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FÖRSVARSBESLUTET 1987:

S

verige behöver ett starkare Flygvapen!
Både vad avser antal förband och för
bandens kvalitet. Inte minst viktigt är
att vi kan behålla och vidareutveckla vår
duktiga personal. I närtid riktas behovet
främst mot ökat antal förband. På lite sikt
måste nuvarande kvalitativa eftersläpning
ar inom ett antal områden elimineras. Den
militära utvecklingen i vårt närområde pe
kar entydigt på detta.
Trots att våra ekonomiska ramar p g a de
senaste försvarsbesluten m m stadigt mins
kat i reala termer, har vi kunnat upprätthål
la ett kvalitativt bra flygvapen. Detta har
åstadkommits genom välövervägda åtgär
der inom ett brett område. Viktig materiel
har kunnat inköpas, personal har utbildats
och förband samt system har förbättrats ge
nom målmedvetet arbete. Antalet krigsför
band har emellertid samtidigt nedgått till en
otillräcklig nivå. Från uthållighets-, effekt
och beredskapssynpunkt är detta allvarligt.
I ett läge då länder i närområdet under en
följd av år har ökat sin militära tillväxt med
3-5 proc är det nödvändigt att statsmakter
na i 1987 års försvarsbeslut (FB 87) tar en
klar och entydig ställning mot en fortsatt ur
holkning av vårt försvars styrka relativt om
världen.
Planeringen för den närmaste 5-årspe
rioden, d v s 1987/88-1991/92 som FB 87
omfattar, har på regeringens och ÖB:s upp
drag genomförts i sju ekonomiska nivåer.
Ett brett beslutsunderlag föreligger således
för Flygvapnets utveckling. I underlaget

finns konkreta planer för förbättringar av
flygstridskrafternas möjligheter att verka i
framtida allt svårare miljöer. Strävan är att
gapet till omvärlden åtminstone inte skall
öka. Denna ambition kan dock nås bara i
den högsta nivån, nivå 7. I övriga nivåer
sker en mer eller mindre snabb fortsatt ur
holkning och eftersläpning relativt omvärl
den.
I njvå 7 och 6 har CFV kunnat planera in
en tolfte jaktflygdivision i form av ytterliga
re en division JA 37 Viggen. Jaktförsvaret av
vårt land skulle därigenom komma att bestå
av nio divisioner JA 37 och tre divisioner
J 35 J Draken under den närmaste tioårspe
rioden. Denna numerära förstärkning är ut
omordentligt angelägen.
I den utveckling av FV som skulle följa av
beslutsunderlagets låga nivåer ökar risker
na markant för att vi inte kan leva upp till
målsättningen att utforma ett tillräckligt
starkt flygvapen, som får en eventuell angri
pare att inse att det kostar mer än det sma
kar att kränka vårt territorium eller att an
gripa oss. Skillnaden mellan uppgifter och
resurser är alldeles för stor i dessa nivåer.
I FB 87 finns en möjlighet att återställa
en rimlig balans mellan uppgifter och resur
ser för försvarsmakten, inklusive Flygvap
net. Det är viktigt att detta tillfälle tas till
vara för att upprätthålla både omvärldens
respekt för vår försvarsförmåga och perso
nalens tilltro att kunna lösa ålagda uppgif
ter, vilket i sin tur påverkar trivsel och ar
betsglädje.
•
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Exklusiv intervju med nye överbefälhavaren:
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ett gott initiativ

- självrespekten
och självkänslan
ökar
-försvaret
måste få del
av samhällets
tillväxt
Vi har traditionellt i Sverige, då vi diskute
rat taktik och ledning i krig, ställt uppgif

B.G: Ja, det gjorde jag. Jag växte upp vid
ett krigsflygfält i Everöd. Jag tillbringade
mycket tid på fältet och jag brukade säga,
att jag varit " hjälpmekaniker" en tid . Men
jag var då bara tio år. Senare sökte jag
som fältfiygarelev till Ljungbyhed . Men
på den tiden gallrade man ju bort ungefär
tre fjärdedelar och jag tillhörde den grup
pen. Det var sommaren 1951.

Nej, det har jag inte. Men jag kanske kan
få tillfälle att göra det. På min tid var sko
lan väldigt auktoritär med truppofficerare
från infanteriet, som drev oss hårt.
4

Vad jag har märkt är, att när vi värderar
våra vapensystem, så sker det på ett myc
ket teoretiskt sätt utifrån de tekniskt mät
bara faktorerna. Men vad man kan få ut
av systemen är ju beroende på hur män
niskor agerar och hur de hanterar dem.
Där finns ett stort fält inom vilket vi bättre
än hittills kan tillvarata människors förmå
gor och den tekniska utvecklingen.

ten i centrum. Dvs vi överlåter till den en
skilde själv eller det enskilda förbandet
självt att bestämma hur uppgiften ska lö
sas. Tyvärr är det väl så att vi inte levt upp
till detta i vår fredsutbildning. Vi har haft
för mycket central styrning. Vi införde
FPE-systemet för femton år sedan och in
om ramen för det skulle vi få ungefär sam
ma ledningsstruktur i fred som i krig. Det
gick trögt i början. De centralt placerade

byråkraterna hade svårt all byta lednings
princip . På senaste tiden har det börjat se
hoppfullt ut Nu gäller det för den lokala
nivån att ta tillvara den ökade friheten.

Ja, därför att den ger större möjligheter.
Framför allt när man kommer in på dato

rer och elektronik. Man kan ju utnyttja
tekniken på så många olika sätt, mångfal
den är stor. Här kommer kreativiteten in.
Men man får inte glömma att tekniken är
ett redskap och ett hjälpmedel för män
niskan. Att ta initiativ och att vara flexibel
kan underlättas av tekniken. Verksamhe
ten b Ii r också mer ku nskapsintensiv.

att motivera är oerhört betydelsefullt.

Svensken är tekniskt intresserad. Det är
en fördel när man har att hantera högtek
nologi, som vi ju har i försvaret. Men vi får

ingalunda glömma bort människan.

Jag tror att det vid kommunikationer män
niskor emellan är viktigt att tala med käns
lor. På många sätt kan man använda hu
mor och kanske på ett ofta drastiskt sätt
belysa det som är viktigt i en situation eller
en uppgift . Duktiga truppofficerare och
sådana som är bra på att leda folk är
många gånger människor som har hu
mor.
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Min huvud hypotes är att många av de
klagomål man möter vid krigsförbands
övningar beror på otillräcklig information
om sakförhållanden. Vi är inte dåliga på
övningar här i Sverige. Det kan man kon
statera vid studiebesök utomlands. Ser
man på klagomålen och ger sakskäl och
motiv till varför förtretligheter kan uppstå,
så accepteras förhållandena ofta. Skillna
derna i miljö mellan det militära och ute i
samhället har ökat under de senaste 15
åren. I stridsflyplanen , ubåtarna och
stridsfordonen känner .soldaten igen den
tekniska kvaliteten från sitt civila arbete,
men i många andra sammanhang upple-

Det finns en risk i detta också. Att man kö
per teknik som egentligen inte tillför funk
tionen särskilt mycket effekt. Man köper
materielen därför att vi lever i ett tekniskt
samhälle. Det gäller för oss att använda
de pengar vi har på den teknik, som verk
ligen höjer effekten. Jag tänker t ex på det
här med datorer. I vissa sammanhang har
man en väldigt stor nytta av dem, i andra
inte. Nu har vi blivit vana vid dem i sam
hället och man vill ha datorer lite överallt.
Detta leder inte alltid till kostnadseffekti
vitet. Jämför med hemdatorerna. Att man
försöker sälja en dator till varje familj är i
högsta grad tveksamt. Den ekonomi och
de rutiner, som de flesta familjer har, mo
tiverar knappast inköp aven hemdator.
På samma sätt är det många gånger i
den militära organisationen . Man för in
datorer lite överallt på rutiner där det inte
alltid lönar sig. Ett annat exempel är våra
terrängbilar som blev dyra. De är enligt
min mening onödigt bra. Varje bil kostar
några tiotusen kronor mer än vad den
behöver göra och tillverkaren har inte
heller lyckats sälja den till någon annan
försvarsmakt.

Informera och mo
tivera bättre
ver han det militära som en primitiv miljö.
Nu har vi begränsade resurser och vi mås
te prioritera och detta måste vi förklara.
Jag anser t ex att armesoldaten inte
behöver en sovsäck. Och skulle vi köpa
sådana får vi en kostnad på tre- till fyra
hundra kronor multiplicerat med 500000.
Då är det bättre att vi köper flygplan eller
stridsvagnar för den summan. Repsolda
ten frågar sig kanske också , varför ska han
stå i kö när han ska utrustas? Ti.\lar jag då
om för honom att det kommer in 12 000
människor på några dagar och att vi
omöjligen kan ha en organisation stående
hela året för att betjäna honom vid detta
tillfälle, så förstår repsoldaten detta. Han
undrar kanske över varför han får ett så
gammalt fordon. Frågar man honom då
om man ska hyra ett fordon för 10 000 kr
om etagen, för att han ska få något så mo
dernt som långtradarna som rullar på
E4:an, så tycker han ju inte det. Men vi
måste bli bättre på att förklara vad vi hål
ler på med och varför. Att informera och

Ja, vi skaffar oss i dag en massa informa
tion, som är bra att ha , men inte nödvän
dig. Datorn har så stor kapacitet att lagra
och bearbeta information att vi lockas in i
en fälla . Det förekommer ju också en de
batt i samhället om dessa frågor.

Våra problem där, om man talar om de
administrativa systemen, är att de har all
deles för lång utvecklingstid. Man försö
ker redan från början av utvecklingen
bygga ihop en mängd olika rutiner till
sammanhängande system. Och man för
söker också se till att de är väl hopkoppla
de med sidosystemen. Hela utvecklings
processen blir då så komplicerad, att den
tar för lång tid. Jag tror att man i stället ska
välja ut en rutin och göra ett bra datorsy
stem för den och få det snabbt i tilllämp
ning, för att få valuta för pengarna. De

tekniska och programmassIga krav
specifikationerna bör vara sådana, att
man senare kan göra en sammankopp
ling med andra system.

Det tror jag. Men här finns en risk att bara
vissa individer har förmåga att ta tillvara
möjligheterna och att man får en uppdel
ning i två grupper. Det vore allvarligt. De
lar av detta kan man komma till rätta med
genom utbildning och utformningen av
de tekniska systemen. Men vi måste hålla
ögonen på problemet. Vi måste också
studera ledarskapsrollen i högteknologis
ka , militära system. Den påverkas sanno
li kt.

