestämd krigsbefatt
ning. Vi har Inte längre råd alt
anordna en och annan "bra-alt
ha"-kurs. En mer uttalad Inriktning
mot "handplockade" elever bLir

kanske framlidens lösen.
•
MAllnriktad rekrytering. 
Kanske ska vi på elt mer målinrik
tat sält än nu gå In för alt försöka
Intressera duktiga och försvarslnl
resserade
värnpliktiga
under
grundutbildningen att direkt efter
grundutbildnlngen fortsätta en be
fälsutbildning på frivillig väg. Lycf<
as vi med det vinner vi direkt två
fördelar: 1) VömpllktBbefälet för
yngras och kan då stanna kvar I
krigsorganisationen
under en
längre tid än vad som nu ofta är
fallet när man påbörjar sin frivillig
utbildning Inför hotet om alt tvingas
lämna flygvapnet. - 2) Därigenom
kommer också de medel som an
vänds I frivIlligutbildningen alt ge
"ränta" under en längre lid än nu.
Dvs utbildningskostnader för elt
vämpllktigt befäl blir lägre per ut
nyttjandeår räknat. Alltså lotalt fler
befäl till samma kostnad .
När pengarna sinar men utbild
ningsbehovet ökar, uppstår natur
ligtvis frågan om man kan korta av
utbildningen för all på så sält få en
större genomstrOmning av elever
men till en lägre kostnad per elev.
• Från FV:s sida kommer vi aldrig
att ge avkall på utbildningskvalHån!
Trots alt FV är en teknisk vapen
gren är människans roll fortfaran
de av den allra största betydelse.
Alla som tillhör vår krigsorganisa
tion måste på elt oklanderligt säll
kunna klara av de uppgifter han
eller hon ställs Inför. Därför måste
pengama användas Inte bara till
en grundulblldning utan även till
nödvändig repetitionsUlbldning.
Detta kommer att bil en av de
svåraste avvägningsproblem vi
ställs inför i framtiden I
•
ClUf !sraeuson. C FS/Friv

Strålande
årsredovisning
Bokslutet för den frivilliga försvars
verl<samheten under budgetåret
83/84 är nu klart
5000 frivilliga har under 15 000
dagar tjänstgjort under våra öv
ningar. - Ett betydande tillskolt till
förbandsproduktioneni
Vi vet alla alt antalet övningstiJl
fällen har minskat pga den kärva
ekonomin. Det är då rimligt att tän
ka sig en nedgång även I trivilllg
verl<samheten. VerklIgheten blev
dock en annan - en uppgång i
jämförelse med året innan. Och vi
viII gäma tolka det som ett resultat
av ett ambitiöst arbete hos våra
förband. De har ansträngt sig för
alt verkligen ta hand om våra frivil
liga, alt erbjuda dem alla övnings
tillfälIen som gålt att uppbringa.
Och dstla har bevisligen gelt öns
kat resultat.

D

Ända sedan början av 7Q-tatet
har vi varje år nödgats notera en
nedgång av antatet flyglottor i vå
ra förband . Varje år - utom 79/80
- har fler flyglottor lämnat oss än vi
har tålt nya. Men 82/83 blev det en
' vinst" på 70 f1ygloltor och årets
vinst på 160 ger oss hopp om all
den nedåtgående trenden har
vänt
Även bland våra frivilliga värn
pliktiga kan vi registrera ett ökat
deltagande I övningar (350 dagar
fler än I fjol) .
CFV har personligen vid flera
tillfällen sagt: "Varje frivillig I FV
måste känna sig omhändertagen'"
- Vi Iror att uppgången beror just
på ett bällre omhändertagande.
Låt oss fortsätta med den Inrikt
ningen!
•
CIITI!JmeUJon . C FS/Friv

Föravarela PeraonaJtjänat För
bund (FPF), som Ingår som frivillig
försvarsorganisation I FBU-rörel
sen, bildades medio januari 1955.
Det skedde vid elt sammanträde
på Försvarsstaben i Stockholm.
Då kallade man sig Förbundet tör
personalvårdutbildning inom för
svaret - I januari -85 firar FPF
30-årsjubileum.
Förbundet bildades för alt kunna
ge de redan befintliga föreningar
na ute I landet centralt stöd och för
alt bevaka deras intressen hos
Förbundet för Befälsutbildning
(FBU) och Försvarsstaben.
Alt namnet kom alt ändras till
nuvarande Personaltjänst beror på
att rekryteringsområdet vidgades
till alt bli all personal Inom försva
rets samlade personaltjänst. - Nu
mera finns det till förbundet sex
föreningar anslutna (en per Milo)
samt den riksomfattande Fältar
tistlöreningen.
• Förbundets viktigaste uppgift
har varit och är att I samråd med
myndigheten utveckla och planera
de centrala kurserna, som hittills
bedrivits på Gollskär och I Hema

van. En annan viktig uppgift är att
vara remlsslnstans i frågor som rör
personaltjänstverksamhet.
Det som ligger närmast I tiden är
den nya utbildningsplanen för Fri
villig personatvårdsutblldning som
chefen för ArmlIn i samråd med
FPF föreslagit.
Den största nyheten är all för
svarets förvaltningsskolas nya
kurs för vpl bataljonsassistenter m
fl skall ersätta nuvarande omskol
ningsulbildning tör vpl med annan
grundutbildning än personalvård
och nuvarande utbildning av av
talspersonal för krigsplacering I
personatvårdsbefattning.
Förvaltningsskolans kurs är på
Ire veckor och förlagd till Karlstad.
Den första kursen som är aktuell
för frivilligpersonal går i januari

1986.
En annan viktig nyhet är all av
talspersonalen från t ex SLK &
SKBR före förvaltningsskolans
kurs ska ges en militär förutblld
nlng som är väsentligt utökad jäm
fört med tidigare.

Ta a"a chanser att utbilda dig
mer om det bästa och mest kom
plicerade v, har = mlnn/.kanl
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FLYTVÄST, SHORTS

år vi presentera flygvapnets nya
uffa fritidskollektioll. Hela kollektio
esignad speciellt för Flygvap
oden . Plaggen ,är
ara r rätt Iharda tag. Allt
elt efter din personliga
a..".
Vänd dig dire
O65) när du vill beställai fritidskläde
eller annat som finns i den här broschyren.
Försäljningsvillkor och beställlningskupong
ittar du som bilaga i broschyren.

Vi syns även på fritiden ..

Flygvapnet.
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SOMMARJACK , PJLOTSKJO TA SLIPS

TE NISTRÖJA,WCT-OVERALL

ommarjacka i impregnerad vindpoplin. Stålblå
med två stolpfickor, innerficka med kardborrias,
axelklaffar och matchande paspoaler. Nertill ett
vävt Flygvapenmärke. Finns i storlekarna 3-8.
Vit kortärmad pilotskjorta i 65% polyester och 35%
bomull. Axelklaffar med tya bröstfickor. Vänster fick
lock med tryck. Pilotskjortan kan användas både i tjänst
och på fritiden. Finns istorlekarrna 3-8.
Marinblå slips i 100% polyester. Gula och blå effekt
ränder och invävda märken.
Tenniströja i 65% polyester och 35% bomull. Mort ärm
med bröstficka, krage och tre knappar. Tryck pa fickan.
Finns i ljusgult och ljusblått. Storlekar 4-8.
Blå WCT-overall i 53 % polyamid och 47% triacetat.
Jackan har två stolpfickor och stakrage. Byxa med tya
dragkedjefickor och kilben med dragkedja. ryck på
vänster bröst och höger ben. Finns i storlekarna 3-8.
(el-storlekar 120-160. Minimiantal 6 st. 8 veckors leve
ranstid.)
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lå vindoverall i impregnerad vind
poplin. Jackan har kort dragkedja,
ärmficka och ståkrage. Byxa med
benficka och muddben. Tryck finns på
ärmficka och benficka. Levereras i storle
karna 3-8.
Uusgul collegetröja i SO % bomull och

50% acryl. Finns i storlekarna 6-8 år, 10
12 år, 14-16 år samt storlekarna 4-7.
Uusblå T-shirt i 100% bomull. Finns i
storlekarna 4-7.
Tenniströja, finns i ljusblått och ljusgult.
Se beskrivningen på sidan s.

lå vinterjacka med
yttertyg i impreg
nerad vindpoplin.
Foder i pälsfiber (pile).
Vävt
Flygvapenmärke.
Jackan finns i storlekarna

3-8.
Vit sportpolo i 100 %
bomull. Tryck på vänster
krage. Finns i storlekarna

3-8.

lå väst med ytter
tyg i impregnerad
vindpoplin. Foder i
pälsfiber (pile). Vävt Flyg~
vapenmärke. Finns i stor
lekarna 3-8.
Blå stickad tröja i 70%
acryl och 30% ull. Enfär
med
matchande
gad
effektränder och vävt
märke. Tröjan finns i sto
lekarna 4-8.

araply i 100% nylon. Finns i
blått med Flygvapnets märke
tryckt på fyra fält. Automatisk
uppfällning.
Flygväska i blått. Praktisk och rym
lig med ett stort fack, tva ytter
fack samt innerficka. Storlek:
43 x 29 x 20 cm.
Pilot cap i 100% bomull. Finns i vitt.

Mössa i 100 % acryl. Finns i blått
med instickat märke.
Badlakan i 100% bomull med
högabsorberande öglefrotte. Blått
och gult i storlek 60 A 130 cm.
Pannband i bomull, polyester,
polyamid och gummi.
Pit samtliga artiklar finns Flygvap
nets märke.
10

polyester . 1 twil .
Marinblå med gula oc l bia
effektränder i storlek 70 K 70.
Bia börs med fack för ID-kort, kör
kort. kontokort, sedlar och smapen 
ar. Storlek: 13,5 x 10 c 1. Utvikt:
13,5 x 23 S cm.
Marinbfa slips med gula oel bia
effektränder (se även sidan 4).
carf i

11

Vär dbar livr m i skinn. Pa ena
idan svart och andra bordeaux.
Spännet ä i gulmetall med vart
platta och Flygvapnets märke i guld

tryck.
F ygvapennal. slipshallare, man
schettknappar, cigarettän are, nyc
kelring, kulspetspenna. På samtliga
artiklar finns Flygvapnets märke.
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Försvarsmakten har behov aven vädertjänst
funktion för att tillgodose olika specificerade
krav. Därvid avsätts nödvändiga medel för att
uppnå erforderlig aktualitet, detaljupplösning,
precision och anpassning av informationen,
samt för att för funktionen ha en väl inövad
krigsorganisation som med kort varsel skall
kunna vara i verksamhet. Allt som med uppfyl
lande av dessa fordringar på ett rationellt sätt
kan erhållas från det civila samhället utnyttjas.
Samverkan med den civila vädertjänsten är
omfattande. Den har utvecklats i den takt som
de praktiska förutsättningarna medgivit. Vissa
aspekter av denna samverkan belyses i ett
samverkansavtal som finns upprättat mellan
CFV och SMHI. Nedan beskrivs översiktligt for
merna för denna samverkan.

Observations- och mättjänst. 
Med början under andra världskri
get har försvarsmakten (av nöd
vändighet) upprättat och bekostat
en stor del av det svenska obser
vationsnätet. 1982 överfördes den
civila delen av dessa stationer till
SMHI. Ett tjugotal kvarvarande
obs-stationer belägna vid militära
etablissemang utför observationer
dygnet runt alla dagar (mer än som
motiveras av den militära verk
samheten). Därutöver har för
svarsmakten upprättat s k tilläggs
stationer, som utför observationer
endast i den utsträckning som mo
tiveras av militär verksamhet.
Även dessa observationer tillhan
dahålls den civila vädertjänsten.
Rapporter från väderflygningar
liksom övriga väderobservationer
från flygplan i luften är speciellt för
flygvädertjänst mycket väsentlig
information. Denna rapportering
utbyts ömsesidigt.
Försvarsmakten driver (genom
speciell förläggning av utbildning
av mätpersonal för krigsorganisa
tionen) två av landets fem synop
tiska radiosondstationer .
• • Insamling och distribution.
- SMHI insamlar och distribuerar
(via ATESTO) utländskt meteoro
logiskt material. Det svenska
observationsmaterialet insamlas
till mycket stor del av försvarsmak
ten. Detta förhållande etablerades
redan under andra världskriget, då
FV:s nyupprättade, landstäckande
fjärrskiftsnät möjliggjorde snabb
förmedling från ett stort antal in
samlingsplatser. Resten av det
svenska materialet insamlas av
SMHI.
En utveckling är på gång mot
automatiserad insamling och di
stribution. SMHI är huvudman för
detta ärende.

• • Flygvädertjänst. - Vid fyra
flygflottiljer (F4, FlO, Fl? , och
F21) ansvarar CFV för väderbetjä
ning till civil flygverksamhet. Detta
innebär bl a utförande av speciell
observationstjänst. Utom ordinarie
arbetstid biträder därvid meteoro
log vid civil flygplats med framställ
ning av TAF för berörd flottilj. Verk
samheten är reglerad i avtal mel
lan CFV och Liv samt i avtal mel
lan CFV och SMHI.
Instruktioner för flygvädertjäns
ten framställs i stor utsträckning i
samråd mellan myndigheterna. In
formationsutbyte sker kontinuerligt
och utvidgas i betydande grad vid
årligen återkommande möten .

(högskoleutbildningens analys- och
prognoskurs) är förlagd till SMHI och
organiserad i samråd med CFV. 
Gemensam vidareutbildning för äld
re meteorologer administreras och
genomförs av SMHI med lärare från
båda myndigheterna.
Vid FV:s väderskola (VADS)
sker viss vidareutbildni ng av
SMHI-anställda observatörer.
Vid av CFV arrangerade kurser rö
rande lokalprognosmetoder deltar
även civila meteorologer.
Seminarier, föreläsningar och
symposier vid myndigheterna är i
stor omfattning öppna för delta
gande av tjänstemän ur den andra
myndigheten.

Utbildning. - Delar av grundut
bildningen till försvarsmeteorolog

• • Studieverksamhet. - För
ärenden av gemensamt intresse
inrättas arbetsgrupper med delta
gare ur bägge myndigheterna. Exem
pel på sådana ärenden är: Isbild
ning på flygplan, blixtnedslag, dim
och stratusprognostik, satellitbild
behandling, datorprogram, väder
radarfrågor, numerisk prognos
verksamhet mm.
Basdata för och genomförda
statistiska studier av intresse för
den andra myndigheten tillhanda
hålls fritt. - Omfattningen av sam
verkan på studieområdet är väx
ande. Begränsande faktor är till
gången på resurser inom båda
myndigheterna.
Materielanskaffning . - Till följd
av olika former för planering och
finansiering har gemensam mate
rielanskaffning i större skala inte
kunnat tilllämpas. Vissa ekono
miskt värdefulla samköp förekom
mer dock, t ex radiosonder. Viss
förbrukningsmateriel köper för
svarsmakten direkt från SMHI (t ex
kartor).
Uppdragsverksamhet. - Under
ett par vintersäsonger har vid F4
på uppdrag av SMHI bedrivits fjäll
vädertjänst. Verksamheten har fått
mycket gott omdöme och använts
som ett exempel på hur samver
kan mellan myndigheterna kan ar
rangeras. - Trots detta har verk
samheten numera lagts ned . En
varningstjänst för fjällområdet har i
stället upprättats i Sundsvall. Den
fyller emellertid inte samma funk
tion .
Några andra uppdrag finns inte f n
från SMHI till CFV

SAMVERKAN
mellan

CIVIL Br MILITÄR
väderpersonal
tillhandahålls i telefax - fjärrskrift
och dator - till datorsändningar
(liksom i stor utsträckning via
massmedierna).
Motsvarande produktion vid de
militära regioncentralerna är lika
ledes fritt tillgänglig i fjärrskrift- och
telefaxsändningar. Vissa av dem
förutsätter dock särskild mottag

ningsmateriel - s k Delila-sänd
ningar. Sådan mottagningsutrust
ning har installerats på Arlanda,
Sturup och Landvetter.
De tekniska möjligheterna till ett
ännu mer omfattande, utbyte av
produkter kommer att öka väsent
ligt när APLOT och 'Väder 80' bå
da kommit i operativ drift.

En kinesisk meteorologdelegation besökte Sverige och FV 1983. Här
gästerna på Väderskolan, F5.

-===~!IIIJ!IIIII

• • Internationella kontakter. 
SMHI företräder Sverige i väder
tjänstfrågor vid utländska kontak
ter och deltar regelbundet i olika
typer av sammankomster i WMO:s
och andra internationella organi
sationers regi. Rapporter från
dessa möten liksom annan ut
ländsk dokumentation tillhanda
hålls CFV av SMHI.
Båda myndigheterna delger var
andra reserapporter från besök vid
utländska meteorologiska myndig
heter och institutioner. - I viss ut
sträckning arrangeras gemensamt
omhändertagande av utländska
besökare.
•

Prognostjänst. - Huvuddelen
av SMHI:s prognosproduktion (vä
derkarteanalyser, prognoskartor,
diagram- och tabellframställningar
över atmosfärisk skiktning, klartext
uttalanden av typen översikter.
sjöväderrapporter och allmänna
prognoser för ett eller flera dygn)

Sven-Bertil Nordström , VädL
foto: flIlz Lal551Yl
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Den gångna natten har varit kall, stjärnhimlen
gnistrande. Termometerns kvicksilver rasade
snabbt ett 1O-tal grader. Det är vindstilla. Sol
daterna i haubitskompaniet kämpar för att hål
la värmen i kroppen . • En order kommer: "Fi
har gått i ställning vid vägskälet 18 km norrut.
Nedkämpas snarast".

En febril verksamhet påbörjas.
Temperaturvärden tas, atmosfär
värdena korrigeras. Pjäserna går i
eldställning. Eldkommando ges
och granaterna avlossas mot må
let.
Den egna inmätningen vi sar att
träffbilden ligger minst 500 m bort
om målet. Missen ger 'fi ' goda möj
ligheter att mäta in kompaniets po
sition för omgående motattack.
Den egna insatsen förlorade över
raskni ngseffekten och resu lIatet
kan medföra ödesdigra konse
kvenser.
• • Ovanstående scen vill i nå
gon mån visa värdet av att känna
till så många faktorer som möjligt
som kan påverka träffbilden . En
korrekt träff i första salvan förutsät
ter god kännedom om vindar och
temperaturer längs hela projektil
banan . Det mindre lyckade resul
tatet i exemplet ovan kunde ha
orsakats av ett samspel aven 5
m/sek kraftigare medvind och ett
antagande om en i genomsnitt 10
grader för kall atmosfär. En ge
nomgående kall atmosfär kräver
en större laddning för granaten än
en varm atmosfär.
Att kartlägga atmosfärens utse
ende inom det egna skjutområdet
genom vind- och temperaturson
deringar har varit möjligt för artille
riet, i vissa mån också luftvärnet ,
under flera decennier. För artille
riets del har dock möjlighterna vida
förbättrats under det senaste året
genom tillförande aven helt ny
vindviseringsradar, PV 8801A, av
amerikansk tillverkning . Denna da
toriserade radar ger automatiskt
önskade ballistiska atmosfärvär
den med minimal bemanning. Där
med kan förväntas att de fel i träff
bilden, som vind och temperatur
kan förorsaka , i praktiken elimine
ras. Inom delar av ArmEm är såle
des en viss självförsörjningsgrad
garanterad. Den etablerade vä
dertjänsten inom försvaret blir här
med mer aven reservnivå . I varje
fall när det gäller underlag för bal
listiska atmosfärvärden .
Alla delar av Armem är inte lika
väl tillgodosedda. För dessa utgör
försvarets vädertjänst en möjlighet
att få önskemålen uppfyllda an
tingen det gäller väderunderlag för
bedömning av snödjupets eller tjä
lens inverkan på framkomligheten ,

Vädertjänst

lör ARMEN

eller hur dålig sikt och låga moln
menligt inverkar på möjligheterna
för direkt eld eller insatser av ar
meflyg . Många av de produkter
som tas fram vid försvarets regio
nala vädercentraler (RVädC) kom
mer till användning inom Armen .
Visserligen skall armeförbanden i
regel kunna operera och lösa sina
uppgifter oavsett väder. Presta
tionsförmågan och graden av
framgång är dock beroende av
vädret och hur kunskaperna ut
nyttjas.

gasmoln , eller om de egna enhe
terna kan genomföra dold förflytt
ning i skydd av utlagda rökmoln .
En lyckad prognos på dimbildning
eller förekomst av låga moln kan
ge förutsättningar för snabba,
skyddade omgrupperingar i och
med minskade spanings- och at
tackmöjligheter för motståndarens
luftstridskrafter. En förvarning om
förväntade friska till hårda vindar
kan leda till att riskerna för luftland
sättning eller landstigning bedöms
som mindre sannolika .

• • Det territoriella ansvaret för
vädertjänsten vid armeförbanden
vilar i krig på försvarsområdesbe
fälhavarna (fobef). För biträden
med fackkunskaper finns i deras
stabsorganisation tillgång till meteo
rologisk expertis . Genom dessa
meteorol oger tillgodoses behovet
av väderprognoser för samtliga ar

• • När det gäller det specifika
prognosbehovet för armeförban
den kan detta i princip sammanfat
tas så att i grunden erfordras tre
typer av väderprognoser:
1) U'Jngtidsprognoser över liera dygn ,
som underlag för chefernas bedö
mande om de egna och motstända 
rens handlingsmölJighe ter.

VlndvisBring med radar.

meförband inom resp försvarsom
råde (fo) I övriga lägre regionala
staber finn s en viss meteorologisk
kunSkap representerad.
Genom den information som er
hålls ur tillförda progn oser och de
bedömningar av vädrets inverkan
på militära insatser av olika slag,
som utarbetas av militärområdes
befälhavarna (MB), säkerställs för
bandschefernas möjligheter att
välja det gynnsammaste tillfället
för att genomföra olika verksam
heter. Ur det erhållna materialet
kan det t ex framgå om det finns
risker för ogynnsam utbredning av

2) Kortfnsbga prognoser, som är an
passade lör olika vapensystem och
funktioner - t ex armelfyg , artilleri
och luftvärn .
3) Kortfattade allmänna väderprogn o
ser, som kan ligga till grund för be
slut om t ex klädsel, marschsatt, ut
spisning m m. En prognos som bör
kunna spn'das till varje man.

Den sista prognostypen bör ses
som en viktig del i det psykologis
ka försvaret. Inte minst under vin
tern då t ex komb inationer av hård
vind och sträng kyla kan åstad
komma svåra förfrysningsskador
hos illa klädd personal, eller under

höstregnen om regnplaggen blir
kvar i förläggningstälten ..
För att verksamheten under krig
skall fungera , krävs en hel del för
beredelser i fredstid . Armen dispo
nerar då tre tjänster, som samtliga
är fördelade på armeflyget. En av
meteorologerna biträder Armeflyg
inspektören , som också är måls
man för vädertjänsten inom Ar
men .
• • Samtliga värnpliktiga väder
biträden - som efter genomgång
en grundutbildning vid bl a VADS
krigsplaceras i olika armeenheter
tör att utgöra delar av vädertjänst
systemet - utbildas inom armefly
get. Dessa enheter återfinns i hu
vudsak inom armeflyget , där de
blir en del av förbindelselänken
mellan prognosenheter och be
sättningar.
Grundtanken för armeflyget är
att detta skall kunna verka obero
ende av årstid , klimat och väder.
Detta hindrar dock inte att ett visst
väderberoende finns . Främst gäl
ler detta i fråga om besvärligheter i
samband med dålig sikt, låga moln
eller dimmor, isbildning, åska och
kraftiga vindar, som gör lufthavet
oroligt. Där finns alltså nästan ett
dagligt behov av planerings- och
genomförandeväder. Men en hel
del tid kan dock ägnas åt planlägg
ning och genomförande av övning
ar, där vädertjänsten inom Armen
berörs.
• Väder och klimat har påverkat
den historiska utvecklingen i hög
grad , alltifrån Hannibals tåg över
Alperna , via Karl X Gustavs över
gång av Bälten och Karl XII:s , Na
poieons och Hitlers härjningar i
Osterled , Dagen D till de ameri
kanska styrkornas svårigheter i
Vietnam . Sannolikt är att vädret
även framledes kommer att inta en
viktig roll när det gäller att få ett
optimerat utnyttjande av tilldelade
resurser. Troligen kan man också
förutse ett ökat behov genom den
pågående tekniska utvecklingen .
Detta skulle med dagens resurser
på sambandssidan vara i det när
maste omöjligt att lösa. Förhopp
ningsvis kan de ökade kraven på
spridning av väderprognoser tillgo
doses genom de kommande sys
temen inom väder- och sambands
tjänst - 'Väder -80' och Miltex . •
Christer Olsson , AF I
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I varje nivå i marinens organisation ställs krav
på stödfunktionen vädertjänst, som motiveras
av de åtgärder som skall vidtas inom aktuellt
verksamhetsområde. Härvid visar det sig, att
kravbUden skiftar mellan mera vidsträckta,
mindre detaljerade krav och till mycket nog
grant specificerade och detaljerade slag av vä
derinformation. De som har att fatta beslut om
verksamhetens genomförande hör till den se
nare kategorien.

Vid Marinens flygande förband (1.
resp 2. helikopterdivisionen) finns
organiserade lokala väderenheter,
vars uppgift är att tillgodose dessa
ofta preciserade krav på väderin
formation .
Väderfunktionen har även till
uppgift att ge väderinformation till
andra marina enheter, främst inom
OrIBO:s och MKV/KA4:s områden
under tjänstetid.
Prognosarbetet pågår dock
praktiskt taget dygnet runt vid
åtminstone någon av försvarets
tre
regionala
vädercentraler
(RVädC), varför det alltid finns
möjlighet att nå en prognosmete0
rolog om snabbt uppkommande
behov uppstår. Incident- , sjö- och
flygrädd ni ngstjänsten utnyttjar re
gelbundet denna service.
Den utökade ubåtsverksamhe
ten vid Marinen har under icke
tjänstetid i allt högre omfattning ut
nyttjat den stödresurs som RVädC
utgör såväl som underlag för pla
nering som genomförande av sin
verksamhet. För att optimalt kunna
utnyttja ubåtskyddsstyrkan utförs
dock i marginalvädersituationer el
ler i övrigt vid behov lokal prog
nostjänst vid Berga för OrIBO:s
område även utanför ordinarie
tjänstetid.
• • Bra väderprognoser - eko
nomi . - God planläggning och
optimalt utnyttjande av de tilldela
de resurserna ger oftast utslag i
effektivitet till lägre kostnader. Vä
derfaktorn är mer sällan direkt