I det militära systemet måste man på olika
nivåer foga samman information från öv
ningar, resultat av studier och annat. Där
efter måste det ske någon form av utvär
dering. Detta är bland de viktigaste roller
vi har, om vi i fortsättningen ska satsa rätt.
Jag har arbetat med den här typen av frå
gor både i Armen och på Försvarsstaben.
Den personal som sysslar med detta är till
största delen självlärd. Man har lärt sig
hur man ska tackla problemen genom att
arbeta med dem.
Officeren i dag utbildas till taktiker och
operatör. Han är taktiker inom en funk
tion och blir allmän operatör efter militär
högskolan. Men sedan matas han in i en
fredsstabsfunktion och får många gånger
lösa helt andra yrkesuppgifter. En del blir
informatörer, andra ägnar sig åt underrät-

I fred tvingas vi
vara specialister
utan att ha
utbildning härför
telsetjänst och andra igen blir ekonomer
osv . Mycket av detta får vi ingen utbild
ning för. De som sitter i planledningen på
Försvarsstaben och ute i planeringsavdel
ningarna på försvarsgrensstaberna borde
få en utbildning i hur man strukturerar
problem och beslutsunderlag och de teo
rier som finns kring detta. Så att de slipper
lära sig, som min generation, genom hårt
praktiskt arbete med problemen.
1/1111.1
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ja, det är min mening. Jag tror att vi över
huvud taget måste få till stånd ett större ut
byte mellan de försvarsanställda och and-

Militärer bör ges
akademiska stu
diechanser. Ut
nyttja reservarna
bättre i försvaret
ra akademiska yrken i samhället. jag tyck
er också att vi ska vara öppnare för att ta
in reservofficerare i försvaret och låta dem
bli yrkesofficerare. Man kanske dessutom
på sidovägar skulle låta akademiker och
andra komma in i försvaret. Vi går ju ut
och tar jobb i det civila samhället.

Om det blir så att officerare börjar ga ut pil
universiteten för att läsa där och ta akade
miska examina och kanske också dokto
rera, har vi ju hittat en kanal. Tar sedan
universiteten upp sådana ämnen som sä
kerhetspolitik och försvarspolitik kan vi få
en dubbelriktad kommunikation. Som
det är i dag är fredsforskning i allmänhet
det närmaste universiteten kommer i hit
hörande frågor. Tar universiteten upp
strategiska studier, försvarsfrågor och sä
kerhetspolitik skulle vi kunna få en ström
från universiteten till t ex UD, försvarsde
partementet och försvarsforskningsan
stalterna. Den stora ström som förekom
mer i dag är bort från försvaret till samhäl
let i övrigt.

Det finns många sammanfallande fakto
rer. jag tror, att huvudfaktorn är den för
ändring i samhället som innebär att både
man och hustru arbetar. Och den faktorn
kan man inte gör mycket åt. Yrken, där
den ena ofta arbetar på obekväm arbets
tid eller är bortrest mycket och i vilka det
ställs krav på att man ska flytta regelbun
det, ger upphov till påfrestningar inom fa
miljen. Officersyrket medför mycket av
detta.
De här påfrestningarna kombinerat
med de mindre attraktiva lönerna, tror jag
är huvudskälen till avgångarna. Vad vi
kan göra, är att minska flyttningsfrekven
sen. Inom Marinen har man försökt att
ordna det så, att man ska kunna göra kar

6

rlär inom bestämda geografiska områ
den. Den här filosofin borde kunna om
fattas av hela försvaret.
Så har vi de ekonomiska villkoren. Vi
måste då ha klart för oss , att det inte bara
gäller försvaret utan hela den statliga
verksamheten. Staten har medvetet fört
en lönepolitik, som tryckt ihop hela lö
nespektrumet på ett sätt, som man inte
gjort inom det privata. Och då blir förstås
lönejämförelser negativa. Men det är
också så , att om officeren söker en offent
lig anställning, så betraktas han som så
duglig att han går in i en lönenivå över
den , där han befinner sig militärt. Jag har
själv erfarenhet av detta.
Under en tid var jag byråchef på Civil
försvarsstyrelsen och gick sedan tillbaks
till försvaret som kompanichef. Det var en
ganska stor löneskillnad. Nu tycker jag
ändå att det var att föredra, annars hade
jag inte gjort det. jag har svårt att föreställa
mig något annat yrke som är lika omväx
lande som officersyrket. Hade jag stannat
kvar på Civilförsvarsstyrelsen, hade jag
kunnat se fram emot 20-25 års likartat ar
bete ända till pensionen. Inom försvaret
har officeren, som jag ser det, förmånen
att regelbundet få nya arbetsuppgifter.
Det är mycket stimulerande.
Men visst måste vi arbeta med att för
bättra lönesituationen. Livskvalitet och
möjligheter till personlig utveckling bet y-

Bättre löner, JA!
Men vimåste också
satsa på personlig
utveckling och
livskvalitet
der otvivelaktigt också mycket . Det måste
vi således satsa på.

Det tror jag. Därför att den rådande synen
i samhället att via löner och skatter utjäm
na ekonomiska olikheter, medför att övri
ga förmåner blir mer betydelsefulla . Dess
utom är det främst med kunskaper vi kan
påverka vår livssituation . Försvaret ten
derar ju också att med högteknologin bli
en alltmer kunskapsintensiv organisation.
Vi behöver välutbildade människor.

Det som tyvärr har bidragit att minska ut
rymmet för något sådant, är de rationali -

Rationaliseringarna
hämmar. Persona/
ramarna för snäva.
Ambitioner kvävs
seringar vi har genomfört. Nu är perso
nairamarna så snäva att handlingsutrym
met beskurits . Det var annorlunda förr.
jag minns själv när jag var plutonchef. Re
dan efter första eller andra året kom jag
underfund med att det vore bättre att pla
nera utbildningen i block och ta med en
mängd olika övningsmoment från olika
ämnesområden, som passar in när man
löser en bestämd uppgift. På den tiden
fanns det utrymme att sätta sig ner några
veckor och bygga upp ett utbildningspro
gram för nästa pluton man skulle ha. I dag
tycker man ofta att man inte riktigt når
upp till de ambitioner man har. Detta
måste vi kunna angripa. på ett nytt sätt.

Jag tror att det är en riktig iakttagelse. Un
der perioden med krav på oförändrade
försvarskostnader har vi dessutom nöd
gats hitta nya lösningar. Vi har tvingats till
omprövningar av försvarets utformning,
val av vapensystem, vilken ambitionsnivå
man ska lägga sig på, hela freds- och
krigsorganisationsdiskussionen osv. Vi
har verkligen haft en övningsperiod un
der l 5 år, då vi varit kreativa. Det har varit
nyttigt. jag tycker att man märker i organi
sationen att fler och fler människor kom
mer med ideer och hittar på lösningar.

ja, självklart! Till detta har ju också sam 
hällsutvecklingen bidragit. Förr så räckte
det med att chefen sa, att det där är vi inte
intresserade av. Chefen styrde och ställde
med allt. Nu är grundsynen en annan och
det måste vi ta till vara.

Vi var tidigare inne på den oförändrade
försvarskostnaden. Nettoprisindex, som
hela tiden varit huvudkomponenten i
prisregleringssystemet , avspeglar i stort
konsumentprisindex. Det innebär att för

svarskostnaderna förändras med inflatio
nen i samhället dvs med kostnaderna för
bilar, kylskåp, livsmedel, hyror osv. Nu
är det emellertid så att både materiel- och
personalkostnaderna inom försvaret sti
ger snabbare än den allmänna prisut
vecklingen i samhället. Materielkostna
derna därför att vår materiel utnyttjar tek
nikens framkant och försvarsindustrin ge
nom utomordentligt höga kvalitetskrav
och ringa volym är pesonalintensiv. När
svensk samhällsekonomi tillväxer, an
vänder vi en mycket liten del i det här lan
det för investeringar. Vi fördelar i stället
pengarna ut till medborgarna i form av
bättre sjukvård, bättre utbildning osv och
i form av högre löner. Därför stiger också
personalkostnaderna i stort med den all
männa tillväxten . Får vi inte ta del av sam
hällsekonomins tillväxt, så planerar vi för
en succesiv reducering av försvaret.
Detta är i själva verket vad vi har gjort.
Nu har ju både marin- och flygstridskraf
terna reducerats så kraftigt att vi inte läng
re kan minska dessa mer. Skulle man i en
fölängning under 90-talet fortsätta med
vad man politiskt kallar oförändrade för
svarskostnader, så tvingas vi förr eller se
nare till en numerär reducering av mark
stridskrafterna och ett ingrepp i värnplikts
systemet. Men det innebär då samtidigt,
att vi avsäger oss möjligheterna att föra

tuation kommer vi att ha ett starkt jaktflyg,
även numerärt, samtidigt som vi upprätt
håller ett hot mot eventuella företag över
sjön. Detta tycker jag är en väldigt effektiv
teknisk lösning, där vi utnyttjar högtekno
logi men ändå inte så högt kostnadsmäs
sigt.
Så har man också inom Marinen och
Armen lyckats mycket väl. Infanteripan
sarvärnsystemet, vi har här i Sverige, hål
ler ju mycket hög klass. Och det köps ut
omlands t o m i USA. Sådana möjligheter
finns också inom andra områden, men vi
klarar det inte med oförändrade försvars
kostnader.

Det viktigaste med dem är att de leder till

att vi har organi satoriska och ekonomiska
problem. Det är viktigt att vi får politiker
na att förstå, vad det handlar om. Men vi
får inte göra det på sådant sätt att männi
skor i vår organisation mister förtroendet
för verksamheten. Folket som flyger Vig
gen eller bemannar en kustkorvett eller
stridsvagn litar på sina vapensystem, men
de andra som går bredvid ser kanske inte
detta. De ska inte bringas att få någon
uppgiven svn.

konkreta resultat. Vi måste lyckas att få re

geringen och Statens avtalsverk att klä det
här i praktiska åtgärder. Förtidsavgångar
na vi diskuterade tidigare påverkas av
detta. Besluten måste komma före för
svarsbeslutet 1987. Men det finns andra
områden där vi kan göra mycket själva.
Framtiden ligger i våra egna händer.

Oförändrade för

.li-il1-1J 91) verkar på mig vara ett mycket
gott initiativ. Vi måste öka vår självre

svarskostnader

spekt och vår självkänsla. Den ekonomis
ka diskussionen har skapat en psykolo
gisk situtation , i vilken man även inom
organisationen börjat ifrågasätta försva
rets förmåga. Det är nödvändigt att vi gör
klart för oss att vi har ett bra försvar. Och
att vi har lyckats mycket bra på många sätt
i vårt arbete, men att vi samtidigt erkänner

leder till okontrol
lerade militära
operationer

Det är viktigt att
vi får politikerna
att förstå våra
problem

Det tror jag är riktigt. Vår effektivitet och
förmåga till samverkan ökar om vi förstår
varandras olika uppgifter och problem.
Det var t ex väldigt nyttigt med Fokus-öv
ningarna. Såväl flygförarna som beman
ningarna vid luftvärnsbatterierna fick klart
för sig sina och de andras förmåga. Det vi
sade sig t ex , att lätta attacken hade större
chanser att överleva än man trodde. Ett
ganska osofistikerat vapensystem kunde
ändå bli effektivt genom att förarna flög
skickligt och lågt. Detta skapar förstås re
spekt men också förståelse inom de andra
försvarsgrenarna. Härmed ökar också
samverkanseffekterna .
•

kontrollerade militära operationer, om vi
skulle hotas av angrepp. Det är därför
som försvarsbesluten -87 och -92 är så ut
omordentligt viktiga. Vi måste få ta del a'
den samhällsekonomiska tillväxten. Det
är motiverat från såväl säkerhetspolitiska
som organisatoriska/ekonomiska syn
punkter. Jag tror inte svenska folket vill ha
ett försvar, där man inte tillvaratar den all
männa värnplikten fullt ut.