hindrande för den marina verk
samheten. Men den kan i vissa vä
dersituationer utgöra väsentliga
begränsningar för vissa typer av
övningar eller taktiskt uppträdande
såväl i ett skarpt läge som under
förbandsproduktionen.
I det senare fallet måste man ta
hänsyn till faktorer som i fred ut
görs av begränsningar vid t ex
bärgning och följning av torpeder,
målflygsuppdrag, isbildning i va
pensystem, nedisningsrisk för far
tyg och helikoptrar, issituation i
skärgård och till sjöss m m.
Nedsatt sikt pga av dis, dimma,
snöfall m m försvårar identi
fieringsuppgiften, vilken ofta måste
utföras med optiskt sikt. Intrång på
vårt inre vatten eller skyddsområ
de kan ske under förespegling av
att man söker "sjölä ".
Den marina spanings- och un
derrättelseverksamheten vid Sjö
bevC skall vara orienterad om ak
tuellt och prognoserat väder för sitt
ansvarsområde i samma utsträck
ning som beredskapshelikoptrar
och fartyg.
• • Delgivning av väderinfor
mation . - En väderprognos är ett
resultat av överväganden angå
ende väderutvecklingen i stort och
en bedömning av sannolikheten
för att någon av ofta flera alternati
va utvecklingsmöjligheter skall äga
rum. För den som skall fatta beslut
om en väderberoende verksam
hets genomförande kan det vara
nödvändigt att känna till "san
nolikheten" för dessa alternativa
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möjligheter. Väderprognoserna fö
redras därför ofta av meteorolog.
Prognosen blir oftast också bättre
anpassad för verksamheten , ge
nom att meteorologen redan vid
prognosarbetet är orienterad om
verksamhetens omfattning och
speciella väderbegränsningar.
Väderprognoser utsänds enligt
fasta sändningsplaner till olika av
nämare inom Marinen . Sådana
prognoser utsänds dels i kart/orm
via faxutrustningar, dels i text/orm
via fjärrskrift eller radio till bl a far
tyg och kustradiostationer. Väder
delgivning till fartyg, vilka ligger i
basområde, med såväl bild som
muntlig kommentar av prognos
meteorolog kan framledes genom
föras med hjälp av ITV-utrustning.
• • Elektromagnetisk våg ut
bredning - väder. - Radar-, ra
diolänk- och navigeringssystem är
tillämpningsområden , vilka för
optimal planering och utnyttjande
kräver ett omfattande meteorolo
giskt underlag och prognoser av
delvist annorlunda slag. Metoder
för att noggrant kunna mäta såda
na meteorologiska parametrar
som påverkar systemen ifråga
(temperaturskiktning , fuktighets
och vindförhållanden) har först un
der senare år blivit möjliga att ta
fram för att införlivas i den operati
va vädertjänsten.
FSNädL har påbörjat ett samar
bete med FOA med målet att för
bättra både mättekniken och prog
nosmetoderna. Framtagning och
presentation av t ex radarräck

viddsprognoser med hjälp av dato
rer kommer i framtiden att vara
möjlig .
• • "Väder 80" - "Hydro 90".
I samband med ny organisation för
Marinens ubåtsjaktshelikoptrar har
CM beslutat, att de två tjänster för
försvarsmeteorologer som nu ut
nyttjas vid Säv e överförs från FV
till Marinen. CM har därvid uttryckt
sin avsikt, att lednings- och plane
ringsfunktionerna för väder/hydro
grafisk tjänst på väst-och sydkus
ten skall förstärkas. I tjänsten ingår
bl a delgivnings- och prognosupp
gifter vid incidenter och övningar
inom OrIBS' och MKV/ KA4:s om
råden. I samband med Väder 80
systemets införande avses ett yt
terligare integrerat samarbete med
Hydro gO-systemet. Dvs det sys
tem inom Marinen som i framtiden
kommer att handha mätning, in
samling, överföring , bearbetning
och presentation av information
rörande vattenförhållandena i ha
vet.
Väder - sjömanskap. - Att följa
vädrets skiftningar på havet och att
ta hänsyn till dess verkningar, har i
alla tider varit ett tecken på gott
sjömanskap. Vädertjänsten vid
Marinen kommer därför även inom
överskådlig tid att ha en betydelse
full funktion att framställa riktiga
väderprognoser i skärgård och till
sjöss som stöd för planering och
genomförande av marin verksam
h~.
•
Kjell Moberg, J .hkpdiv
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Att planera vädertjänst för
en större övning (t ex en
FMÖ) är något aven utma
ning. Målet är att tillgodose
det samlade behovet av vä
derlnformatlon för övningen
och samtidigt kunna öva den
egna verksamheten. Det kan
synas både enkelt och själv
klart. Men genom att vi inte
kan fölJa samma rutiner I vå
ra freds- och krlgsfunk1loner
kompliceras bilden . Utma
ningen är närmast den, att
det alltid gäller att samtidigt
som övningen genomförs se
till att alla fredsmässlga ruti
ner - bindningen mot det ci
vila samhället och Interna
tionella överenskommelser
också fungerar. Fömållan
dena kan många gånger lik
na dem som kan tänkas upp
still samband med en bered
skapshöjning, då freds- och
krlgsfunk1ioner under en tid
måste löpa parallellt.
Gränssättande för verk
samhetens omfattning är till
gången till välutbildad per
sonal. Det är vanligt, att vi
vid en större övning tar hela
den militära vädertjänstens
fredsresurser I anspråk,
även om övningen I övrigt
bara omfattar ett eller två mi
litärområden eller sek1orer.

Vädertjänst
vid
militära övningar
För att kunna genomföra
vädertjänstens del i den
samlade övnIngsplanerIng
en måste vi som regel ha
gott om tid på oss för att

I olika artiklar i detta och föregående nummer
av FL YGvapenNYTT har skilda delar av försva
rets vädertjänst belysts. Artikelförfattarna har i
de flesta fall varit försvarsmeteorologer . • För
att få en syn på funktionen vädertjänst även
från kundsidan intervjuades överste STIG AB
RAHAMSSON, nu stf flottiljchef vid F13 med
ansvar för all flottiljutbildning vad avser flyg-,
bas-, och stril-tjänst. Överste Abrahamsson
har tidigare bl a varit flygchef och divisions
chef vid f d F3/Malmen.
FV-Nytt: Meteorologerna i den mi
litära vädertjänsten har en mycket
aktiv roll visavi sina kunder - flyg
förare och militära beslutsfattare.
Ar detta arbetssätt fortfarande
med moderna flygsystem en lämp
lig rollfördelning? Eller borde man
ha mera av "självbetjäning" , där
meteorologer bara ser till att infor
mation finns att hämta?
av Abrahamsson: Jag tycker
ve}rt nuvarande system är utomor
dentligt bra. Det bör vi beMlla.
FV-Nytt: Hur ser Du på behovet
av att meteorologer har inblick i och
kunskap om flygtjänstens krav för
att kunna betjäna Er på rätt sätt?
Och vad betyder i det samman
hanget meteorologens egen flyg
erfarenhet?
av Abrahamsson: Jag anser att
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den kunskapsnive} som meteorolo
gerna har i dag är absolut nöd
vändig för att vi skall kunna ha den
nive} pe} betjäningen som vi ön
skar. Jag skulle gärna vilja se, att
meteorologerna kunde delta mer i
flygning och vara oftare ute pe} ba 
serna. Se} att de därigenom kan bli
än förtrognare med flygtjänstens
villkor.

FV-Nytt: Tycker Du att FV:s sats
ning på vädertjänst är balanserad
med tanke på vad vädertjänsten
ger i utbyte?
Öv Abrahamsson: Jag har inte
tillge}ng till ne}gon balansräkning.
Men jag anser, att i förMllande till
vad vi här vid F73 satsar pe} vä
dertjänsten fe}r vi ut en mycket bra
service.

kunna samla erforderliga re
surser - personellt, mate
riellt, sambandsmässlgt m m.
Det betyder enkelt uttryck1,
att en för vädertjänst fack

ansvarig tas med redan I det
skedet när huvuddragen för
ak1uell övning börjsr ta form.
Uppgiften är att skapa till
räckliga resurser, ange sär
skilda övningsändamål för
vädertjänsten samt - när de
övergripande övningsända
målen formuleras - lämna ev
mllltärklimatologisk1 under
lag för bedömning om öns
kat övningsändamål kan för
väntas uppnås fullt ut, när
man tar hänsyn till hur väd
ret brukar vara.
När det gäller genomfö
rande av övning gäller det
främst att - vid sidan av att
fullgöra uppgiften som stöd
funk1lon - även finna opti
mala funk1lonsformer an
passade till rådande miljö
m m. Nyligen genomförd bas
tjänstövning MOSES gav ri
ka tillfällen pröva nya funk
tlonsformer; t ex hur kravet
på skydd skall kunna buk
tas utan att ge avkall på till
räckliga observatIonsmöjlig
heter. Lösningar finns. Men
det krävs fortsatt systema
tisk övning och utprovning
av vädertjänstsystemet I öv
ningsmllJö, så vi vet att mo
dellen fungerar när det gäl
ler.
•
Kun Nordström, FS/V/idprod

InterVju
med
"kundsidan"
FV-Nytt: Det känns tillfredsstäl
lande att veta att kunden är nöjd
och därmed ..
av Abrahamsson: Stopp ett tag!
Du ställde inte ne}gon fre}ga med
anknytning till vädertjänstens be
tydelse i krig. Jag skulle spontant
vilja framMIla hur viktigt jag anser
det vara, att vi har tillge}ng till en
bra vädertjänstfunktion med kvali
ficerade meteorologer - dvs med
se}väl fackutbildning som militära
kunskaper - om vi skall kunna kla
ra övergången fre}n freds- till
krigs funktion för Flygvapnet. All
ve}r spridning av flygplan samt vä
sentliga personal- och mate
rieltransporter är i högsta grad be
roende av vädret. Det stöd vi de}
behöver fre}n vädertjänsten kan in
te överbetonas.
•

(Vädertemaartikelserien avslutas med de/3 i nr 1/85.)

"llIIen_anrer'

(Jverste
Stig Abrahamsson
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f.andetrunf
På den tionde besöksdagen i
Sverige lämnade vi Kiruna bakom
oss för Stockholm . Väl framme di
rekl ut till Bromma, där Olle Nyman
från SAS välkomnade oss . Han in
formerade om SAS och dess pilot
utbildning .
Stockholmsbesöket fortsatte i
det höga tempot. På fem dagar
hann vi med (förutom SAS) båttur
till Drottningholm , besök i nämnda
slott , Kaknästornet, vakIombytet
vid slottet , skattkammaren, Wasa ,
Gröna Lund , Luftvärnsskjutskolan
och lotta-utbildning vid Väddö och
ångbåtstur från Vaxholm till City. 
Den femte dagen var fri för shop
ping och på kvällen stod Stock
holms stad som värd för en formell
avslutningsmiddag i stadshuset.
Fr v: Jenny Fung (USA), Susanna WIlhelmsson (svensk juniorvärrl/nna, Enkö
pingl SLK) + Abraham Pabon (Puerto Rico) i glad lören/ng.
Ansvarig för Stockholmsbesöket
var Gunnel Wirenius (FS/ lnfo) .

Under tv~ veckor i sommar
gästades Sverige av 29 IACE
kadetter och ledare. Förutom
undertecknad stod fk Hans
Jönsson (F5) och flyglotta Mar
gareta Adolfsson (Fl) för
värdskapet. Vi hade ocks~ två
"junior hosts", dvs svenska
flygungdomar till vår hjälp. Det
var Susanna Wilhelmsson från
Enköping (SLK) och Jan Abra
hamsson från Västerås (FVRF).

IACE är en organisation för utbyte
av flygintresserad ungdom mellan
ett tjugotal länder. I år var det 500
lyckliga ungdomar som strålade
samman i västtyska Frankfurt,
uppsamlings- och fördelnings
plats.
Den grupp som skulle gästa
Sverige bestod av tre från Israel ,
fyra från Frankrike , sex från Stor
britannien , tio från USA och tre
från Kanada. Dessutom tillkom tre
"escort:er"; två från USA och en
från Storbritannien .
Programmet var imponerande.
(Aven för mig själv.) Resrouten
gick til l F5, Visby, F13, Kolmården ,
F13M, F7, 122 (Kiruna), Stockholm
och så slutligen ner till Frankfurt
igen. - Det var första gången våra
gäster besökle Europa . Och Sveri
ge var något mystiskl spännande
långt borta i kung Bores avkrokar ...
Arrangemangen var av mycket
hög klass vid samtliga platser. På
Lungbyhed tog majorerna Lars
Olin och Christer Persson hand
om oss. Vi fick information om
pilotutbildningen , flygtur i SK 61 ,
flyguppvisning med SK 61 och SK
60 , cykeltur på ön Ven m m.
Från Ljungbyhed styrdes kosan
till Visby. Den gamla hansastaden
fascinerade verkligen. Lokal värd
på Gotland var kn Göran Hellnert .
Efter Visby for vi till F13. Kn Claes
Jensen visade oss spanings- och
jakIViggen. På kvällen utkämpa
des en fotbollslandskamp. F13 :s
sommarkurs mot IACE-aliansen .

Flygungdomsutbytet 1984:

IACE-kadetter
besöker Sverige
Därefter vidtog disco på mässen .
Nästa resmål, efter ett besök vid
Kolmården, var vårt nya fina Flyg
vapenmuseum på Malmen .
Så byt1es Ostergötland mot
Västergötland och en veteran in
om IACE mötte oss, mj Anders
Linner. - Trollhätteslussarna och
fal len som släpptes på exkluxivt för
oss, Viggensimulator, momentsi
mulator för Rb 05 , AJ 37 samt be
väpning och givetvis major Stellan
Anderssons
Viggenuppvisning,
detta hann vi med innan vi alla 34
åkle till Lidköpings Segelflygklubb
där hela gruppen fick segelflyga .
På kvällen disco med F7:s som
markurs för flygungdom.
• Efter ett sådant program förstår
nog var och en att flygresan F7 

Kiruna fick tas i anspråk för att "so
va ikapp".
Ingen av gästerna hade tidigare
varit norr om polcirkeln. Så när It
Per And ersson 122 di rekl efter
landningen i Kiruna delade ut pol
cirkeldiplom blev det en riklig hög
tid. - På 122 utrustades hela grup
pen till "rangers " och vi åkle med
buss till Riksgränsen . "Easy
Mountain Hike" kallade vi en pro
menad på 4 km uppför fjället till ett
läger som jägarplutonen Slagit upp
åt oss . Väl framme lagade var och
en kvällsmat (frystorkat) på ett jä
garkök och alla förundrades över
det klara fjällvattnet i bäckarna. En
övernattning i tält på fjället , tillbaks
till Kiruna för en rundtur i staden
och ett besök i det berömda sa
memuseet i Jukkasjärvi.

• Alla (inklusive mig själv) trodde
säkert före långresans början att
detta var en tvåveckors karamell
man kunde suga länge, länge på.
Men när så blev tid för diplom
utdelning, förrättad av CFV, insåg
alla bestört att tiden gått väldigt
fort. Jag tror ingen var oberörd när
vi insåg att nästa dag i Frankfurt
skulle hela gruppen splittras åt alla
väderstreck igen.
Neutralitet , Sveriges läge som
halva gränsen mellan öst och väst
i Europa och vad vi menar med ett
försvar, var ämnen som diskutera
des flitigt. Helt säkert fick vi förstå
else för att vi lever i en speciell
situation och måste forma vårt to
talförsvar därefter. - IACE:s mål
sättning är ju att skapa ökad för
ståelse länder emellan. Jag bedö
mer att IACE-utbytet lever upp till
det på bästa sätt.
Jag vill också passa på att tacka
samtliga inblandade för all den fina
hjälp och fina arrangemang IACE
gästerna möttes av, vart vi än kom.
• Till sist några lustigt typiska epi
soder man sent vill glömma . - En
kille från Puerto Rico som vrålar
"ICE CREAM", när han för första
gången i sitt liv ser snö! - Eller en
flicka från Hawaii som förskräckI
upptäcker att andedräkten syns
•
när temperaturen sjunker l
Texr & /oro ' Håkan Brandr
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Landet"runt
Vid F21/SeÖN bedrivs sedan en tid utbildning
av befäl i truppföring samordnat med den till
lämpade altmänmititära utbildningen av de
värnpliktiga . • • Erfarenheterna är genomgå
ende goda, även om många befäl inte kan sä
gas vara överförtjusta i verksamheten. De fles
ta anser dock att de fått förbättrad förmåga
och i en trygg miljö fått vidgade erfarenheter
som kommer att vara till nytta vid nästa krigs
förbandsövning. • • Utbildningsverksamhe
ten har utvecklats av ordinarie befäl vid sol
datskolan, som också leder utbildningen och
fungerar som handledare.

Apropå sid 9-10:

All öva
lör slridsgasanlall
Sedan hösten 1981 har Utbild
ningskompaniet vid F21 utbildat
alla befäl vid flottiljen i truppföring .
All militär personal t o m majors
tjänstegrad har deltagit i övningar
na . Deltagandet har varit obligato
riskt för alla upp till 45 års ålder.
Over 45 år har (resp) enhetschef
bedömt om utbildningen behövts
m h t (befälets) krigsplacering . Vid
varje övningstillfälle har (maximalt)
åtta befäl fått möjlighet att deltaga .
Befälsutbildningen omfattar fem
dagar och bedrivs åtta gånger per
år. Den ordinarie personalen vid
Utbildningskompaniet har tjänst
gjort som lärare.
Avsikten är, att ge flottiljens be
fäl möjlighet att träna upp sin för
måga i truppföring, men även att
fräscha upp sin allmänmilitära för
måga och givetvis att lära något
nytt. För de värnpliktiga (vpl) är öv
ningen finalen på deras allmänmi
litära utbildning och samtidigt C
F21:s slutövning. Vid övningen
organiseras fyra troppar med två
befäl vid varje tropp , en chef och
en ställföreträdande chef. Sedan
slutet av november 1983 omfattar
övningen även rörlig klargöring . En
av de fyra tropparna innehåller
däriör befäl och vpl som behövs
för att kunna organisera en funge
rande klargöringstropp . Den lös
ning av klargöringstropps gruppe
ring på uppehållsplats som befun
nits fungera bäst går ut på följan
de:
• Att från en väg göra en enkel
vägslinga in i betäckt terräng, där
klargöringstroppen grupperar sin
materiel och personal.
• Att från vägslingan göra sned
ställda fickor , där fordonen skall
ställas upp .
• Att gräva fordonsvärn med den
hjullastare som ingår i troppen.
• Att enkelrikta trafiken på slingan .
En vägslinga med enkelriktad
trafik ger flera fördelar . Trafiken in
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om klargöringstroppens uppe
hållsplats underlättas. Snabbheten
vid in- och utkörning från fordons
fickorna ökar. De snedställda for
donsfickorna gör också att in- och
utkörning går snabbare och lätta
re. Därigenom minskar den tid
som fordonen är omaskerade.
Fordonsfickorna underlättar även
maskeringen i och med att fordo
nen körs av från vägen och omgi
vande skog bidrar till bättre mas
kering. Det går snabbt och lätt att
gräva fordonsvärn med hjullasta
ren och skyddet av materielen
ökar betydligt. När fordonen är
nedgrävda minskar dessutom be
hovet av maskeringsnät .
• • Vad sker under övningen?
- Första dagen bedrivs utbildning
en vid F21 för både befäl och vpl.
För befälen blir det till största delen
repetition av nästeschefs order
och åtgärder vid försvar av mot
ståndsnäste. Men då ges även ut
bildning i hur en klargöringstropp
grupperar på uppehållsplats resp
klargöringsplats för att kunna för
svara sig så bra som möjligt.
Andra dagen startar tillämp
ningsövningen med att troppche
ferna ges förutsättning och läge
samt order om sina resp uppgifter.
Därefter orienteras vpl och sedan
tar ställföreträdande troppchef be
fälet. Troppcheferna åker i förväg
till övninsplatsen för att rekogno
sera och förbereda att ta emot och
gruppera sin tropp. Ställföreträ
dande troppchef lastar under tiden
materiel och för sedan troppen till
övningsplatsen, en krigsbas . Res
ten av andra dagen ägnas åt grup
pering på basen , fältarbeten som
skyddsgropar, fordonsvärn, mas
kering av tält, fordon och poststäl
le, mineringar sätts upp , förlägg
ningen iordningställs . Mat tillreder
vpl själva av konserver. Men även
tillagning av färska livsmedel före-

Klargöring av JA 37 i g8sbelagt om
119/ P5 , som deltagit med spa
nlde

kommer. Maten lagas över öppen
eld . Soldaterna tillverkar bårar
samt förbereder omhändertagan
de av skadade.
Tredje dagen fortsätter som den
andra med att slutlöra förberedel
serna för försvar. Under dagen ut
för spaningsdivisionen som regel
en maskeringskontroll , som visar
var eventuella brister i maskering
en finns . Under eftermiddagen be
ordras gasberedskap . En övning
med stridsgas (tårgas) i terrängen
genomförs senare.
• • Efter stridsgasanfall ge
nomförs fullständig sanering. Vin
tertid genomförs saneringen som
förevisning. Då får en noggrann
genomgång av hur och variör sa
nering skall utlöras kompensera
de praktiska momenten . Klargö
ringstroppen hinner också med att
öva framkörning från sin uppe
hållsplats till olika klargöringsplat
ser samt träna orderterminologi
med telefon och basradio.
Fjärde dagen övas klargörings
troppen i uppträdande vid eldöver
fall under framkörning till klargö
ringsplats. Under den mörka delen
av dygnet övas framkörning till
klargöringsplats med både avskär
mad och släckt belysning .
Klargöringar utlörs av klargö
ri ngstroppen varav en i stridsgas
miljö med skyddsmask påtagen .
Den sista klargöringen genomförs
som förevisning . Alla befäl och vpl
från övriga tre troppar deltar som
åskådare. I samband med förevis
ningen genomförs också ett mo
ment med bevakningshund. Under
den tid klargöringstroppen genom
för sina speciella övningar, övar de
övriga tre tropparna bl a posterings
ingående i stridsställning , bevak
ning, rapportering samt strid.

ningsplutoner och skyttekompa
nier Andra förband som deltagit är
K4 , Ing3 och A8. Denna samver
kan är värdefull för både F21 och
andra förbands befäl och vpl. De
gästande förbandens befäl har
många gånger uttalat sin förvåning
över flyg soldaternas goda Ijud
och ljusdisciplin samt den fina
maskeringen av fordon , förlägg
ningar mm. - Den positiva kritiken
är vi tacksamma för.
På femte dagen avbry1s öv
ningen . Tropparna ombaseras till
F21 där materielvård, vapenvård
och materielkontroll utlörs. Efter
övningens slut diskuterar lärare
och elever igenom veckans utbild
ning , för att vi skall kunna genom
föra övningen än bättre till nästa
gång. I regel är alla deltagare
övervägande positiva till övningen
och tycker att den givit värdefulla
kunskaper i truppföring, vilket ju är
avsikten . Hittills har mer än 100
befäl deltagit i övningarna. I början
rönte den här formen av utbildning
en del motstånd, men nu möts vi
av nöjda befäl.
• • Mot bakgrund av de vidgade
uppgifter som basförbanden får i
Bas 90-systemet är den här typen
av utbildning och övning nödvän
dig för att befälen ska kunna lösa
sina krigsuppgifter.
•
TeXl & JOlO: Ruben IW rm s,wn

• Fjärde dagens kväll övergår vi
från bevakningsskede till försvars
skede. Den fientliga verksamheten
når sin kulmen. B-styrkan vid öv
ningarna varierar i storlek och kva
lite. Det bästa utby1et har vi med
FulIstandig sanering av personal e/
ter anfall med C-strldsmedo/.

'

Landet runt
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FV på succe-expose
Under tiden 4-12 september 1984
pågick i Scandinavium i Göteborg
Exposen "Industri -84 ". Exposen
var resultatet aven verksamhet
som ursprungligen initierats av re
geringen och som utvecklats i
samverkan mellan olika regionala
myndigheter, industrier och intres
seorganisationer i Göteborg.
Den teknologi ska utveckling och
utbildning i teknik och naturveten
skap måste läggas in i skolutbild
ningen , kanske redan på grund
skolenivå Dessa åtgärder måste
ske nu , inte om några år. Risken är
annars att vi i Sverige snabbt hal
kar efter övriga utlandet på detta
område , vilket naturligtvis är ytterst
allvarligt Tyngdpunkten i den nya
utbildningsplanen torde i första
hand omfatta ämnen som : Dator
och Laserteknik samt Automatise
ring.
Målgruppen för exposen var följ
aktligen beslutsfattare i näringsliv,
statliga och kommunala myndig
heter, organisationer av olika slag
samt självfallet skolelever och lä
rarkårer .

sonbil placerats , vaktades av F7 :s
propra och respektingivande vakt
och järgarsoldater.
Att få Viggen på plats är en his
toria för sig, väl värd att nämnas.
CFV beordrade C F7 att ställa en
AJ 37 till förfogande för ändamålet
Efter otaliga samråd med berörda
myndigheter enades man om föl
jande tillvägagångssätt:
En AJ 37 flögs till flygplatsen
Landvetter. Staketet klipptes upp
bakom en hangar. Stålplank lades
ut och flygplanet drogs ut på en
asfalterad sidoväg. Kl 23 på kväl 
len den 3 september startade bog
seringen in till Göteborg, en
sträcka om ca 2 mil. Flera stolpar
och trafikmärken hade i förväg
röjts undan . Processen bestod av
4-5 polisbilar, 4 MC-poliser, 2
bogserfordon samt några civila bi
lar.
På rätt sida av motorvägen
Landvetter-Göteborg gick färden ,
långsamt men säkert. Minst sagt
förvånade bilister på andra körba
nan noterade flygplanets färd mot
Göteborg . Vid själva nedfarten

LI Rune Nilsson (FS) ansvarar för FV: s utställnlnf/smatene/.
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• Flygvapnet representerades i
mässlokalerna aven monter om
50 m 2 . Utställningsmaterielen om
fattade i FVs standardutställning i
sådana här sammanhang . Som in
formatörer i montern tjänstgjorde
åtta FFSY:Y samt tre GFSU ur F7.
De 40 000 skolungdomar som
tillsammans med ca 15 000 andra
besökare passerade FV:s monter
fick följaktligen en synnerligen ge
digen information om Flygvapnets
yrken , kraven på sk olunderbygg
nad, löner m m. Kontinuerlig vis
ning av i nformations- och rekryte
ringsfilmer på TV pågick mellan
08-20 varje dag . Ett mycket upp
skattat inslag . Men att mässen
blev en fullträff, inte mist för FV
och Skaraborgs Flygflottilj/ F7,
måste dock tillskrivas det flygplan,
en AJ 37 Viggen , som placerats
som blickfång utanför Scandinavi
ums huvudentre. Flygplanet, som
var omgivet av kravallstaket innan
för vilket även en LME "Giraffra
dar" och en SAAB-TURBO per

från motorvägen uppstod problem.
För att få rum med flygplanet tvinga
des ena huvudhjulparet gå upp på
en refug. Ytan höll dock inte för de
15 tonen . Hjulen sjönk igenom .
Personalen ur 2. stationskompa
niet tappade dock inte fattningen.
Med hjälp av uppfinningsrikedom,
initiativkraft och " minutoperativt"
handlande fanns flygplanet på av
sedd plats ca 5 tim efter start från
Landvetteri Motsvarande tillbaka
transport utfördes veckan efter på
2,5tim l
Ett uppskattat inslag i FV:s mon
ter var visningen av den VHS-vi
deofilm med titeln, "Hur vi tog Vig
gen till Scandinavium" , som spela
des in under bogseringen . - Under
utställningsveckan delades inte
mindre än 40 000 olika slags infor
mationsblad ut i FV:s monter I
Kanske detta faktum kan i nne
bära att man i FV om några år har
en personalkår med markant in
slag från västkustlandskapen l ? •

l1verste 1. Sven Kamsen överräcker hedllrsprlset för biista Individuella presta·
lIon 1If1 LARS MARTINSSON (Viistmanlands FVf).