Det pågår en debatt om att försvaret inte
kan hänga med. Därför att kostnaderna
för de nya vapensystemen blir så höga.
Enligt min mening har vi god förmåga att
hänga med under överskådlig framtid.
Under vår krtdtivitetsperiod har vi lyckats
utomordentligt väl att hitta effektiva lös
ningar för krigsorganisationen, som har
begränsat kostnadsutvecklingen. Ta t ex
JAS 39-systemet. Dels har man fått ner
storleken i jämförelse med Viggen, dels
har man fått fram ett flygplan som klarar
av alla operativa roller. I en neutralitetssi
7

Våra frivilliga utgör en betydelsefull del av Flygvapnets
personal. Ungefär en tiondel av hela vår krigsorganisa
tion består av människor som frivilligt utbildat sig för
sin krigs uppgift. Människor som känner en stark sam
hörighet med Flygvapnet och dess övriga personal. Vi
får därför inte glömma bort att visa dem att vi uppskat
tar deras insatser. Vi måste få dem att känna att de
verkligen tillhör Flygvapnet. Att de är en av oss - en
omistlig, betydelsefull kugge.

Flygvapnets nya verksamhetside, j),j)~

[jiJl 0:!), focuserar på förhållanden som
främst berör personalen i Flygvapnet.
Personalen och deras kunskaper priorite
ras högt. Omsorgen om den enskilde och
den enskildes möjlighet till vidareutveck
ling förs fram som viktiga åtgärder för att
vår personal ska trivas hos oss - och stan
na kvar hos oss.
Omsorgen om den enskilde i vår orga
nisation måste gälla i lika hög grad för vå
ra frivilliga som för övriga kategorier. 
Den som frivilligt har valt att låta utbilda
sig för en befattning i vår krigsorganisa
tion känner en stark samhörighet med
Flygvapnet och de värden vi som sven
skar har att försvara. Vi som har vår dagli
ga gärning i Flygvapnet måste vinnlägga
oss om, att de får känna att vi verkligen
behöver dem och deras kunskaper. Vi
måste aktivt få dem att känna sig som full
värdiga medlemmar av vår FV-familj.
I Flygvapnets krigsorganisation finns
många frivilliga. Mer än var tionde är en
frivillig, de flesta av dem kvinnor. Men
även många män återvänder till oss efter
Jen obligatoriska grundutbildningen för
att frivilligt fortbilda sig för uppgiften att
försvara vårt land. I våra övningar deltar
varje år inte mindre än 5.000 frivilliga un
der 15.000 dagar! - En betydande resurs
som vi måste vara rädda om och förvalta
på bästa sätt.
• • All verksamhet i Flygvapnet syftar
till att skapa krigsförband med stor duglig
het och förmåga och med en hög insats
beredskap.
Vår frivilliga personal är i huvudsak lo
kalt rekryterad, dvs de har sin krigsuppgift
nära bostadsorten . Därigenom bidrar de i
särskilt hög grad till att höja vår insatsbe
redskap. De kan verka i sin krigsuppgift
snabbare än vad som annars är möjligt
med mobilisering av värnpliktiga. Detta
är ett av skälen till att FV även i fortsätt
ningen kommer att satsa på frivilliga i
krigsförbanden .
Den som ingår i vår krigsorganisation
måste ha de kunskaper och besitta de fär
digheter som befattningen kräver . Detta
gäller för alla kategorier - an'tingen de är
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värnpliktiga , yrkesbefäl eller reservbefäl,
avtalspersonal eller krigsfrivilliga . Särskilt
viktigt är detta för befäl, eftersom andra
människor är beroende av att chefen be
härskar sina uppgifter.
Kravet på förmågan att behärska upp
giften måste sättas lika högt på dem som
utbildar sig frivilligt som på övriga katego
rier när det gäller det "yrke" som de utbil
das till, dvs fackmannauppgiften. Man
måste dock acceptera att frivilliga - an
tingen de är värnpliktiga i frivilllig befäls
utbildning eller kvinnor som utbildas för
avtal - pga den korta utbildningstiden i
allmänhet kommer att behärska en "sma
lare " sektor än t ex yrkesbefälet. De be
härskar sin fackmannauppgift ofta myc
ket bra. Däremot visar de som avancerat
till en befälsställning ibland otillräcklig
förmåga som chef och utbildare.
I krigsbefattningar över menignivån
räcker det emellertid inte med att enbart
behärska
fackmannauppgiften.
Man
måste också kunna vara både chef och
utbildare . Med en svag chef och utbildare
blir också förbandets kvalitet låg. Ett för
hållande som inte kan accepteras. - Den
na svaghet hos vissa befäl beror i allmän
het på för få övningstillfällen.
),j)c!)iJl1 ;;):!) för den frivilliga försvars
verksamheten inom Flygvapnet kommer
att innebära en fortsatt inriktning mot:
•
•
•

Frivilligpersonal av hög kvalitet.
Frivilligpersonal med hög insatsbered
skap.
Frivilligpersonal som trivs hos oss i FV
och därmed stannar kvar.

Hur ska vi tillsammans med våra sam
verkande frivilligorganisationer kunna nå
dessa mål?

• • Personalens kvalitet är i allmänhet
hög redan i dag . Den som är frivillig är
också motiverad och intresserad för sin
uppgift. - Särskild uppmärksamhet måste
dock fortsättningsvis riktas mot chefsrol
len, främst genom utbildning och övning .
Frivilligorganisationerna måste hjälpa
oss med rekrytering mot bestämda mål
grupper. Att ta tillvara den frivilliges redan
tidigare förvärvade kunskaper . Rätt kvin

na och man på rätt plats får inte bara vara
en slogan . - Det kommer att kräva en
bättre information om våra olika "frivillig
yrken " .
På grund av den korta utbildningstiden
och kravet på att behärska krigsuppgiften
väl, blir det nödvändigt att starkt målinrik
ta utbildningen mot den avsedda krigsbe
fattningen. Först efter en väl dokumente
rad förmåga i krigsbefattningen bör det
ges möjlighet att bredda kunskaperna i in
tilliggande verksamhetsområden eller att
fortsätta till en högre befattningsnivå.
För att behärska krigsuppgiften på ett
bra sätt är det nödvändigt att den frivillige
så ofta som våra resurser medger får delta
i våra övningar. Det är också nödvändigt
att instruktörsutbildade frivilliga tas i an
språk i allt större omfattning än för närvar
ande. - Övning ger som bekant färdighet!
Hög insatsberedskap. - En fortsatt in
riktning mot rekrytering av frivilliga som
bor nära tjänstgöringsplatsen är nödvän
dig och är en av grundförutsättningarna
för frivilligverksamheten. Den ger kort in
ställelsetid och god lokalkännedom för
enat med viljan att försvara hembygden .
Beredskapskontraktering av vissa frivil
liga bör om möjligt utökas. (Se Flygva
penNytt 2/86, sid 9.) Därmed ökas insats
beredskapen ytterligare.

• • Frivilliga som trivs - stannar! 
Flygvapnet har en mer än 40-årig erfaren
het av kvinnlig frivilligpersonal. Vi fick vå
ra första lottor 1942.
All vår erfarenhet visar, att den kvinnli
ga frivilligpersonal som har en god kon
takt med sitt eget förband och som får öva
tillräckligt ofta i sin befattning också stan
nar kvar hos oss. Vi har därför många som
förblivit FV troget i 25-30 år. Men motsat
sen förekommer också, tyvärr alltför ofta.
Många lämnar oss redan efter en till två
avtalsperioder (4-8 år).
Även hos våra frivilliga värnpliktiga
finns samma tendens till ett falnande in
tresse för att deltaga i frivilligverksamhet
om de inte känner en god samhörighet
med sitt förband. Formellt kan de pga
pliktlagarna inte lämna oss före värnplikts
tidens utgång (47 år), men deras intresse
för att fortbilda sig på frivillig väg har starkt
avtagit.
Den som inte blir efterfrågad och inte
blir omhändertagen känner sig av naturli 
ga skäl obehövlig. En sanning att rätta sig
efter. Våra frivilliga behövs i våra krigsför
band nu och i framtiden!
• • Orsakerna till att avtalspersonal
(kvinnorna) lämnar oss beror till ca 40
proc på att de inte har fullgjort sin repeti
tionsutbildningsskyldighet. Dvs nästan
hälften lämnar oss pga för få övningstillfäl
len ! - Grunden till detta får sökas i flera
orsaker:
Man måste hålla i minnet, att den frivil
liga oftast har ett förvärvsarbete att sköta.
Man får därför räkna med att hon pga sitt
arbete inte har möjligheter att kunna del
taga i alla övningar, som FV kan erbjuda.
För att hon ska ha en rimlig chans att kun

na fullgöra sin repetitionsutbildning (10
16 dagar under en fyraårsperiod), måste
vi därför kunna erbjuda ell större antal
övningstillfällen än vad som rent matema
tiskt erfordras.
En bidragande orsak till "avhoppen"
tror vi oss också kunna spåra till de för
bandsnedläggningar, som FV tvingats ge
nomföra u nder de gångna 10-15 åren.
De inarbetade kontaktvägarna med flot
tiljens personal slussas helt plötsligt över
till andra, "främmande" personer.
Frivilligverksamhet bygger till stor del
på personliga relationer. Frivilligpersonal
talar ofta om "min" utbildningsintendent,
" min" frivilligofficer , " min" luftbevak
ningskompanichef osv. Förbandsned
läggningarna har därför ryckt undan den
trygga plattform, som den frivillige stod
på. Kalla det gärna gruppgemenskap eller
förbandskänsla . Eftersträvansvä rda egen
skaper som det gäller att värna om. Och
utveckla'
• Enligt bestämmelserna får den som fyl
ler 17 år under året antas till grundkursut
bildning för en befattning i vår krigsorga
ni sa tion. Vår erfarenhet visar en något
större benägenhet till "avhopp " redan ef
ter en avtalsperiod (4 år) hos dem som har
börjat redan i 17-årsåldern än hos dem
som är något år äldre. Därför prioriterar vi
också 18-åringar eller äldre till vår gru nd
kursutbildning om frivilligorganisationen
har lyckats rekrytera tillräckligt många
elever.
Vi vet inte vad skillnaden mellan en 17
och en 18-åring i det här avseendet beror
på. Att en 17 -åring lämnar oss, kan myc
ket väl tänkas ha sina orsaker i att man då
fortfarande är mer beroende av ett aktivt
myndighetsstöd, ett bättre omhänderta
gande, än när man blivit något äldre. Vi
måste därför tillsammans hjälpas åt att
värna om de yngsta i vår organisation. Att
se till att även de trivs hos oss - och stan
nar kvar!
• • Ett bra sätt att vidmakthålla för
bandskänsla och känslan att vara upp
skattad tror vi att det finns i " frivilligträf
farna " . Dvs förbandets frivilliga inbjuds
till regelbundna träffar på förbandet.
Sammankomster med ett innehåll av bå
de "lek och allvar". Träffar där man del
ges nyheter och där man bättre lär känna
varandra och den personal ur förbandet,
som man ska stå sida vid sida med om det
blir allvar.
}:.ilDl~! :Y~ innebär således, att frivil
ligverksamheten i fortsättningen ska be
drivas med samma mål för ögonen som
för övrig personal i Flygvapnet. Persona
len är vår viktigaste resurs om den har den
kunskap och färdighet som behövs för
befattningen. I ngen , som vill göra en in
sats, ska behöva känna sig underutnytt
jad! Detta kräver av Dig, Du som är fast
anställd i FV, att Du värnar om alla frivilli
ga - kvinnor, män och ungdomar, att Du
tar hand om dem, att Du ser till att de
trivs, att de stannar kvar hos oss i FV. •
Curt Israelsson, C FSI Friv

Flygvapnets forcerade och mycket snabba till
växt i början av 1940-ta/et ställde upp många
Ingen flotttilj
problem, som måste lösas.
hann bli fullt uppsatt innan personal hämtades
därifrån för att medverka vid uppsättningen av
ett nytt förband. Det var alltid svårt - inte sällan
omöjligt - att med disponibel aktiv personal och
inkallade reservare täcka alla viktiga funktioner.
Men ambitionsnivån var hög och det fanns ingen
arbetstidsreglering. FredsflottiJjerna fungerade
hyggligt.
Det var däremot inte möjligt att till
fredsställande personbesätta flera av de krigs
förband, som en flottilj skulle ställa upp vid en
eventuell övergång till full krigsorganisation. I
listorna stod det ''Vakant'' vid alltför många vi
tala befattningar.

*

*

Som u ng signalofficer vid F7 brottades jag
1942 med dessa problem. Det var up
penbart alt " herr Vakant" inte kunde skö
ta telefonväxlar eller fjärrskriftterminaler
m m. Signalförbindelserna var livsnöd
vändiga för förbanden om de skulle kun
na lösa sina uppgifter. Det var ett oavvis
ligt kravatt signalförbindelserna fungera
de. Hur skulle detta klaras?
Så kom iden: Om Armen kunde utnytt
ja " koklottor" , varför skulle inte också
Flygvapnet kunna använda lottor? I sig
naltjänst!
Flottiljchefen övertygades om denna
utväg ur ett annars olösligt dilemma. Han
tog upp frågan med lottaledningen och
med flygledningen. Han mötte motstånd
och skeptisism. Men han lyckades ut
verka ett speciellt tillstånd att på för sö k
vid F7 i signaltjänst låta utbilda tio lottor
och tio unglottor tillhörande Armen. De
skulle efter godkänd utbildning få krigs
placeras vid i första hand F7:s depå .
• • Lottor rekryterades bland i första
hand "flottiljens" fruar och unglottor från
närmaste omgivningen. En tvåveckors
kurs planerades och genomfördes under
sommaren 1942.
Lottorna var ambitiösa och duktiga . Al
la blev utan tvekan godkända. De tjänst
gjorde sedan ofta - frivilligt - och skickligt
i flottiljens telefonväxel , signalcentral och
vid fjärrskrivare. Deras insatser gjorde det
möjligt att ge depån ( = Såtenäsbasen) en

väl fungerande signalorganisation även
när övningar i krigsförband tvingade bort
nästan all militär signalpersonal.
Flertalet "herr Vakant" kunde avskaffas
från signalorgan i alla av F7 uppsatta
krigsförband.
• • Det är okänt hur CFV och FS reage
rade på initiativet vid F7. Men det är do
kumenterat att CFV under hösten samma
år - inför organiserandet av SLK - begär
de att få blir representerad i Riksför bun
dets styrelse. Det bärande motivet var, att
en utredning inom flygstaben "har nämli
gen givit vid handen att lottor böra kom
ma till användning vid Flygvapnets för
band".
En liten anekdot från denna allra första
lottautbildning i Flygvapnet må återges. 
Dåvarande C F7:s maka var en av elever
na. Hon har många gånger påmint mig
om denna händelse:
Vid genomgången av ett skriftligt kun
skapsprov hade hon " rätt" på alla frågor
utom en. Den var inte besvarad. Hon
räckte upp handen: " Fänrik, jag kunde
svara på den frågan, - men jag råkade
glömma i1ttgöra det!" Den ambitiösa flot
tiljchefs-fru-Iottan ställde den unge office
ren i en svår situation. Efter ett ögonblicks
eftertanke tittade han på lottan, sade ett
och fortsatte sin genom
stilla "Jaså"
gång.
•

cc Simmons
Signa/officer vid F7 1942
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De båda supermakterna på
vardera sidan om Sverige
har kraftfullt ökat sina mili
tära satsningar det senaste
decenniet. Även Sverige
närliggande länder har på
tagligt ökat tempot i sin mili
tära tillväxt. Sålunda har fle
ra
Warszawapaktsländer
liksom Finland och Norge
ökat sina militära utgifter
med 3-5 proc per år. Ut
vecklingen i Sverige har i
reala termer varit den mot
satta.

Gapet mellan omvärldens och Sveriges
militära förmåga har därmed vidgats.
Maktblockens satsningar på offensiva va
pensystem och deras tydligt ökade intres
se för det nordiska området medför att
den militära potentialen i vårt närområde
kraftigt förstärkts. Speciellt måste utveck
lingen av flygstridskrafterna i närområdet
både i antal oc h i kvalitativt avseende
observeras.
Inom Warszawapakten pågår t ex om
beväpning till moderna jakt-, attack- och
bombflygplan med väsentligt förbättrade
prestanda. Den ökade aktionsradien hos
detta flyg medför att huvuddelen av vårt
land kan nås från fre dsbasering. Den öka
de lastförmågan hos varje flygplan och de
allt bättre vapnen innebär att varje enskilt
10

flygpla n representerar ett avsevärt större
hot än tidigare . Till detta kommer att nu
merären ökat med ca 40 proc de senaste
tio åren.
Ökning av lufttranspo rtkapa c iteten
och utvecklingen av kryssningsrobotar är
andra in slag i supermakte rnas satsningar
på offensiv luftkrigfö rin g.
• • Utvecklingen i om världen är inte
oförutsedd. Den har i sina huvuddrag
funnit s skisserad sedan lång tid tillbaka
och ligger till grund för CFV utformning
och avvägning i stort av Hpg 3 (=huvud 
program 3) , som gällt sedan 19 70-ta let.
Den fanns med som ett viktigt inslag i be
sluts underlaget för JAS 39 Gripen. Den
beskrevs i ÖB 80 - perspektivplanen inför

Försvarsbeslutet 82 - och återfinn s givet
vis också i ÖB 85.
CFV plan för Hpg 3:s utformning och
avvägning utgår så ledes från de n militära
utvecklingen i vårt närområde ur både
kvalitativ och kvantitativ synvinkel. And
ra styrande faktorer är våra militärgeogra
fiska förhållanden , de krav som följer av
vår sä kerh etspo litik och ÖB:s övergripan
de operativa inriktning samt våra flyg
stridskrafters egenskaper. En utveckling
enligt denna plan, FV:s "generalp lan ",
medför från kvalitativ synpunkt goda för
utsättningar att på ett kostnadseffektivt
sätt och med svensk profil möta det öka
de hotet från luften även i framtiden. Pro
blemen ligger främst på den kvantitativa

FBS?:

Ett säkerhetspolitiskt

vägval
av största
betydelse
för
var natIon

Sverige ligger mitt emellan de två stora mili
tärblocken. Vid en eventuell storkonflikt kan
vi komma aH hamna direkt i hetluften. Bägge
pakterna kan då tänkas skjuta fram sina posi
tioner för att vinna strategisk terräng.

o

•

för framtiden. Flygvapenförbanden skall
kunna verka över hela la ndet. Angripa
rens flygstridskrafter ska ll bekämpas in
om olika delar av vårt land. Hög tillgäng
lighet, flexibilitet och möjlighet till kraft
saml ade in satser mot angriparen med vå
ra flygstridskrafter utgör en väsentlig
grund för övriga stridskrafters försvarsför
beredelser.
/

/'
/'
/'
/'
,/

/'

sidan. Vår numerär av stridande för band
är mycket låg.
'
Ett annat problem ligger i förhållandet
att de sena re årens knappa medelstilldel
ning inneburit att FV:s kvalitativa utveck
ling inte kunn at realiseras i den takt som
krävs. Bassystem ets, strilsystemets och
delar av flygsystemets utveckling släpar
efter i förhållande till utvecklingen i olika
avseen den i vårt närområde. Gapet i det
ta avseende har stadigt ökat. Därtill kom
mer, att det nuvarande låga antalet för
band inger oro. Vår förmåga att upprätt
hålla ett effektivt luftförsvar över hela vårt
territorium begränsas.
Förmågan att under fred, kris , neutrali
tet
och
krig
lösa
incidentoch
luftförsvarsuppgifter måste säkerstä llas

• • Inför Försvarsbesl ut 87 har ÖB re
dovisat en handlingsväg (benämnd nivå
7) där för sva rsmakten och därmed också
flygstridskrafterna kan bibeh ålla sin effekt
gentemot omvärlden. Övriga ekonomis
ka planeringsnivåer (nivå 1-6), som anvi
sats av regeringen , innebär en mer eller
mindre snabb urholkning av svensk för
svarsförmåga och en ökning av gapet
gentemot omvärldens militära styrka. Ni
vå 2-6 representerar de olika politiska
partiernas uppfattning om hur stora eko

nomiska resurser försvaret bör tilldelas
den närmaste S-årsperioden.
Tabell 1 visar FV:s (Hpg 3) medelstill
delning 198 7-92 i de olika nivåerna rela
tivt nivå 7 (Mkr, prisläge feb -86).
De till synes relativt små skillnaderna
mellan de olika nivåerna medför dock på
sikt stora olikheter i försvarseffekt. Vår för
svarsförmåga beror på såväl antalet krigs
förband som dessas kvalitet. Kvalitativt
vidmakth ållande och förbättringar är vik
tiga. De behöver beröra både utbild
nings-, organisations- och materieIområ
dena. Takten på genomförandet av ski lda
åtgärder bestäms av resurstilldelningen.
Det till synes hdrmlösa uttrycket "senare
läggning", som på senare tid så ofta må st
användas i planeringssammanhang, in
nebär de facto att vid va rje specifikt tillfäl
le angelägna åtgärder inte har kunnat vid
tas i tid. Brister har därvid uppstått inom
förbanden - mer eller mindre allvarliga.