CFV:s utbildningskontroll
av FVRF-ungdom
F10/ SeS var kursanordnande
myndighet för utbildningskontrol
len som genomfördes i form av
fälttävlan . Den omfattade följande
tävlingsgrenar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ls-kunskap
Flygplanigenkännin g
Försvarskunskap
Ba nskjutning med gevilr m/ 96
M/J.lkast med blind handgranat m/ 56
Punk/orientering (ca 3 km)
Terränglöpning (ca 2,5 km)
Sjukv/J.rdstjänst

Utbildningskontrollen (tävlingen)
omfattade:
• Lagtävling med de tre bästa av
ett lag om fyra deltagare ur varje
flygvapenförening (26 Fvf).
• Individuell tävling sammanlagt
Första grenen var punktoriente
ringen . Denna hade förberetts av
kn Gert Grimberg , som hade hjälp
av ett 1O-tal frivilliga ur Skånes och
Nissans Flygvapenföreningar. Ba
nan fick lovord .
Därefter togs de tävlande em ot
två och två vid det praktiska sjuk
vårdsprovet , som leddes av It Joh
ny Olsson . Det var ett arbetsamt
och tidskrävande men nyttigt prov
med att ta hand om en trafikska
dad människa i framsitsen på en
bil. På lördagskvällen genomför·
des teonprov i Is-kunskap , flygplan
igenkänning , försvarskunskap och
sjukvårdstjänst under ledning av
kn Bertil Svensson från FS / Friv.
Banskjutningen med gevär m/
96 genomfördes i ett perfekt skjut
väder. Fk Anders Nilsson var gren
chef med hjälp av skjutledare VOJ
serg Kjell-Ake Quick och ett 20-tal
frivilliga .

Samtidigt utförde halva styrkan
don andra precisionsgrenen näm,
ligen målkast med handgranat m/
56 på iordningsställda banor. Den
na gren leddes av VO/ Fj Kjell-Ar
ne Eriksson.
Sista och avgörande grenen var
terränglöpning 2 ,5 km . Ansvarig
var VO/Fj Krister Sörhede med ett
t O-tal frivilliga som hjälp.
I sekretariatet jobbade mj Lars
Hed (F14) och hans fyra frivilliga
medhjälpare under högtryck för att
bli klara till prisutdelningen .
Avslutningsceremonin var pla
nerad att ske utomhus . Overleda
ren fick sin önskan uppfylld: sol
med örloggsflaggan mot en blå
himmel och ett imponerande pris
bord.
Efter avlämning till öv Sten Norr·
mo förrättades prisutdelningen av
öv1 . Sven Kamsen , som även
framförde tack och uppskattning
både i sin egenskap av CFV:s re
presentant och FVRF:s styrelse
ordförande. Segrare och vinnare
av CFV:s vandringspris för alltid
blev SkJnes FVf :s lag:
Peter Somrell
Jonas Hjelm
Kennet Persson
Göran Johansson
Rune LundelI (lagledare)
På andra plats kom Folkare FVf
och på tredje plats Västmanlands
FVf. Bästa individuella resultat ha
de Lars Martinsson Västmanlands
FVf (690 poäng) .
CFV :s utbildningskontroll 1985
kommer att genomföras vid F5 och
då med något ändrade regler. •
Henry Ohlsson

B . Sch,7IIdl

Laf/ledaren RUNE LUNOEU i S/(jnes FVf tackar överste Kams/m för vand,
rinf/spriset.

29

Nu på förband
MIRAGE2000
jaktdivisionen "Cigognes" i DUon
DIJON, den 2 juli 1984. - För
Frankrike hade denna dag
dubbel betydelse. 1) Man fira
de 50-årsdagen av det frans
ka flygvapnets (I'Armee de
rAir) grundande. - 2) Man tog
denna dag det nya delta
stridsflygplanet Mirage 2000 i
operativ flygtjänst. - Det är
om den senare tilldragelsen
denna artikel vill berätta.
På dagen 23 år efter att de första
Mirage III (att jämföra med vår J 35
Draken) togs i franska flygvapnets
tjänst landade 12 Mirage 2000C
och avlöste de väl använda "M III".
Det var 1.divisionen "Cigognes" ur
2.jaktflygeskadern på DIJON-ba
sen som fick detta stora symbolis
ka förtroende. Ceremonien skedde
i aktiv närvaro av den högsta poli
tiska och militära ledningen . Kom
munalledning och kommuninvåna
re ställde mangrant upp - trots ett
dåligt väder. (I franska flygvapnet
ingår inte meteorologer i organisa
tionen på samma sätt som i det
svenska ... )
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Tal hölls av försvarsminister
Hernu och flygvapenchefen , den
5-stjärnige generalen Capi/lon .
Båda belyste det franska flygvap
nets utveckling, inte minst den av
görande roll flygvapnet hade sp e
lat under världskrigen samt under
senare tiders krig och kriser runt
om i världen. Med " M 2000" får
flygvapnet ett nödvändigt och ef
fektivt nyförvärv för att även fram
gent kunna behålla denna roll.
Flygvapenchefen betonade, att
det trots allt återstår lång tid innan
de ca 200 " M 2000" (kärnvapen
versionen oräknad) är i operativ
drift. 3.divisionen "Alsace" omsko

las under 1985. Hela 2. jaktflyg
eskadern är inte fu llt omskolad förr
än även 2.divisionen "Cöte-d'or"
fått sina flygplan under 1987. Se
dan återstår dock resten av divi
sionerna och eskadrarna. - För
svarsministern för sin del uttryckte
en from förhoppning om framgång
för det Europeiska samarbete som
inför år 2000 skall producera såväl
strids- och tranportflygplan som
sattelitsystemet 'Ariane'.
• • MIRAGE 2000. - Beslutet att
överge det större och alltför kost

samma projektet Mirage 4000 (bl a
tvåmotorig) togs av försvarsutskot
tet medio december 1975. "M
2000" blev istället huvudalternati
vet som framtida stridsflygplan
(Avion de Combat Future - ACF) .
Studierna hade börjat redan 1972
med hjälp av datorstödd konstruk
tion och fabrikation (CFAO-teknik) .
Konstruktionen baserar sig på Mi
rage II I, men tillverkaren (Marcel
Dassault) utgick från följande stör
re förändringar:
• Okning av vingytan.

Foto: SIRPA " Ai('

Jaktversionen Mirage 2000 C.

• Automatiska framkantsklaHar utnytt
jas .
• EIek1riskt flygstyrsystem (CDVE) skul
le användas .
• Luftintagen optimeras .
• "KARMAN"-sammanfogning av flyg
plankropp - vinge .
• Maximal aerodynamisk anpassning.
tFinberäkningar av hela strukturen för
att minska vikt och öka livslängd .
• Utnyttjande av spedell material (titan ,
spedalmetaller och komposit) .

24 månader efter att PTTEM
(flygvapnets målsättningar, behov
och krav på ett framtida flygplan)
fastställts
flög
provflyg plan
"M 2000-01 ". Detta var medio
mars 1978 på ISTRES , Under flyg
ningen uppnåddes Mach 1.3. Se
dan dess har totalt sju provflygplan
(4 ensits och 3 tvåsits) tillverkats.
Första serieflygplanet (M 2000
e1 ) flög medio november 1982.
Drygt 20 serieflygplan har hittills
tillverkats.
Tillverkningen av ett " M 2000"
tar mellan 22-24 månader. Pro
duktionen är för närvarande ca fy
ra " M 2000"/månad , men den be
räknas medio 1986 komma upp i
~ ~
sju " M 2000"/månad .

• • Ett komplett systern. - Tre
olika huvudversioner har tagits
fram för det franska flygvapnet.
• "M 20008", tvåsitsig skoIver
sion. 19 beställda hittills.
• "M 2000C", ensitsig version
med luftförsvar som huvudupp
gift. 56 exemplar beställda hit
tills.
• "M 2000N", tvåsitsig kärnva
penbestyckad
attackversion
(penetration nucleaire). 31 ex
emplar beställda hittills.

Totalt planeras 243 flygplan be
ställas.
För export har till dags dato föl
jande order signerats (totalt 104
beställda och 48 i optioner):
• Egypten 16 ensits och 4 tvåsits.
Första leverans dec -85.
• Indien 36 ensits och 4 tvåsits.
Leverans okt 84 - dec -86.
• Peru 24 ensits och 2 tvåsits. Le
verans påbörjas våren -86.
• Abu-Dhabi 12 + 3 (spaning) en
sits och 3 tvåsits. Leverans på
börjas hösten -86.

• • Motor. - De först levererade
"M 2000" är konstruerade kring en
SNECMA M.53-5 som ger 5500
kgp utan och 9000 kgp med efter
brännkammare.
Denna motor

kommer att senare i produktions
kedjan ersättas av den kraftigare
SNECMA M.53-P2, som ger 6560
kgp utan och 9700 kgp med ebk.
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9,13 m
14.36 m ("M 20008" = 14.55 m)
5,20 m ("M 2oooB" = 15,15 m)
41,00 m'
7.500 kg ("M 2oooB" = 7.600)
17.000 kg
8690 I (3980 I) ("M 2oo0B"
= 8570 I (3870 I)
OBSI "M 2000" kan myckal enkeII föraes med lufttanknlngs
anordning.
Max haatlghallhög höjd
(>15.000 m):
M.2,2+
1482 km/h (BOOk) M.1 ,2
Max hsatlghal/Liigata höjd:
185 km/h (1ook)
Min stabiliserad haatlghal:
259 km/h (140k)
Landnlngahaatlghal:
232 km/h (125 kl)
Sättnlngahaatlghal:
Max operativ laalfaklor:
9G
13,5G
Max lsalfaklor:
6300 kg
Max laat:
4
robotar, 2 Inlerna 30 mm
Beväpning
akan ("M 20008" = ej
(detal/er se nedan)
akan Inl..nl)
6 robotar, 1 Inlem 30 mm akan
Räckvidd: • AttBckuppglft H-L-H > 1480 km
(2xjrb, 4x25O kg bomb och extratankar).
• Luftföravarauppg H-H-H > 1850 km
(2xjrb, 2xluftföravararb och axtra tankar).
AUlonoml: B..edakapaläge I luften 2 h 15 min
(2 Jrb, 2 Ifvrb och 1300 laxtratank).
Spännvidd:
Länger.
Höjd:
VIngyta:
VlkI, loml flygplan:
Max atartvlkl:
Max bränala (varav Inlernl):
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8
9
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Coclcpldunktlonen y

Följande
vapensystem
M-2000 medföra:

kan

O) Max last p;} resp balk (kg)
1) Luftförsvarsrobot Matra Super
530 D (semi-aktiv, ung v;}r Sky
Flash)
2) Jaktrobot Matra 550 "Magic 2"
(IRrb, ung = AIM-9L "SidewIn
der")
3) Vingplacerad extratank (1700 li
ter)
4) Kroppsplacerad extratank (1300
liter)
5) 250 kg bromsade bomber (Matra)
6) 1000 kg klassisk alt laserstyrd
(en kroppsplacerad eller tv;}
vingplacerade bomber)
7) 400 kg bromsade modulbomb
(Brandt BM 400)
8) 18 antibanbomb (BAP, 100, sMr
hål J betong/ asfalts banor)
9) "Belouga" splitterbomb (varje
bomb skjuter ut 151 sm;} grana
ter)
1O) övningsbomb "Rafaut F2"
11) Raketkapsel "Matra LR F4 " (18 st
x 64 mm/kapsel)
12) Laserbelysningskapsel
13) Laserstyrd attackrobot " Aero
spatial30L" (520 kg, räckvidd
10-12 km)
14) Antiradarrobot "Armat " (Räck
vidd ca 10-100 km)
15) Sjöm;}/srobot Aerospatial AM.39
"EXOCET"
16) Akanpod (M-2000B, 600 skott/30
mm akan)
17) Spaningskapsel "AMD-BA COR
2" (IR-kameral"Super Cyclope" )
18) Spaningskapsel "AMD-BA AA-3
38-HAROLD"
(Lr1ngdistans
kamera, 100 km)
19) Offensiv te/emotmede/skapsel
(2
"Thomsom-CSF-CAIMAN"
störsändare)
20) Lufttankningskapsel

• • Radar. - Liksom på motorsi
dan är slutproduktionen på radar
sidan inte installerad i de första se
rieflygplanen . Dagens radar är en
"Multifunktions doppler radar" ROM . Beräknat 1986/87 kommer
"M 2000" att få den radar - ROI
/Pulsdopplerradar (som motsvarar
JA 37 Viggens) . Därmed kan man
verka fullt ut med t ex "Iook-down
shoot-down".
ROM-radarn medger följande
funktioner:

•

Lufflörsvarsuppgift:

Ingen multimålfunktion.
Mycket väl störskyddad.

 automatisk upptäckning och
målföljning (allväder och höjd);
 skjutområdes och insatsberäk
ningar för jakt- & robotar ;
 automatisk följning av mål under
kurvstrid;
 kontinuerlig eller diskontiuerlig
målföljning (mht radarunderlag) ;
 semiaktiv styrning av radarobot
Matra Super 530F (jfr vår "Sky
Flash").

•
-

Altackuppg/n:

kartografi;
antikollision;
navigationskontroll;
"blint" anfall;
avståndsmätning;
målspaning od1 målföljning av ma
rinamål.