Tabell 7

~

87188

88/89

89190

90191

91192

7
6
5
4
3
2
1

8800
-100
-400
-300
-400
-400
-500

8900
-100
-400
-400
-400
-500
-600

9100
-200
-400
-500
-600
-700
-700

9300
-300
-500
-700
-800
-900
-900

9400
-400
-400
-700
-800
-900
-1000

Nivå

Totalt
87-92

45500
-1100
-2100
-2600
-3000
-3400
-3700

( i(;ror ur 08 Programpl.m for del milifdrd
<tid l8· JO - vdd ,lYser 'liva
7 d Hundadl' Iiii ;dmna hundra/al MI.r J.
for~viJrt'187 · 92
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DE EKONOMISKA NIVÅERNAS
INNEHÅLL
• • I det följande redovisas planerad
utveckling av flygstridskrafterna inom de
av ÖB till FV anvisade ekonomiska ra
marna i de olika nivåerna.
I nivå 7 (ÖB-nivån) kan den pågående
relativa effektminskningen av våra flyg
stridskrafter hejdas. En första åtgärd är att
återta tidigare senarelagda åtgärder.
Den mycket angelägna förstärkn ingen
av vårt luftförsvar med en tolfte jaktflygdi
vision kan genomföras. Detta sker genom
anskaffn i ng av ytterligare en division JA
37 - den nionde.
Dessutom kan de kvalitetsförbättringar
inom samtliga delsystem , som krävs m h t
utvecklingen i närområdet, planeras/ge
nomföras i denna nivå . I vissa fall , för vil
ka gru ndmotivet är kvalitetsförbättring,
erhålls tillika en kvantitetsförbättring.
Exempel på sådana förbättringar är:
~

Anskaffning av markbaserat telemot
medelssystem mot angriparens flyg
burna övervaknings- och stridsled
n ingssystem.

~ Anskaffning av fler jaktrobotar och

bättre motmedelssystem för JA 37 Vig
gen och JAS 39 Gripen.
~

Beväpning av nytt skolflygplan, som
bl a medger bibeh ållande av den lätta
attackfunktionen för armesamverkan.

~ Uppsättning av fler basbataljoner och

klargöringsförband inom ett bättre ut
byggt bassystem med förbättrat ABC
skydd.
Planerade åtgärder i denna nivå syftar
främst till att öka flygstridskrafternas kapa
citet och uthållighet i krig. Tillsammans
med motsvarande åtgärder inom Armen
och Marinen ges försvarsmakten som hel
het god förmåga att föra strid såväl vid
kust- som gränsinvasion . Den tillkom
mande JA 37-divisionen förbättrar luftför
svarets förmåga i såväl fred , kris, neutrali
tet som krig samt innebär en tydlig marke
ring för omvärlden av vår vilja att hävda
vårt territorium .

• • I nivå 6 uppnås de ekonomiska för
utsättningarna för en nödvändig ökning
av antalet flyg- och basförband . Den ök
ning av luftförsvarsförmågan som åtgär
den medför är så högt prioriterad att
åtgärder i övrigt enligt "generalplanen"
har måst senareläggas till andra femårspe
rioden .
Nivå 6 medger sålunda inte ett bibehål 
lande av flygstridskrafternas relativa styr
ka fullt ut, såsom i nivå 7.
Inplanerade kvalitetsförbättringar är
som i nivå 7 - men senarelagda. Återtag
ning av under 1982-87 senarelagd an
skaffning/verksamhet är inplanerad.
Det påpekande som gjorts i avsnittet
om nivå 7, att en kvalitetsförbättring även
kCln innebära en kvantitetsförbättring,
gäller även här.
• • I nivå 5 kan den mest angelägna
åtgärden - anskaffning av ytterligare en
jaktflygdivision - inte inrymmas. Efter in
planering av tidigare senarelagda åtgär
der kan dock många av de kvalitetshöjan

Bilden visar schematiskt försvarsutgifternas utveckling
omvärlden resp Sverige.
Käl/a: Försvarsstatistik 1985 (FÖD) avseende 1914

40

1984i (bearbetning: genomsnitt för NATO, WP
och övr Europa jfr Sverige) och ÖB:s program
plan för militära försvaret 81-92.
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de åtgärderna enligt "generalplanen" ge
nomföras - men i långsam takt. Detta in
nebär att den relativa styrkan fortsätter att
minska i förhållande till omvärlden.
Inplanerade kvalitetsförbättringar är så
lunda som nivå 6, dock inte beväpning av
nytt skolflygplan.
• • I nivå 1-4 kan inte heller någon ök
ning av antalet flygförband genomföras.
Kvalitetsförbättringar genomförs i an
gelägenhetsordning så långt respektive
ekonomiska förutsättningar medger. Fle
ra angelägna åtgärder är kostnadskrävan
de och måste därför planeras för införan
de på sikt.
Exempel på åtgärder som planeras
m h t ekonomisk nivå:
~

Anskaffning av flygburet radarspa
ningssystem (fr o m nivå 1).

~

Successiv (långsam) anpassning av
bassystemet med avseende på uthål
ligheten (fr o m nivå 1).

/'"

/'"

/'"

/'"

/'"

/'"

/'"

/'"

/'"

/'"

/'"

/'"

~

Förbättringar av ABC-skyddet (fr o m
nivå 1)

~ RB 15 F anskaffas till Aj 37 Viggen

(fr o m nivå 2).
~

Vissa beredskapshöjande åtgärder,
bl a förbättrat skydd mot sabotageför
band (fr o m nivå 2).

~ Fler motmedelsutrustningar till JAS 39

Gripen (fr o m nivå 3) .
~

Viss anskaffning av ytterligare motme
del till JA 37 Viggen (fr o m nivå 4) .

~

Anskaffning av fyra lätta transportflyg
plan för regionalt utnyttjande (fr o m
nivå 4).

Flygstridskrafternas eftersläpning gent
emot utvecklingen i omvärlden fortsätter
och ökar under perioden i dessa eko
nomiska nivåer.

/'"

/'"

7

6

5

4

~~~~~~~~~~~~~~~ ;

• • Sammanfattningsvis kan konstate
ras, att det endast är i nivå 7 (ÖB-nivån )
som både de kvalitativa och i någon mån
de kvantitativa kraven på våra flygstrids
krafters utveckling kan tillgodoses . Mål
sättningen med nivå 7 är att nuvarande
förmåga i förh ållande till omvärlden skall
kunna bibehållas även på sikt. Ett viktigt
led i denna strävan är anskaffning av ytter
ligare en jaktflygdivision JA 37 för luftför
svarsuppgift inom invasionsförsvaret.
Flygstridskrafternas förmåga att verka
över hela vårt land och omgivande områ
den under såväl fred , kris, neutralitet som
krig tillgodoses därvid på en nivå som mer
trovärdigt möjliggör för Flygvapnet att ge
erforderligt skydd mot det växande hotet
från luften .
En utveckling av våt·t försvar enl ÖB-ni
vån är även och inte minst en tydlig mar
kering gentemot omvärlden av vår vilja
och förmåga att på egna villkor hävda vår
suveränitet.
Försvarets framtida förmåga att aktivt
stödja Sveriges säkerhetspolitiska linje 
alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i
krig - kräver att resurser avdelas på en ni
vå som medger anskaffning av kvalifice
rad materiel och utbildning och övning av
personal för att skapa och vidmakthålla
effektiva krigsförband . En sådan nivå är
ÖB -nivån.
•
FS/Sektion l
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Jaklroba
Överbefälhavaren har
på regeringens uppdrag
utrett möjligheten till
svenska radar- och IR
jaktrobotalterna tiv till
beväpning av flygplan
systemen lA 37 Viggen
och lAS 39 Gripen.
Planeringen har hittills, vilke t
också förutsatts i det av riksdagen
fattade JAS-beslutet 1982, varit in
mot
direktanskaffning.
riktad
Överbefälhavaren har mot bak
grund härav och med beaktande
av regeringen s planeringsdirektiv
inte inplanerat egen jaktrobotut
veckling på någon nivå i sin pro
gramplan, ÖB 87-92.
ÖB konst atera r, att robotfrågan
har en stor betydel se såvä l utifrån
säkerhetspolitiska, operativa, in
du striella och ekonomiska ut
gå ngspunkter .
En delvis inhemsk utveckling av
jaktrobotar och luftvä rn srobo tar
med längre räckvidder skulle mi n
ska vå rt utlandsberoende. Sa mti
digt sku lle möjligheten till anpass
ning till våra speciella förhållan
den förbättras.
• Svensk robotindustri har tidiga 
re visat förmåga att utveck la och
tillverka sys tem på hög tekni sk ni
vå. "dgon helt egen utveckling av
svenska jaktrobotar har dock ald
rig geno mförts.
En svensk utveckling och an
skaffning av radarjaktrobotar in
nebär en merkostnad jämfört med

planerad direktanskaffning utom
lands under perioden 1987-97 på
fem ti ll sex miljarder kronor. Ett
svenskt I R-jaktrobot alternativ in
nebär under sam mil tidsperiod en
merkostnad på mellan lvå och tre
miljarder kronor.
• En inhem sk jaktrobotutveckling
medför så stora kostn ader i närtid
att de med de hän synstaganden
ÖB har att ta är uteslutet aU inr ym
ma på nJgon av de ekonomiska
nivåer som redovi 'ats i ÖB 87
92. Obalanserna blir alltför stora
och de operativa konsekvenserna
för försvarsmakten som helhet
starkt negativa.
ÖB förordar mot ovanstående
bakgrund i sitt yttrande till rege
ringen fortsatt inriktning mot di
rek/anskaffning av jaktrobotar i
sam tliga de ekonomiska ni våer
som redovi sats i ÖB 87-9 2.
Skulle sta tsmakterna ändock
besluta om inhemsk jak trobotut
veckling bör inriktning enligt ÖB:s
uppfattning ske mot radarjaktro
botalternativet. En förutsättning är
att erforderliga medel härför till
förs utöver den av ÖB i ÖB 87-92
föreslagna ÖB-nivån.
Skulle statsmakterna - trots vad
ÖB har anfört - i stället besluta om
en inhemsk IR-jaktrobotutveck
ling bör inriktning ske mot nästa
generations robotar . Utvecklings
beslut torde kunna anstå till 1992
års försvarsbeslut. Även i detta fall
måste medel för programm et ut
överÖB 87-92 nivd 7 tillföra s. •
FSll/n[o

Nyheter
ovan och i
Östersjön

Ovan: En ny silhuette över Ös
tersjö n . Detsovjetiska jilktfl yg
pl anet MiG-29 , här beväpnat
med sex luftmålsrobotar (Se
v idare sid 20 -21.) - Nedan:
Världens största sväva r ar 
kost har gjort provturer i Ös
tersjön. Land stigningsfart yg av
Pomornik-kla sse n. Last ar ca
100 to n. Deplacemen t ca 350
ton. M axfart ca 110 km/h.
Djupgående < 1 m (?l . Lä ngd
56 m . Beväpning 2 30 mm ka
noner + 2 SH-N-8 robo tbatte
rier på va rdera sida n.

Av den spanska fl yg plantillver
karen (ASA har Marinen köpt
ett och Kustbevakningen två
(ASA 212-300 'Aviocar'. Ut-

seendena skiftar lite p g a olika
uppdragstyper.
De
nyligen
igån gsa tta fl ygproven gö rs sam
ordnat.

SVensk S/lanjor för ubåtsjakt &harSÖrelVakning
SH 89

CASA212

foto

Flygaktiviteten över Östersjön är livlig.
Stormakterna ser på Norden med ökat in
tresse. - Stora bilden: JaktViggen identifie
rar ett franskt transportflygplan typ Norat
las. - Nedan t v: Västtyskt attackflygplan
typ Tornado. - Nedan t h: E--3A "Sentry",
NATO:s flygburna luftbevaknings- & strids
ledningscentrai (AWACS).
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Exempel från WP-sidan. - Ovan:
MiG-29 "Fulcrum", nytt jaktflyg
plan. - Stora bilden: JaktViggen
identifierar Tu-16 "Badger", luft
tankningsversionen.

..

-

Samtidigt pågår utvecklingen av morgon
dagens taktiska flygplan på västsidan.
Här ligger Eu ropa längst framme vad gäl
ler s k tech nology demonstrators, dvs
flygplanplattformar som ska utprova och
visa ny teknologi för framtida system.
Dessa flygplan är alltså inte prototyper för
kommande system utan provbänkar och
ideskapande förlöpare.
Flygsystemen på öst- resp västsidan lig
ger något " ur fas " . De går inte direkt att
sinsemellan jämföras. Samtliga kommer
dock otvivelaktigt i framtiden i större eller
mindre omfattning att påverka den hot
bild som Sverige kontinuerligt måste hålla
aktuell. Med bl a utökade aktionsradier
och allmänt bättre prestanda har vår hot

bild blivit hotfullare och närområdet
ryckt allt närmare.
Nedan följer en beskrivning av de olika
systemen, vilken status samt vilka data
och prestanda de har/kommer att få.
Uppgifterna ska ses som en teknisk be
skrivning och vilken teoretisk inneboen
de förmåga som systemen representerar.
Hur dessa utnyttjas/ kommer att utnyttjas
taktiskt kan säkert ge FV-Nytt anledning
att återkomma.

"MiG·2000" - teckning efter datorberäkningar i Väst.

o

En ny generation av taktiska flygplan är under införan
de på operativa förband inom de sovjetiska flygstrids
krafterna. Det är nu till en början jaktförbanden som
får de nya flygplantyperna Su-27 FLANKER, MiG-29
FULCRUM och MiG-31 FOXHOUND. Gemensamt
för dessa är att de har varierande grad av look down/
shoot down-kapacitet. Detta har erhållits genom in
förande av pulsdopplerradar i kombination med nya
jaktrobotar.
16

• • Sovjetisk satsning på jaktflyg. Det
finns flera gemensamma nämnare - inte
enbart look down/shoot down-kapacitet
- hos Su-27, MiG-29 och MiG-3l. Samt
liga flygplan är tvåmotoriga och har
dubbla fenor. Troligen rör det sig också i
samtliga fall om dubbelströmsmotorer.
Vidare uppvisar Su-27 och MiG-29
många likheter såsom ensitsighet , god
manövrerbarhet samt samma huvud be
väpning, nämligen jaktroboten AA-l o. 
- MiG-3l däremot är ett tvåsitsigt flygplan
med plats för en systemoperatör i baksits .
Robotbeväpningen, AA-9, är också ex
klusiv för MiG-3l .
MiG-31 FOXHOUND är , vid en första
anblick, en utveckling av föregångaren
MiG-25 FOXBA T AlE. Vid en närmare
granskning visar det sig dock snart att
MiG-3l är ett helt nytt flygplansystem.
Flygplanet har försetts med en avancerad
pulsdopplerradar som har kapacitet att
engagera flera mål samtidigt. Till denna
har knutits en ny jaktrobot, AA-9. Utse
endemässigt visar den likheter med ame
rikanska F-14-roboten AlM-54 Phoenix .
Storleksmässigt är den också i samma

Närområdet
rycker
alllnärma
klass , dvs ca 4 m lång. Tillsammans har
radar-/robotsystemet look down/shoot
down-kapacitet.
MiG-3l , som utvecklats för att möta
hotet från de amerikanska kryssningsro
botarna, har tack vare stor inre bränsle
mängd en mycket lång aktionstid.
Vissa likheter, jämfört med MiG-25,

MiC-3t .-l'plo ; Nonbflygyapn«.

E/t av Lockheeds konfigurations förslag /ill ATF.

finns givetvis kvar. Detta gäller t ex den
höga vingbelastningen och det relativt
dåliga dragkraftIviktförhållandet samt
mycket begränsade svängprestanda.
Fartprestanda på hög höjd för MiG-3l är
max Mach 2,4.
MiG-3l har varit i tjänst/drift ett antal år
och torde finnas i ca 100 exemplar. BI a
opererar MiG-3l från flygbaser på Kola
halvön invid Norra Ishavet. Norska flyg
vapnet har bl a fotograferat FOXHOU N D
över Norska Havet.

• • Su-27 FLANKER. - Under senare
delen av l 970-talet fick man i Väst känne
dom om ett nytt sovjetiskt flygplanpro
jekt. Det hade observerats vid provnings
anläggningen vid Ramenskoje. Flygpla
net fick till en början beteckningen RAM-K
och kunde inledningsvis observeras med
olika vingutformningar, bl a variabel
vinggeometri . Senare beslöt man sig för
en fast vinge och produktionen torde ha
inletts ca 1982.
De första TV-bilderna på Su-27 visades
i Sovjetunionen 1985. Den korta filmse
kvensen gav en god bild av flygplanets ut-

seende, trots att det endast rörde sig om
en prototyp. Det finns dock två stora skill
nader mellan prototypen och den version
som i dag produceras. Fenorna har flyt
tats ut och sitter nu på bakkroppens ytter
del. Detta för att undvika störningar av
luftströmmen runt fenorna från virvlar
som skapas av vingutbyggnaden längs
framkroppen. Nu passerar dessa virvlar
mellan fenorna. På detta sätt har stabilite
ten, främst vid höga anfallsvinklar och lå
ga farter, ökats. Vingspetsarna har blivit
rakt avskurna och därmed skapat plats för
vingspetsplacerade jaktrobotar .
Su-27 kan sägas motsvara F-15 Eagle
på västsidan vad gäller storlek och F-14
T omcat vad gäller prestanda. Teknolo
~iskt kan Su-27 i vissa avseenden t o m
anses ligga före båda dessa västsystem .
Detta ska dock inte uppfattas som förvå
nande, eftersom både F- 14 och F-l 5 ut
vecklades under l 960-talet. När konfigu
rationen för Su-27 frystes, var t o m F-16
Fighting Falcon och F-18 Hornet väl ut
provade . Likheten med dessa framstår
också mycket tydligt i utformningen av
vingutbyggnaden framåt längs framkrop- ~
17

Summeringen av resultaten fnfn det gAngna
verksamhetsAret (1985/86) pågAr nlr detta
(medio augusti] skrivs. Alla rapporter har ty