• • Navlgatlons- och vapen
system. - M 2000C och B är
utrustade med ett tröghetsnavige
ringssystem och ett numeriskt
aerodynamiskt system. Såväl
igenkänningsradar (IFF) som ra
darvarnare är av modernaste kate
gori. Radarvarnaren reagerar mot
såväl aktiv störning som för IR (t ex
avfyrade lv-robotar) . Varnaren är
helt integrerad med övriga vapen
system od1 kan t ex styra aktiva 
od1 passiva motmedel. I övrigt kan
piloten utnyttja:

,

•
•
•
•

En TACAN och en VOR-ILS.
Höjdmätare.
En V/UHF och en UHF radio.
EVentuella externt burna kapslar
med telemotmedel.

Mirage 2000 C med fanknlngsbom.
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Mirage 2000 N - nukleär vapenbärare

+ 2-sltslg.

"MlPSY"

• Planerings- och utvärderings
systemet "MlPSY" (motsvarar en
utveckling av JA 37:s "UTB"). På
ett elektroniskt kartbord sker hela
företagsplaneringen , aktuella kur
ser, farter, brytpunkter osv matas
in i en liten kassett . Under uppdrag
spelas all teknisk och taktisk infor
mation in på denna kassett och
kan återuppspelas och utvärderas
i efterhand.
Presentationen av nödvändig in
formation sker i " head-up-display"
och en trefärgs "head-down-dis
play" - taktisk indikator.
• • Avancerade simulatorer. 

"DB/SY" . En momentsimulator, för
att i enklare (och mycket billigare)
form träna in funktionen hos
" Head-up-display"/HUD
och
"Head-down-display"/HDD samt
ECM/ECCM-systemet. Simulatorn
består aven konsol med färgmoni
tor, som visar navigerings- och va
pensystemens instrument (motsv) ,
gas- och styrspak samt ett antal

strömställare. I simulatorn kan
mål, landningsbanor, störning, vä
der och vind samt felfunktioner si
muleras.
JBktstridss/mulator. En normal
flygsimulator (inkl G-simulering)

monteras in i en kupol (8 m). En
mycket kraftfull dator simulerar
himmel och jord , ett eller två mål
och flygbanor för avfyrande jaktrcr
botar. Dessutom kan det taktiska
uppträdandet i störd miljö tränas .

Omsko'ningsutbi'dning
Piloter
G",omftira I v vid Monlll-d,-M.run, CEAM (d,n f"n,lI. mol.v.righ,·
I", 1111 vlr ,v,n.1rI FMV-PROV) und" lre v,ckors IlIOriulblldnlng och
' " vtclmra flyrt/ln.'. O,g,n, om,lIolnlng Ir IIngre jn d,n f"mllda,
I«TI komm" ,n ulnyn/. ,n 1D·I,llIm I'SUL' 1 och mlng.,rjnlng,lIm·
mlf m,d " OA/SY" 2.
Morgond,g,n, plIoi", ,om 110mm" dl,,/r1 ffln Grundllgg.nd, T.II·
IIIk flyg-Ulblldnlng (= GTU), komm" docil .n fl ,n ting" ulblldnlng
/Imftirt med d,g,n, om,kol,dfI plIoi".
1) Föral, "M 2000c"·,'muf.tom kommIT ,n va" fjrdlgln",II,,,d,
I,gom ,om ju/1I1,pp 111/ OIJON-IIJ"m" /ul,n 1984.
2) Mom,nlrlmul,tor för ulblldnlng pi navlg,l/on,· odl vap,nsysl,mell
"M 2000".

Tekniker
GenomlIJra und" min" ," mln.der. DeSlutom genomförs för vllS'
aped,IIIt,,(,/yray,'em, navlg.llon,· och v,pensy,'em m m) ynerllg.·

re ullllldnlng.

Och framtiden. - Enligt planer
kommer franska flygvapnet att ta i
operativ drift en division Mirage
2000 per år, totalt ca 240 flygplan .
Först de två jaktdivisionerna och
TIS-divisionen (M 2000C resp B)
på DIJON . Därefter börjar omskol
ningen av de fem kärnvapenat
tackdivisionerna som ingår i F A
TAC (dvs motsvarigheten till vår
El) 4.attackeskadern i LUXEUll
och 7.attackeskadern i SAINTDI
ZIER. Dessa får Mirage 2000N
som skall bära den nya kärnva
penbestyckade medeldistansrobcr
ten " ASMP " .
• Avslutningsvis kan det inte vara
helt fel med en viss spekulation .
När nuvarande och modifierade
Mirage IV , den strategiska kärnva
penbombaren , om ett tiotal år går
ur tiden - kanske M 2000N i något
modifierad version tar över en del
av treeenigheten (robotar - ubåtar
- bombflygplan) för att axla den
franska kärnvapenavskräckning 
ens tunga mantel.
Man kan konstatera, att med Mira
ge 2000 har Frankrike fått ett
stridsflygplan av absolut högsta
tekniska - och därmed taktiska 
klass. - Det känns därför inte fel
att instämma i det klassiska frans
ka uttrycket : "Vive /'Armee de
J'Air Francaise '"
•
Owe Wa germark
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Här vid UTK:s kommissionsbord avgörs de FV-sökandes framIld. Ovan ses
kursledning och facklnterviuare Inbegripna i diskussion kring ett "gront fall" .

Flygstabens
Rekryteringsdetalj
svarar för såväl yrkesinformation
som uttagningar av Flygvapnets
-- '; yrkes- och reservofficerare .
.~~_ Förra verksamhetsåret behan d
-::' ~' Iade vi mer än 4000 ansökningar.
-: En dryg fjärdedel var kandidater till
de 30 utbildningsplatser för blivan
de officerare i flygtjänst. Att ur en
sådan stor mängd sökande ta ut
de mest lämpade ställer höga krav
på uttagningssystemet. Som en
del av Rekryteringsdetaljen ingår
"Flygvapnets Uttagningskommis._-sion " , bättre känd som " UTK".
-- - UTK:s uppgift är bl a att ta ut
dessa 30 blivande flygförare.
Vi inser våra begränsningar
(även om de är få) och utnyttjar vid
dessa ul1agningar aktiva flygoffi
cerare från våra 35-, 37- eller skol
divisioner. Dessa "fackintervjuare/
Flyg" genomför intervjuer som ett
utmärkt komplement till de skriftli
ga och praktiska prov samt psyko. Iogintervjuer, som också ingår i ur
--;'.~:valskedjan. Vi på Rekryteringsdei~"8taljen tillförs dessutom nödvändig
:~:j,;i kontakt med det dagliga förbands
';.~ig--- 'livet samtidigt som förbanden till
förs utbildad rekryteringspersonal.
För all fungera som "fackinter
vjuare/ Flyg" fordras några års
flygtjänst som FFSU-förare samt

en grundläggande kurs. Denna
kurs anordnas vid behov, ungefär
vart annat år. Den senaste kursen
gav oss el1 tillskott av fem nya ,
unga och aktiva fackintervjuare/
Flyg.
Välkomna i rekryterings- ("head
hunter" ) gängett
•
Owe Wa germark
FY:s RekryreringscheJ

Under en septembervecka ge
nomförde
Rekryteringsdetaljen ,
under ledning av psykolog Anders
Christoffersson , en kurs för fackin
tervjuare/Flyg.
Vi var ursprungligen många in
tresserade förare från förbanden.
Men pga en intensiv övningsverk
samhet i FV kom enbart represen
tanter från F5, F6 , F15 och F16 .
Veckan var för oss elever myc
ket givande. Vi erhöll en god insikt
i R-detaljens verksamhet. För
många förbandsförare var " UTK"
ett begrepp höljt i dunkel. Den eg
na ullagningen för snart länge se
dan + den "feedback" vi senare
fått samt alla turer runt DMT hade
tyvärr inte förbäl1rat insikten.
Det var därför tillfredsställande
att konstatera, all verksamheten
vid UTK sköts mycket professio-

Inlerviueleven II Bo Sabb (t v) diskutIIrar personbedömningens svIra konsl med
iurschefen och blir d:o, Anders Chrls/o"ersson & in Alf Ingesson- Thoor.

Rekryterings
ti
detaljen
- Flvvapnets
"HUVUDJÄGARE". ~.
~'

nellt. Vi skall som blivande fackin
tervjuare även hjälpa till med att ge
förbanden en saklig information
om arbetet. Samtidigt tar vi med
oss lite "friskt blod" till UTK från
verksamheten på fältet , som na
turligt nog skiljer sig från motsva
rande vid skolförbanden.
Della är el1 utby1e som vi alla i
•
Flygvapnet tjänar på .
A naers Hilding, F6
Fd elev, numera Jack in rervjuare/Flyg.

Som kurschef var det mycket gi
vande all få uppleva det intresse

och den entusiasm som "elever- l;;::~
na" visade under deras vistelse på - ~
Rekryteringsdetaljen i samband
med fackintervjuarkurs/Flyg. EI1
smidigt och nära samarbete mel
lan psykologer och fackintervjuare
torde i väsentlig grad medverka till
all vårt urval av 37/39-förare förblir
det bästa tänkbara Det är påfal- -__
lande vilken god intuitiv känsla pi- :§..~.
loterna har för vilka - av alla sö- ".,?_:::_
kande - de i framtiden skulle vilja
se som blivande elever - kamrater ..:;-,~:- divisionsmedlemmar - chefer. •

:-;"'1'

Anders Christoffersson
Leg psykolog/kurscheJ

Yrtesinfonnallonen represenlerar en betydelsefull bli av rllkrylerlngsarbe/el.
Har berättar Ulf Undslrom (I v) om kampanJer och reklamrutiner för frlgvlsa
InlervJue/ever.

Foto: Anders Christoffersson

--
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• • 1931 skrev den svenske författaren
Ivar Lo-Johansson de numera klassiska
orden: "Jag tvivlar plJ idrotten". • 1984
svarar vi plJ denna utmaning och konsta
terar med glädje och övertygelse att Flyg
vapnet satsar plJ idrotten. Flygvapnet tror
plJ idrottens ide, filosofi och fostrande roll.
VlJr mlJlsättning och strävan att satsa plJ
idrotten kan ses ur tvlJ olika perspektiv.
Dels eftersträvar vi bästa möjliga image
hos svenska folket, idrotten ger oss fin
good-will. Dels nlJr vi Sveriges ungdomli
ga idrottspublik för vlJr framtida rekryte
ring.
• ••

Parallellerna mellan olika sporta k
tiviteter och Flygvapnets (FV)
verksamheter är många och rele
vanta. Båda typerna av sysselsätt
ningar bygger på kvalificerade och
väl förberedda insatser.
I lagsporterna - liksom i FV - är
det frågan om samarbete och
team-work. Inga kedjor är ju som
bekant starkare än deras svagaste
länk. Dessa aktiviteter bygger på
minutiösa förberedelser och per
fekt disciplin. Ar av träning och
hårda insatser lägger grunden för
framgång.
De individuella idrotterna , där
FV är med, innehåller ofta krav på
balans, fart, koordination och be
härskning av tidspress . Allt det här
återfinns inom FV:s dagliga verk
samhet.

• • Flygvapnet syns både ge
nom egna idrottsmän och utom
stående representanter . Alla kan
sägas tävla i TEAM FL YGVAP
NET. Målet är att svenska folket
skall veta att vi finns, att vi behövs
och att vi sköter våra uppdrag.
FV medverkar inom idrottens ra-

FLYGVAPNET
salsar på

IDROTTEN!
Syftet är bl a att få fram störtlopps
åkare av samma dignitet som våra
berömda slalomåkare.
Parallellerna mellan störtlopp
och flygning är så uppenbara att
det inte är något att orda om . Vig
gen cupen kommer den här sä
songen att avgöras med finaler i
Aras nya internationella störtlopps
backe. Här är det verkligen på sin
plats att tala om utförsåkningens
Formel l . Alla tror helhjärtat på
den här satsningen. Nu ska det gå
utför med fart- och precision!

MATS HOLMGREN utför s/örtloppspls/en . 1984 Ars Vlggen-Cup-segrare . FAr vi se
honom i TV-ro/an under vin/er-OS 19887

mar på många olika sätt. Vi ar
rangerar tävlingar, fungerar som
sponsorer, ger flyguppvisningar ,
sprider färgstarka dekaler och
mycket annat. Den svenska all
mänheten har uppmärksammat
våra insatser, därom råder inga
tvivel. Låt oss nu kortfattat göra
några nedslag i det goda och le
vande förhållandet mellan FV och
idrotten .

Fln,,1 uRgdomflns III/-SM = Flygv,pfln-wpfln I Ishockey -84. Leks,ndsgrabb,,
n, spö" FV-mirtl, MoDo I fln "nI,ndfl fight.

~

• Ishockey - FV väckte sensa ~
tion genom att göra MODO AIK till ~
"vårt" lag i elitserien i ishockey. 2
,f
Satsningen, den första i sitt slag i
landet, fick en oerhörd genom
slagskraft med paroller som " Flyg
vapnet - bäst på plan' " och " Flyg
vapnet - Ditt Yrke' ''. Här skall
mycket beröm utdelas till initiativ
tagaren, den i höstas pensionera
de informationschefen överstelöjt
nant Ulf Björkman .
Flyglfapencupen . - FV har som
sig bör en egen cup - Flygvapen
cupen i ishockey. Cupen innefattar
B-juniorerna (17-18 år) över hela
landet. Spelet gäller SM . Flygva
pencupen räknar ca 20.000 delta
gare och alla får information om
FV . Vid slutspelet fungerar CFV
som uppskattad prisutdelare .
• Alpint . - Sverige har nått smått
otroliga framgångar i alpin skidåk
ning de senaste cirka tio åren .
World Cup-tävlingar har arrange
rats i Tärnaby och Gällivare-Malm
berget. Naturligtvis är FV på plats
med synliga banderoller i målom
rådet och mycket populära flyg
uppvisningar.
vtggencupen . - FV arrangerar
Viggencupen i s/örtlopp. Varje sä
song tävlar utförsåkare på olika
platser i landet i fem, sex tävlingar.