vI" ilnnu Inte Inkommit! AndA b6fjar kansliet
få grepp om hur man lyckats ute i föreningar
na. Som vanligt har lyckan växlat. Det före
kommer s1viJl toppresultat som bottennote
ringar inklusive alla nivåer däremellan. Totalt
sett kan vi i nulägetg6ra den bedömningen, att
produktion I vad gäller lokal utbildning har i
stort haft samma omfattning som nirmast fö
regående år. Den centrala utbildningen har
ökat nAgot Rekryteringen visarpA en nettoök
ning av ca 230 medlemmar. Den negativa tren
den som hittills tått under åttiotalet syns dllr
med ha brutits.
sonals kunskaper om och förstå
else för de frivilliga försvarsorga
nisationernas verksamhet. En
satsning som också vi Inom
FVRF får tillfälle att medverka i.
Det förhållandevis goda resulta
tet har uppnåtts trots de många
problem som frivIlligförsvaret,
tillsammans med försvarsmak
ten I övrigt. haft att brottas med.
Omställningen till det nya befäls
ordningssystemet,
persona/
Rykten lill den civila arbetsmark
naden och hårda ekonomiska
villkor har i hög grad negativt på
verkat möjligheterna att genom
föra planerad verksamhet. Tack
vare ett antal slitvargar ute på fäl
tet, goda initiativ från såväl fö
reningsfunktionärer som myn
dighetsrepresentanter och ett
levande och aktivt försvarsin
tresse bland medlemmama syns
resultatkurvan på nytt kunna re
sa sig och uppnå en positiv atti
tyd.
Låt oss nu alla inför det nya
verksamhetsåret gå in för att
med förenade krafter säkra en
fortsatt positiv utveckling av
riksförbundet Förutsättningarna
är goda. T ex:

het. De träder i kraft den 1 januari
1987. BI a kommer dagpenning
- motsvarande sjukpenning - att
utbetalas till elever vid centrala
kurser (ett fåtal kurser kan kom
ma att undantagas).
.. ÖB genomför 1986/87 "För
svarsmaktens frivilligår" . Det är
en stor satsning på bred front
med främsta sytte att förbättra
försvarsmaktens egen fasta per

• Genom Flygvapnets nya
verksamhetside n~ [X!)~ (be
skriven I FV-Nytts temanummer
3/86) ger CFV uttryck för sin vilje
inriktning-att på bästa sätt ta till
vara på de personella resurser,
som FV disponerar. Bland dessa
resurser Ingår också FV:s frivilli
ga och värnpliktiga personal.
Andan I Profil 90 måste alltså ge
nomsyra även oss Inom FVRF,
så att vi blir än effektivare.

Vi har alltså Inom FVRF myn
dighetemas fulla stöd. Därmed
åvilar oss också ett ansvar. Vi
måste svara upp emot de krav
och förväntningar som ställs på
oss. CFV uttrycker I sitt "Produk
tionsuppdrag för frivilligverk
samheten" vilken inriktning och
vilka mål som gäller för det kom
mande verksamhetsåret Vi har
också inom FVRF i "Riktlinjer för
verksamheten" uttryckt vAr mål
sättning för året.
Målen är högt ställda. Vi måste
aJ/a hjälpa till om de ska uppfyl
las. Var och en kan bidra på sitt
sätt - som kursdeltagare eller

.. Regering och riksdag har be
slutat om nya förbättrade förmå
ner vid frivillig försvarsverksam
FV-NyN 3/86 - Läs, Ur

och PRAKTISERAt

funktionär, som stödjande med
lem eller styrelseledamot.
Gör DIN insats för FVRF och
Flygvapnet!
•
Riksflirbwtdssekrtteraren

Älvsborgs FYr har utkommit
med sitt första medlemsblad, i
vilket ordf Kar1-Erik Svensson
"puttar" för flitigare deltagande i
rep- och befordringsutbildning
och Per Svensson informerar
föreningens duktiga ungdomar
(4:a i årets utbildningskontroll.
grattisl). Under "Ordet fritt" und
ras varför det inte förekommer
större samarbete med andra
föreningar Inom frivilliga försvar
et. Ja, varför?

Arets

bröllop Inom FVRF har
hållits i Torpa kyri(a utanför
Landskrona, där Kar1-Erik Weg
gerup sammanvigde Kjell-Åke
Quick och Pia Hotmann. Både
brud, brudgum och präst är aktl
va medlemmar i Skånes FVf.
FVRF-Bilagan saluterarl

A

'Uri 1ikskåndis
ette122å1
på KÖ/lingsvik
Skäggig som en sjöbuss, men Flygvapnet trogen
sedan sitt sjuttonde år, en otrolig arbetskapaci
tet, känd för att bli arg endast en gång vart femte
år, välkänd av FVRF-folk över hela landet.
Naturligtvis handlar det om Curt
Palm, 57, som 22 år i följd har
sommarjobbat på Köpingsviks
kursgård Lägerhyddan. De förs
ta tio åren som instruktör och se
dan 1974 som skojadjutant.
Curt är född i Nyköping. Han
började sin bana vid FV som vo
lontär på Signalskolan i Väs
terås. Längre fram i livet hittar vi
honom bl a som radartroppchef,
radarjaktledare och luftbevak
ningsledare.
I alla år har han föredragit

marktjänst - det där med 100
ping's och luftgropar går liksom
inte ihop med den palmska ma
gen.
Redan som 20-åring började
han med Is-utbildning av frivilliga
vid F17. Sedan 1969 är han biträ
dande frivoff - först vid F12 och
efter dess nedläggning vid F17.
På Köpingsvik "sliter" han just
nu på sin 9:e skolchef. Den förste
var Alvar Carlsson, den nuvaran
de är Karl-Erik Nilsson. 22 år i
följd har inte fått honom att trött-

Källviken: 125 elever, fördelade på tolv kurser
under fyra veckor, deltog i sommarens utbild
ning på Käl/viken. Det hade funnits plats för någ
ra till, säger kn Reinhold fhn (17) - ny skolchef
efter mj Christer Byström, som suttit vid chefs
rodret under femton FVRF-somrar i följd på
kursgården vid den ljuvliga nordbohus/änska
skärgården.

Si
Två planerade kurser, funktlo
nårskursen för utbildningschefer
och rep-kursen för basjägare,
fick inställas i brist på elever. 15
jägare hade anmält intresse. Det
Inflöt åtta anmälningar, av vilka
hälften lämnade återbud. Åter
stod endast att avlysa kursen.
- Men basjägarkursen kom
mer säkert tillbaka nästa år. Den
är "en kurs I tiden", säger Rein
hold Ehn, som fick återbud till oli
ka kurser från Inte mindre än 23
elever - dvs från var femte elevl
- Både Ambu (allmänmilItär
befälsutbildning) och sjukårds-

•

kursema blev i tunnaste laget.
Kanske får man I fortsättningen
nöja sig med att arrangera dem
vartannat år.
Sjukvårdskursen pågick två
veckor med två stycken 1-vec
korskurser Inbakade. När FVRF
Bilagan hälsade på pågick utom
husJektlon på berget bakom
kursgården -som ligger sagolikt
vackert med utsikt över sundet
och långt bort mot de norska
kustbergen.
• Deltagama var entusiastiska
över den fömämliga utbildning,

na på de för hans del mycket Job
biga ölandsveckoma
- Man börjar Uinka på som
markurserna strax löre jul och
har sedan fullt jobb hela tiden.
Materiel och mat skall beställas,
eleverna sättas in I rätta kurser
o s v. Det är skoladjutantens
uppgift att se till att all materiel
finns på plats, så att kursema
fungerar, säger han.
• Curt är känd som "fixare" av
de mest omöjliga saker. Hans
kontakter med skolchef, läger
värdpar, instruktörer, förrådsfolk
och elever är raka och renhåriga.
Hans känsla för kursgården är så
djupt rotad, att han mitt i vintern
kan åka dit och hjälpa till att byg
ga om lektionssalar, bostäder,
tvättrum etc.
- Eftersom jag är Intresserad
av frlvilligutbildning, vill jag att
kursgården skall hålla hög stan
dard. Det gör den i dag, mycket
tack vare det strävsamma värd
paret Margita och Per-Einar Tu
vesson. Eleverna förtjänar en
god studierniljö. De flesta är

otroligt seriösa, många sitter till
sena natten och jobbar med sina
uppgifter, säger han.
Han har sett flera elever börja
som meniga, stiga I gradema
med åren rör att slutligen åter
komma som instruktörer. Bland
ningen av stamanställt befäl och
friVilliga på Instruktörssidan är
idealisk, tycker han.
Att elevantalet minskat på se
nare år är inte bara av ondo, an
ser han. Toppåret 1974 fanns
340 personer på lägret. Man fick
t o m hyra ett par kiosker utanför
området för att ordna tak över
huvudet åt alla. Trängseln kunde
nog ibland gå ut över utbildning
en.
180-200 människor totalt är
idealiskt för såväl kökets, utbild
ningens som den allmänna triv
selns skull. En positiv sak är att
kursgården åter har egen mat
hållning med bra mat till billig
kostnad. Var annanstans får man
tre mål mat för 60 kr och ett 4
bäddsrum för 65?
•

Curt och hans Anita har fyra

som Anders Sjögren (sjukvårdS
lärare vid F7) och Hans Hallman
(ambulansman i NäS5jö) förmed
lade.
- En nyttig och rolig kurs, som
Jag gick för andra gången, säger
Olle Westin, Södertälje.
- Kunskapema i sjukvård gör
att man känner sig lite säkrare
när en olycka inträffar. Medan de
flesta I ett sådant läge bara står
och stampar, så vet vi en hel del
om konstgjord andning, hjärt
massage, hur man förbinder
skrubbsår etc.
Vid ett par tillfallen har faktiskt
FVRF-utbildade
sjukvårdare
räddat liv på personer, som
drabbats av hjärtstillestånd.
En på varje Is skall vara sjuk
vårdsutbildad, på en krigsbas är
kravet att var tionde man är sjuk
vårdskunnig. Behovet av utbil
dade sjukvårdsmän/kvinnor tör
akuthjälp är alltså stort, säger
Anders Sjögren.
- Det faktum att man kan ha
stor nytta av lärdomama I det ci
vila livet, gör att alla känner väl
digt stor motivation för utbild
ningen, konstaterar Anders av
slutningsvis.
•
Torsten Andersso1l
Mumiefi",ing .. I Thomas Imrnelsjö (Sth) fö,
band g.Jmil hIS Sent" (J:irflil).

barn. Ullfllckan var två år när fa
miljen var på Köpingsvik första
gången. Med åren har -klanen
Palm" utökats med såväl Ingifta
som barnbam. Och för alla har
Sjöstugan nere vid bollplan med
åren blivit sommarens självklara
medelpunkt
Fast inte är det ofta man hittar
Curt i någon vilstol:
- Nej, skall lägret fungera
måste man ställa upp på alla ti
der. 17-18 timmars arbetsdag är
inte ovanligt, säger han.
Efter 22 år har Curt goda läger
historier på laget. Aldrig glöm
mer han vad som hände, när han
efter ett raggarbesök på kurs-
gården gav order om att stora
grinden skulle låsas nattetid. När
han själv skulle hem framåt natt
kröken och såg de stängda grin
darna beslöt han sig för att klätt
ra över staketet, hellre än att
hämta grindnyckeln.
Sittande gränSle över staketet
såg han en elev öppna grinden
och gå in. Utan nyckel.
- Vad tusan gör du däruppe,
undrade eleven.
- Jag klättrar över för att grin
den är låst, sa Curt.
-Jamen ... ?
-Håll tyst, har jag sagt att grin
den är låst, så är den det, fram
härdade Palm och fortsatte
klättrandet.
En order är order, om än verk
ligheten ställer den på huvudet.
Vad eleven tänkte i nattens tim
mar framgår Inte av historien. •
Torsten AlldUUOJI

Köpingsvik: - Modellen för frivillig utbildning är
jättefin, men under åren har den stagnerat. lag
vill gärna ha en nydaning, och därför kommer
min kursrapport (rån Köpingsvik, insänd av C
F17, att innehålla en del nya förslag.

Detta säger övlt Kart-Erik Nils