36

• Femkamp . - FV har inom egna
led många duktiga idrottsmän .

-

Lennart Pettersson är ett lysande
exempel. Lennart, Viggen-pilot vid
F13 i Norrköping, tävlar i modern
femkamp och i militär flygfem
kamp. Han var med i bronslaget i
modern femkamp vid OS i Moskva
1980. Lennart har åtta individuella
världsmästerskap i militär flygfem
kamp. På det är han outstanding i
världen . Dessutom innehar han

Fl-Iänriken SVEN-BERTIL JOHANSSON
dill/og som reserv i svenska seglarlaget
(Flying Outchman + Tornado) vid OS i
Los Angeles i somras . Tidigare har han
en 5:te/lats I~n Mon/real-OS -16. Nu
siktas p guld i Seoul -88/

världsrekordet i 5-kampspoäng .
Och i lag är FV 20-faldiga VM
guldmedaljörer!
• Fallskärmshoppning och FV
har en logisk koppling. Så givetvis
tävlar vi i den disciplinen. Luften är
ju vårt element. Våra representan
ter är Viggen-piloterna Olle Lack ,
F13 , och Kent Pettersson , F6. Det
senaste nytillskottet i denna fallan
de sport är blivande sergeanten
Marianne Friskman från F15 och
Ragnar Ellingsson , F4 . - Kent Pet
tersson var svensk mästare i kom
binationshoppning för två år se
dan.
I höstas koll iderade Kent och
hans Viggen med en mås. Farten
var cirka tusen knutar och flygpla
net blev duktigt ramponerat. Hu
ven slogs bort. Själv satt Kent halvt
förblindad av fågelblod i det pis
kande vinddraget . Han lyckades
dock mästerligt flyga sin 37 :a till
närmsta bas. Väl återbördad på
"terra firma" frågade en väntande
journalist: "Vartör hoppade du in
te?" Kent svarade då lite torrt:
"Jag har redan gjort över 2000
hopp" .
• Brädsegling - Dr8kencupen .
- I skrivande stund förs det intensi

Fl-duon ( = de tvI I v) som vill ge SVllrlge slIglaf(Juld I Tomadq-kllSSfln vid OS i
Seoul -88: GI1RAN TUNHAGE, SVEN-BERTIL JOHANSSON + " sparrlngpartnllrn"
P-G Hogbiick. - Och Flygvapnll/ backsr upp dllm!

va förhandlingar mellan Svenska
Oppna
Brädseglartörbundet
(SOB) och FV . Brädsegling , wind
surfing i folkmun , är en idrott på
mycket stark frammarsch i Sveri
ge. 1979 hade SOB 35 medlem
mar. I dag räknar man med att
240.000 människor i landet utövar
sporten. Tala om utveckling! Ge
nom Drakencupen kommer FV att
stötta svenska landslaget inför
EM , VM och OS.
• Segling har tidigare främst varit
en marin angelägenhet. Men vid
västgötska F7/Såtenäs har under
året som gått tanken vuxit fram att
försöka bryta dominansen , med
OS-seglaren i Montreal 1976 och
Los Angeles 1984 Sven-Bertil Jo
hansson som rorsman . Göran
Tunhage har slutat med Roadra
cing (efter årets SM-triumf) och
återupptagit sitt gamla seglarin
tresse. Tnför OS i Seoul 1988 ska
man satsa helhjärtat på att kvalifi
cera sig i seglingens s k Formell ,
dvs Tornado-klassen ... om man
hinner få fram en riktig vinnarbåt;
med prylar som håller . - Men till
OS 1988 skall de! Och med dem
alltså FV!!

• Motorsport ligger FV varmt om
hjärtat. Släktskapen är nära och
paralleller är lätta att dra. De här
två verksamheterna tangerar var

Viggen-flyglöraren PETER UNO~N är pA sin Ir/lid en av Sveriges bästa
Superbike-Iörare. Hiir pI FV-Mgen.

andra. Här gäller det teknik och
motorer samt fart , balans och kon
troll under hårdast tänkbara tids
press.
Göran Tunhage har fram till i
höst kört Superbike med stor fram
gång - han är nämligen Svensk
mästare 1984. Göran är i det "civi 
la" Viggen-pilot vid F7. Han tygla
de en Kawasaki när han tävlade
och vann . Men nu slutar Göran på
toppen av sin Superbike-karriär.
Han satsar de närmsta fyra åren i
stället på en OS-plats i segling.
Peter Unden , Viggen-pilot vid
F6 i Karlsborg, kör en Honda och
är också en av landets absolut
bästa Superbike-förare. Peter an
ser att kombinationen Viggen-pilot
och Superbike-förare är - super.
Han trivs så bra i FV att han i ett
TV-program lät meddela: "Mitt ar
bete är min hobby".
Super-Neftan . - Nettan lind
gren har stått i rampljuset som
kvinnlig tävlingsåkare i många år.
Hon är en mycket värdig represen
tant för Team Flygvapnet. Nettan,
som arbetar som sekreterare vid
ABF i Tumba , tävlar i Formel 3 
Formel Super! 1981 tog hon som
första kvinna SM-poäng i sin klass.
Nettan började tävla som 14
åring i go-cart. Som 18-åring blev
hon trea i SM . 1980 startade hon i
klassen Sport 2000. I dag kör hon
en gul 2-liters Renault MK-27 med
160 hk i Formel 3. I bakgrunden

finns som stöd och mekaniker,
pappa Stig Lindgren.
Så här säger Nettan om framti
den: "Formell är inget direkt mål .
men visst vore det väl roligt att
prova... " .
• • InrIktning . - FV:s policy i
nu läget vad gäller idrotten är att
framför allt satsa hårt på cuperna
Flygvapencupen,
Viggencupen
och Drakencupen - och på våra
egna idrottsmän och -kvinnor. Ti
digare har FY på olika sätt varit
involverade i trail, speedway,
dragracing och sidovagnscross .
Allt har dock samverkat till att ska
pa det goda rykte FY har hos den
svenska allmänheten. På den vä
gen skall vi i FV fortsätta, om än
ibland i andra former.
Konklusion, Sammanfatt
ningsvis kan vi konstatera att FV
tror och satsar på ungdomen och
idrotten. FV vill skapa en bra good
will hos det svenska folket för vår
viktiga och ansvarsfulla verksam
het. Idrotten är ett utmärkt sätt för
oss att nå den svenska ungdomen .
Det är ju dagens ungdom som är
morgondagens flygvapen .
Idrotten är en mycket väsentlig
del av vår rekryteringsverksamhet.
Den gode Ivar Lo-Johansson hade
kanske sina skäl att tvivla på idrot
•
ten ... men inte Flygvapnet.
G östa Edwards,
Informationschef

Owe Wagermark,
Rekryteringschef

Svenske miistaren -84 I Superlllke-klassen, Vlggen-flyglöraren GI1RAN TUNHAGE,
gratuleras av CFV, gllnl/ S-O Olson.

Första attackflygdivisionen vid F7/
Såtenäs genomförde i somras en
tvådagars
säkerhetsmaterieIöv
ning i Fjällbacka i norra Bohuslän .
Ovningen , som hade karaktär av
övning/utbildning , ägnades den
första eftermiddagen åt en "säk
mat-stig" bestående av tio mo
ment, de flesta i vatten. - När
mörkret infann sig tränades mör
kervinschning med F7 :s Alouette
helikopter/ HKP 2.
Nästa dag började med kom
binerad försvarsupplysning och in
formation om FV / F7 . Från FSIY
info lånades "rekryteringsbussen" .
Den laddades med sedvanligt info
material + en tavla visandes nöd
packens innehåll samt en docka
utklädd till pilot. Denna utställning
placerades på torget vid hamnbas
sängen .
Dagarna före hade tidningen
Bohusläningen infört en " blänka
re" för att förvarna om flygbuller
och inte minst locka publik. - Vad
publiken fick se var (förutom
nämnda utställning) när piloterna
hoppade i vattnet från en HKP 4
från ca 4 m höjd (2.Hkpdiv/ Säve 
den flygräddning och ubåtsjakt vi
har på Sveriges framsida).
Under tiden flygförarna utförde

"åtgärder efter vattenlandning ",
anföll en 4-grupp AJ 37 "G ustav
Blå" . Försl ett dykanfall och däref
ter en förbiflygning . - Nästa punkt
var uppvinschningen med HKP 4.
Publiken informerades hela ti
den med hjälp av megafon om
Flygvapnets, attackflygels och
F7:s roll i försvaret.
Intresset var mycket stort bland
publiken . Fjällbacka är en flitigt ut
nyttjad ut- och inpasseringspunkt
för våra övningar i Västerhavet.
Därför var lokalbefolkningen bl a
mycket intreserad av att få studera
flygutrustningen.
Kategorin " båtfolk" uppskattade
mest uppvinschningen från vatt
net. Det var en nödsituation man
själv kunde hamna i. Att ha bekan
tat sig med detta med egna ögon
upplevdes tryggt.
• Att kombinera en typ av övning
som denna med att marknadsföra
och informera om FV bedömer vi
som mycket lyckat och uppskattat.
Vi tror att liknande arrangemang
kommer att ses på många ställen
nästa sommar. Ett bra sätt att nå
en bred publik . Att slå två flugor i
•
en smäll - rekommenderas I
Ha~a"

Brand,

Inom ramen för gällan
de avtal om samarbete
vid sjöräddning i Öster
sjön mellan Sverige och
Sovjetunionen har över
enskommelse
träffats
som i vissa fall möjlig
gör landning i Sovjet
unionen med svensk
obeväpnad räddnings
helikopter. • • Över
enskommelsen träffa
des vid den konferens
mellan representanter
för de svenska och sov
jetiska sjö- och flyg
räddningsmyndigheter
na, vilken avhölls i
Stockholm i juni -84. Av
talstexten framgår av
pkt 7 i konferensproto
kollet; enl nedan.

En överenskommelse av detta
slag för att förbättra säkerheten vid
räddningsoperationer i östra delen
av Ostersjön har eftersträvats un
der flera år. Att överenskommelse
nu nåtts får dock inte innebära nå
gon som helst förändring i hittills
gällande planering för och genom
förande av räddningsinsatser med
helikopter.
Vid räddningsoperation i närhe
ten av gränsen mot Sovjetunionen,
kommer de sovjetiska myndighe
terna att orienteras genom RCCI
CEFYL försorg om att svensk
räddningshelikopter opererar i om
rådet. Härvid kommer berörda

o

Bott~k5llr!
'13est wishts for a2iappy2Jew})tar
q)re bestafWunsche ~ nrumJahr
~ voeux pour la2Jouvd~

~~~
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sovjetiska RSC (Rescue Sub
Center) att larmas och bemannas
bl a med engelsktalande personal ,
varefter kontakt skall kunna nås på
nödfrekvensen 121,5 MHz. Sovje
tisk helikopter kan eventuellt kom
ma att leda den svenska helikop
tern till lämplig landningsplats.

Utdrag ur protokollets pkl 7:
7) "The Soviet delega rion infonned abour
a new So viet Jegislarion that makes il
passible for air rescue unirs lo make a
rechJ/ical landin g iII rhe USSR. The
reason jor such /af/ding has 10 be a
siluarion Ihl1l mighr crea'e all emergency
sifuarion!or (he uni,.

.,

Foto: Göran Bengtsson

Efter'liera

samövningar
ocb' konferenser
_lyr.'
sovjetisk·
tillträdes
kungörelse:

Mi-B
vinschar
upp
nöd
ställd

. I

-,

To requesl a tecJmica/ landin g in th is
situation (he unir sends a distress call ro
the USSR on the Jrequency 121,50

MH z,"
" When a Swedish air resu ce uni,
works close to the USSR ,·s te rritorial
barder, the Swedish Air RCC sha"
inJorm the Leningrad R CC via RCC
E ast, Tha t gi ves Leninggrnd RCC the
possibifiry ro be prepared f or an eveluua/
rechnical landning ."

Sam
övning -84

,..

.

Svenska räddningshelikoptrar
må nödlanda
i Sovjetunionen

Telexmeddelande till Sverige från
RCC (Radio Controi Center) i Le
ningrad:
"De svenska enheterna skall se
nast kl 06.00 GMT (08,00 SST)
vara pA position N 5604 , E 1804,
Nödsändare i eOSPAS/SARSA T
systemet skall provas, Svenska
flyg enheter skall endast lyfta och
deltaga pA direkt fram ställan frAn
ose, En förutsiittning för detta är
att svensk flygräddningsledare kan
ta s ombord pA det sovjetiska led
ningsfartyget, Sökning skall ske ef
ter sege/Mt, "

Detta telex var inledningen till
1984 års sjöräddningsövning, där
sovjetiska helikopterenheter för
första gången skulle visa sina fär

digheter i gemensamma sjö rädd
ningsoperationer.
Åskådare ombord på Sjöfarts
verkets " Baltica" var representan
ter från Flygvapnet, Luftförsvars
verket , Sjöfartsverket och Stock
holms Radio, som under ett antal
år förhandlat om ett samarbete om
sjö-/flygräddningstjänst i Oster
sjön mellan Sverige och Sovjet
unionen ,
• • Vid angiven position ute i Os
tersjön väntade den sovjetiska
högsjöbogseraren " Epron" , som
var OSC (On Seen Commander)
för övningen , P rofessorsfartyg et
"Fenix" anslöt. Därifrån anlände

chefen för Rescue Department of
Sovjei Air Force, generalmajor S.
Mosienko med stab, För att vara
den sovjetiske OSC behjälplig ha
de jag i ett tidigare skede embar
kerat " Epron", Väl ombord fram
kom, att man från sovjetisk sida
endast ville visa upp sina egna fär
digheter. Orsaken härtill var, att
man var rädd för att språkförbist
ringen skulle kunna skapa kolli
sionstillbud,
Sökobjektet var en större segel
båt som ett dygn tidigare hade av
seglat från Leninggrad, För öv
ningen var båten utrustad med ELI
freq 121,5 samt den maritina nöd
frekvensen 406 mhz, För att undvi

'Eprons' befiilhav,re, k,pten Sldorow, I s,m.,rlk med flygvapengenertJfen
Mos/enko under övningens arbetslunch.
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ka att vår svenska flygräddning
skulle dra igång efterforskning ha
de Liv i god tid aviserat övningen i
Notam.
Deltagande sovjetiska flygenhe
ter var: Transportflygplanet An-26
(tillhörande Aeroflot) samt heli
koptrarna Mi-14 och Mi-8 (bägge
från sovjetiska flygvapnet).
För svenskt deltagande hade
denna dag en TP 84 'Hercules' ba
serats vid F1?!Ronneby.
• • Vid 11-tiden hördes nödsän
daren och samtliga fartyg begav
sig mot "haveristen". I kikaren
syntes haveristen som låg och
blossade nödsignaler. Overste Ju
ri (från sovjetiska flygvapnet) led
de övningen. Till min förvåning
ombads jag dirigera bort påstådda
svenska flygplan. De störde An26:an som anflög på hög höjd mot
haveristen, påstod man.
Overste Juri anmälde att An26:an haft plats och att flyplanet
började sin inflygning. Efter ca 15
min kom An-26:an in och fällde en
gummibåt hängande i en fall
skärm. Under nedfärden utlöstes
båten och hamnade ca 50 m vid
sidan av "haveristen". En mycket
skickligt utförd presentation m h t
den hårda vind som då rådde.
Därefter var det dags för Mi-14
att komma in i målområdet. Heli
koptern fällde en docka. Efter en
ny inflygning hämtades den upp av
en y1bärgare liggande i en "sänk
håv". (En metod som inte längre
används i helikopterräddnings

vens 121,5 låg ca 15 km från ha
veriplatsen medan freq 406 bara
visade 4 km fel. Det är fullt accep
tabla värden och SAR/SAT-syste
met har inbesparat många flygtim
mar för den svenska flygräddning
en under det år vi har använt sys
temet i Sverige.

Mi'14 med ytbärgare i sänkhAv hovrandes över sjöfartsverkets "Baltica".

sammanhang i Sverige.) Denna
operation utfördes två gånger. Det
hela gick mycket snabbt.
Avslutningsvis visade Mi-8:an
hur man nedvinschade en läkare
på fartyget "Epron". Läkarens sele
var av samma typ som våra sittfall
skärmar. Fallskärmspacken var
dock här utbytt till läkarens medi
kamentväska.
Anmärkningsvärt var den höga
höjden - 30 m - som de bägge
helikoptrarna använde vid vinsch
ningarna. Någon riktig räddning
från segelbåten utfördes inte. För
utom läkaren och y1bärgaren an
vändes dockor som övningsobjekt.

Ovningen genomfördes snabbt
och elegant.
Efter den sovjetiska uppvisning
en fick vår TP 84 startorder. Den
gjorde ett par överflygningar på låg
höjd.
• • Enligt uppgift är fyra rädd
ningshelikoptrar baserade i Riga
avsedda för räddningsoperationer
i Ostersjön. Utbildningen av dessa
påbörjades för tre år sedan. För
denna övning hade aktuella heli
koptrar om baserats till Palenga, en
flygbas norr om Kaliningrad.
Under övningen användes SAR/
SAT + "skarpa" nödsignaler. Frek

• • Viktiga protokoll. - Efter
varje konferens med representan
ter för resp länder har upprättats
protokoll. Från svensk sida har vi
alltid undrat vilken "status" dessa
har haft. På en direkt fråga till en
sovjetisk delegat blev svaret: "De
går så långt man kan komma".
Att så tydligen är fallet bevisa
des vid konferensen i Stockholm i
juni -84, då såväl Head of v/o Safe
ty of Navigation and Rescue opera
tion B.S. Magnagashew (Head of
delegation) som generalmajor S.
Mosienko deltog. Där presentera
des den nya lillträdeskungörelsen,
bestämd av Högsta Sovjet, gällan
de från 84-01-01.
Däri står bl a, att helikopter i nöd
efter förhandsmeddelande tillåts
landa på sovjetiskt område. Med
nöd definieras:
l) Bränslebrist.
2) Overlastad helikopter.
3) Att snabbast möjligt kunna läm
na skadad till närmaste sjukhus.
• Ar det inte nu aktuellt att märka
våra svenska räddningshelikoptrar
(HKP 4) med tydliga bokstäver:
RESeUE??
•
Göran Dengisson. RCCjCefyl

Deltagarna vid den historiska stockholmskonferensen -84. Sittande fr v: S Mo
sienko, B S Magnagashev, K Reslow, H Strldh, S Kvarnström. StAende fr v: L G
Nordenstorm (tolk), U Hal/berg, L Belov, N Burkov, M S Nlkltin, V Berlin, G
Bengtsson, V SIderenko, sekr Al/sia & R Carlsson.
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AkbIella flygplan
i Sveriges
närområde
F-111F under accelerationslöpa med tänd ebk. Flygplanet, som är
baserat I Storbritannien på basen Lakenheath, bär motmede/skapslar
under vänster vinge och under bakkroppen.

"Feneer"
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Su-24 FENCER kom I operativ
tjänat I slutet av 1974. Därmed
påbörjades en betydande för
stärkning av de sovjetiska flyg
stridskrafterna. FENCER ar I
dag ett av de modernaste flyg
plsntyperna I Sovjetuni onen
och anses av vallterländska be
döm re som ett mycket kvalifi
cerat flygplensystem .
FENCER ersatte till en början
det lätta bombflygplanet Jak- 28
BREWER, men I dag flnns Su -24
I llIngt större antal än föregång
aren

• • TIll en början baserades
Su-24 på tva baser I 8altlkum.
Dels vid Tukums (söder om Ri 
gabukten) , dels vid Tlernjak 
hovsk (öster om staden Kali 
nlngrad) . Under senare år har
Su-24 också baserats I bl a Po
len och östtyskiand.
FENCER är tvåmotorigt oct!
klassificeras som ett tungt at
tackflygplan. SU-24 finn I ett
antal olika versioner. Skillnader
na mellan de sa år dock mycket
små. Su- 24 har variabel vlnggeo
metrl , troligen med " standardlä 

Efter en noggrann utvardermg
av två olika koncept tran Gene
ral Dynarnics resp Boetng kun
gjordes d I den 24 novemb'er
, 962 att General Dynamlca valts
som huvudkontraktor for ett
nytt takllskl flygplan merl va ria
bel vmggeom"lrl fo' US Air For
ce och US Navy
Första flygning agde rum den
21 december 1964 med en
F-lIlA . dvs versionen for USAF
Utvecklingen av verSIOnen for
US Navy - F-H 18 fo r hangarfar
skedde Vid
tygSbasertng Grumman . F- Ill B 1I0g tIg den
18 ma/196S . men prole tel slap
pades 1968 Da hade Slu F- l 18
nun",t tillverkas
F-l ' l tiar sedan Illverkats j
sex 01 ka versioner or attack
och bombuppglf1er enl lol/and

.F·1 114

"'D
F8
lor
US Air Force
• F·/tlC fo r Roya l AU Sl r h ll r; Air
Force
Totalt har 562 F· ll1 IIl1ver
kats
Ytterligare ver lonsbe
l acknlngsr forekommer F·I l K
var en vers on tllltan" l for Ro I
Air Force Storbritannien ge
nomförde dock inte kopet )
De resterande ver!llonsbe
tecknrngarna härror sig III lIyg 
plan som modltleratr. Ir /ln tldl
gare versioner. Spal'l ln sllVg
planet RF-ll1C ar Ilill!des mo dl
lierade auatr allenalska F 11 1C
Motmedelsflygplanel EF- IllA al
modifi erade amerlka~sk
r
lH A
Program m I tör utv eckll

gen" för pIIvinkeln mellan 16
och 69" Vingen är högt place
rad. Nosen har ett cirkulärt
tväranitt, medan flygkroppen
har ett rektangulart tvärsnitt. De
sldUggande luftintagen - place
rade framför den fasta vlngde
len - är rektangulära med gräns
sklktsp'tt frsmfÖr. StabIlIsatom
Nngersr samtidigt som höjd
och skevroder. Under bakkrop
pen finns två bukfenor.
FENCER har Ifta bslklägen
för yttre last. Fyra pli s/älva flyg
kroppen , två på de fasta vlngde
larna och två på de rörliga vlng 
delarna . Balkarna pa de rörliga
vingdelarna är således vridbara,
81'1 att lasten alltid hänger I färd
riktningen oberoende av pIIvin
kelInställning. Dessutom är Su
24 försedd med en sexpipig 23
mm akan av Gatllngtyp pli flyg 
kroppens
högra
undersIda
FENCER saknar Inre lastut
rymme. Som vapenalternallv In
går bomber, attackraketer samt
attackrobotar. Eventuellt kan
också Jaktrobotar for sJälvför
svar medföras.
För mållnmätnlng act! navige-

ocn modllienng av F-lllA 1111
EF- l11 A Inledd es 1972. De t kva
hficerade molmedelsflygplanel
skulle kunna utfora sa va I bak
grunds· som medstornlng. Den
forsta hell modifierade EF-l11A
flog ffg den 17 maj 19n
SAF plan erar att modifiera
42 flygplan till EF- 1" A-stan
dard.
MoImedelsutrustnIngen
har beteckningen AN/ALQ-99E.
Det ar en utveckling av ulrust
nlngen I US Navy:! motmedels
'Iygplan EA-68 ' Prowier'. UI
ruslnlngen i EF- l11A ar place
fad I det inra IIBpenutrymmel
och I n kanotformad rsdom un
der kroppen sam I I utbyg gna
den pa 'entoppen . Den senare
molsvaras helt av den som finns
pa fA · 5B
F-l l 1 sr tvamotorlgt act! har
v ariabel vInggeometri. Vingen
r
eglost varierbar med prl·
Yl llklar mellan 16 och 72,5 .
Vmg n ar hogt placerad Nosen
har ett clrkulerl tvar nltt medan
flygkroppen har ett mer re«tangu·
lärt tvarsnitt De Sldhggande luft·
Intsgsn om a r placerade under
de Ula vingdelen, ar halvcir
kelformada. Stabilisatorn funge
ra r samtrdlgt som hojd- och
sk lIroder. Under bakkroppen
linns tya bukfanor.
F- l 1 har sex balklagen for
yt1re lasl - tre pa vardera ving
en samtliga pill de rörliga ving·
delarna De tva Inre balklägena
ar rorliga . dvs vridbara för at1
lasten alltid aka hanga I fardrlkt
n'''9''O oberoende av pIIVInkeln.
Dc yt1ersta balklagena daremot
(j -laget) Eventuell

I
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ri ng är FENCER utrustad med
en kvalificerad attack- och navi 
gerlngsradar. Flygplanet är två
aUslgt Besättningen bestar av
förare oct! navlgatör/ system
operatör. Desaa är placerade
bredvid varandra (precis aom I
F-ll1). Detta cock-plt- arrange
mang är annara Inte vanligt hoa
tvaalt51ga strldallygplan .
FENCER är med största san
nolikhet utrustad med en kvalifi 
cerad motmedelsutrustning för
självförsvar (egenskydd).

last måsle fällas före vl ngom
slfilllnlng . F-Hl har en upp
hilngnlngspu nkt på flygkrop
pen Flygplanet har ock" ett
Inre vapenutrymme fö r en 20
mm M61 automatkanon av Gat
IIngtyp samt för en alternativt
tva 8 43-bomber. övriga vapen
alternativ ar attackro botar och
andra typ er av bomber.
For måUnmätnlng och navI ge
ring ar F· III utru stad med en
ana ck- och en terräng fö lJnings
radar. Flygplanet ar tvåsitsi gt
med farare och navigatör/system
operator plll cera de bredvid var
andra . Besattnlng en si tter I en
raddnlngskapsel . som samti digt
separerar bada besat1nln gs
medlemmarna fran flyg p lanet.
• • I vårt näromr~de flnns ca
160-170 F- 1" baserade, upp
delade på två bas er I Storbri tan
nIen. Organisatoriskt til lhör ba
serna USAFE

Totalt har hittills ca 600 FEN
CER tillverkats. Flygplanayate
met haf en väldigt hög utveck
IIngapotential. Därför är det san
nolikt att FENCER I framtiden
även kommer ett dyka upp I
(t ex) speciella spanlngs - och
mOImedelsversioner.
Dessa
skulle dA ersätta Jak- 2S BRE
•
WER D rup E.

SpännVidd
8Vept:
08Vept:
Längd :
Tomvikt :
Max
lltarlvlkt:

5u -24

F-1fl

10,3 m
17,5 m
20,5 m
20 ton

9,7 m
19,2 m
22,4 m
21,S ton

40 ton

På Upper Heyford finna fyra di
visi oner, tre med 24 F- l 11 E i
vardera samt en motmedelsdlvi 
slon. När den senare er fullt ut
ru stad, kommer divisi onen troli
gen att ha tolv EF-l11 A . Upper
Heyford 's flygplan har bok
atavsbetecknlngen UH på fenen .
På den andra basen, Lak!n~8/J1 ,
f inns ca 85 F- ll 1F fördelade på
fyra div isioner. Dessa flygpl an
har bokstavsbeteckning en LN
på fenan .
•
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