son, skolchef vid årets fyra kurs
veckor på Öland och "till var
dagsn frivoff vid F17 i Ronneby.
Kontakten med frIvillIgverksam
heten fick han som stril-chef vid
F12 under fern år.
Karl-Erik vill genomföra en rad
förändringar I syfte att förbättra
utbildningen. Några är av det tuf
fare slaget och kommer sanno
likt att bli föremål för kritisk de
batt ända från gräsrötterna och
upp till topparna inom Aygsta
ben och FVRF. Andra kommer li
ka säkert att applåderas på alla
nivåer.
Han anser att huvudsyftet
med kurserna är att ge eleverna
fullgod utbildning, som är anpas
sad till utvecklingen inom FV. För
att tillgodose detta erfordras att
utbildningen fÖljs uPP. erfaren
heter tillvaratas och snabbt ger
genklang i nya utbildningsanvis
ningar.
- Nuvarande system med en
utbildningsledare. som tas ut
bland kurscheferna inom en ut
bildningsomgång med skilda
ämnesområden, fungerar inte
med den målsättning jag angett.
säger han.
- Rätte mannen för denna
uppgift bör vara skolchefen. som
måste vara en kvalificerad kraft.
Han skall dels känna till rutinerna
inom FY, dels vara insatt I frivillig
verksamheten.
• Här hans förslag, punkt för
punkt:
~ Nyorganlsera kursledningen.
Tillsätt två skolchefer, av vilka
den ene skall vara utbildningsle
dare. Den andre skolchefen,
som får hand om all sIdoverk
samhet (aktiviteter, besök, mor
gonupps1ällnlngar etc) kan med
fördel hämtas ur FVRF-Ieden. In
s1ruktioner måste skrivas som
fasts1älJer skolchefernas roll.
~ Fastställ nya utbildning san
visningar för marks1rid, Instruk

törsutbildning,
luftbevakning
och specialkurser. Nuvarande
anvisningar för markstridsutbild
ning är t ex från 1981. De svarar
inte mot kraven i Bas 9O-syste
met. På Köpingsvik tillämpades
anvisningar. som instruktörerna
själva tagit fram.
~ Se över rättsvärdsproblema
tiken. Vilka rättsregler gäller för
instruktörer och elever under
kurstiden?
~ Låt eleverna skriva två kurs
värderingar - en som gäller ut
bildningsfrågor, en annan tör
trivsel- och familjefrågor.
~ Invänta
erfarenheter från
årets kurSElf' innan nästa FBU
katalog går I tryck.
~ Lägernämnden, behövs den?
Är det inte bättre att de anhöriga
bildar en nämnd, som kan styra
trivsel- och ordningsfrågor Inom
deras led?
• Några av punktema mogna
de till förslag under Karl-Eriks
sommarveckor på Köpingsvik.
Det gäller exempelvis rätts
vårdsfrågan. som I sig rymmer
krav på viss militär uppstramning
hos eleverna.
- Det är inte tillfredsställande
att flera kursanmälda elever ute
blir utan att ens säga ifrån, säger
Kart-Erik Nilsson.
- Jag reagerar ockSå när 15
man struntade I beordrad kvälls·
tjänst och när 13 utan motivering
avstod från fälttävlan. Köpings

LS·lek'ion. Fr v: Pe

ter HlkiUlsson fRi)
cleby), Roy Ii/den·

s,JI (Ore#No), Ulf
Jensen (Mariefred)
& Kefir Sunnergren
(Göteborg).

vik är i dag ett militärt läger utan
påtryckningsmedel. men jag an
ser att vi måste ha regler och att
dessa skall följas.
Han anSElf' att frivilligdetaljen
vid F17 är beredd att genomföra
ovannämnda ändringar redan
1987, förutsatt att Flygstaben
och FVRF ställer upp.
-Jag hoppas att man på båda
håll är lyhörd för mina synpunk
ter och fortlöpande ändrar ut
bildningsanvlsnlngama Varje ef
tersläpning går ut över utbild
ningens kvalite, säger han.
• Åtets Köpingsvikveckorsam
lade 115 elever, vilket kunde och
borde varit flera. Kart-Erik hade
goda instruktörer till förfogande,
och han anser att eleverna fick
förs1klassig utbildning.
- Men tyvärr tar man inte alltid
tillvara utbIldningsresuttaten på
bästa sätt. Det saknas gensvar i
den centrala ledningen för att en
god uppföljning skall kunna ske,
hävdar han.
Trots en del kritiska synpunk
ter framhåller Karl-Erik. att en
månad bland frivillIgfolk är en
uppleVelse:
- Alla är motiverade för sin
uppgift. Här existerar inga mo
derna arbetstidsbestämmelser,
utan såväl elever som kursan
svariga ställer upp för att nå mä
let. Detta smittar också av sig på
de anhöriga.
•
Torsten Andusson
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Grattis Västmanland till Sveriges bäst utbildade
FVRF-ungdomar! Kvittot på detta är en klar lagse
ger för västmanlänningarna vid Jrets utbildnings
kontroll, som avgjordes vid FIS. Individuellt toppa
des prislistan även i Jr aven av J O Samuelssons
duktiga grabbar från Göta FVf, nämligen Andreas
Normen.

Vä

anland

äst i SVeri

22 lag ställde upp och bland de
88 deltagarna fanns tyra flickor.
Bäst av dem lyckades Ulrika
Larsson, Hälsinge-Dala, som
kom på en fin 45:e plats efter bl a
en 6:e och en 1O:de placering.
FVRF-Bllagan bad Gert Mår
tensson, lagledare för Skånes
FVf, om en kommentar till täv
lingen:
"Utbildningskontrollen
ge
nomfördes på ett mycket fint
sätt. Lagledare och deltagare
fick bra information och tidspro
grammet hölls nära nog på minu
ten. Stor del I detta hade Tore
Bertilsson, som tycktes vara
överallt på en gång.
En mysande Kjell Siggelin

kunde konstatera att Västman
Iands FVf tog hem lagpriset. Kjell
var inte på plats som lagledare
utan som observatör, nästa års
kontroll är nämligen planerad att
gå på KjelIs hemmaflottilj F16 i
Uppsala
Efter prisutdelningen åkte
Västmanlands lagledare i brand
dammen med kläderna på. Då
tackade jag min lyckliga stjärna
att inte "mina grabbar" hade
vunnit, för om de kastat 110 kg
lagledare i dammen hade tör
modligen hela F15 översväm
mats ... med risk för vattenpla
ning tör landande flygplan .
Att under två dygn få vara till
sammans med så många prydli-

Chefen för ulb-sektionen vid flyg
staben, övef3te Gillis Weingarth,
gratulerar segrar/aget för fina och
s;suladdade tävlingsprestationer.

ga ungdomar var en mycket po
sltiv upplevelse. När man ser att
det finns så mycken bra ungdom
I landet övertygas man om att
framtiden är ljus för både Flyg
vapnet och Sverige."
Prisutdelare var CFV:s repre
sentant öv Gillis Welngarth. Re
sultat, lag:

1) Västmanland
(Christer
Kjellberg, Stefan Ärnan, Thomas
Ekblom, Jörgen Ivarsson 614
poäng; 2) Folkare 665,5; 3) Gö
ta 688; 4) Älvsborg 853,5;
5)Skaraborg 888,5; 6) S Ö Sve
rige 929,5.
Individuellt: 1) Andreas Nor
men, Göta 139,5; 2) Thomas
Ekblom, Västmanland, 190;
3)Dennls Marklundh, Skaraborg,
200; 4) Johan Dahlberg, Folka
re, 202; 5) Christer Pettersson,
Gripsholm, 213,5; 6) Tony Stål
nabb, Folkare240; 7) Kjell Flies
berg, Kalmarsund 247,5; 8) Jo
han Nyström, Uppland, 250,5. •
Gul Mdrtens.fOn

Konsten
aD leda

ungdom

Ensam tjej bland 33 manliga
elever. Inte undra på om
Anna fagerlund, VästerJs,
hade "fjärilar i magen" när
hon anlände till Ljungbyhed
för en 14-dagars instruk
törskurs. pJ fVRF-8i/agans
b@gäran har hon skrivit en
rapport i entusiastiska orda
lag frJn kursen, som hedra
des med besök av flygva
penchefen Sven-Olof Ol
son.

Kursens målsättning är att ele
verna skall kunna fungera som
biträdande ungdomsledare på
hemmaförbanden. Tre av dess
biträdande instruktörer hade
hämtats ur fjolårets elevkull.
Skolchef var mj LeJf Jonasson,
utbildningsledare
kn
Eddie
Grankvist och kurschef kn Ryno
Nygren från kursanordnande
F10.
Här axplock ur Annas rapport:
"Under den första veckan höll
vi två korta, egna föredrag. Se
dan drog vi lott om ämnena till de
25--30 min långa lektioner vi
skulle hålla veckan därpå, som
upplevdes som det verkliga eld
dopet.
Vi bedömde varandras lektio
ner och tittade på sådant som
uppträdande, innehåll, disposi
tion, tydlighet m m, vilket man
lärde sig väldigt mycket av. In
struktörema bistod med goda

råd.

Kun/ankar byrs av fr v: Annoi Fa
ger/und, Ryno Nygren & Krister

Sörh«Je.
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När CFV kom på besök fick
han lyssna på när Joakim Karl
qvlst höll sin lektion om vaktpost
och patrull vid Ls, vilket han gjor
de mycket bra.
De två veckorna gick snabbt.
Men på den jämförelsevis korta
tiden lärde jag mig mer än vad
jag skulle gjort under ett normalt
utbildningsår. Den här kursen vill
jag rekommendera åt både tjejer

flISKVARo
Kursens rätta benämning är
Friskvårds/edarekurs.
En
mycket intressant utbild
ning som alla kan vara med
på. Du själv bestämmer vil
ken grad av fysisk aktivitet
du vill nå upp til/. Två myc
ket kunniga instruktörer, (le
Ronnie fdsgren och (le An
ge/a Blom, lärde oss elever
uncler en veckas tid hur vi på
bästa sätt skal/lägga upp ett
"gympa-program."
Man gör det med lämplig varv
ning av ämnen såsom fysiologi,
anatomi, kost- och näringslära,
rörelselära, musik/rörelse, trä
nlngslära, m m. Ett axplock av
vad vi fick lära oss. Allt detta på
och killar. Den är mycket givan
de. Kursdeltagarna lär känna
varandra bra och sammanhåll
ningen blir enorm.
Allt har varit så bra att jag med
all sannolikhet kommer att söka
som
biträdande
instruktör
1987."
•
Anna Fager/und

en vecka Det verkar korvstopp
ning tycker nog många. Till viss
del stämmer det, men dessa två
skickliga instruktörer gjorde ut
lämingen lätt att förstå. Kort
sammanfattat är kursen som en
vitamininjektion.
Sista lektionstimmen under
veckan var schemalagd "GYM
PA" för samtliga kurser. Även fa
mIljedeltagare var välkomna alt
vara med. En imponerande syn
att se ca ett hundratal personer
utföra förevisade rörelser av in
struktörema. Koordination av
arm-benrörelser ställde många
inför svåra men roliga problem.
Musiken till gympan var av mo
dernare natur och väl anpassad
till de olika rörelsema. 45- minu
tersgympan avslutades med av
slappning till vilsam musik. Un
derbart att ligga i solen och
slappna av efter ansträngande
rörelser.
Som vanligt var vädret bra i
Källviken även detta år, om ej
toppen. Utbyggnad och förbätt
ringar av kursgårdens standard
pågår regelbundet. KäJlviken är
en av landets mest välskötta och
trevligaste kursgårdar. Om nå
got så borde dessa två saker av
göra att nästa kurs blir på Källvi
ken. Kön till friskvårdskursen blir
lång för sommaren -87.
•
Vpl Fk " O" Carlsson

pen. Utbyggnaden börjar vid 30 proc av
hela vingens spännvidd och blir framåt en
integrerad del av flygkroppen.
God runtom-sikt från förarutrymmet
har säkerställts genom en droppformad
huv. Genom att nosen sluttar bör också
sikten framåt/nedåt vara god.
De två motorerna, som sinsemellan är
relativt brett placerade, bör vara aven ny
utvecklad dubbelströmstyp med en
dragkraft på ca 135 kN per motor. Detta
ger ett bra dragkraftJviktförhållande (> 1).
Goda manöverprestanda bör ha varit
ett av grundkraven vid framtagningen av
Su-2 7. Svängprestanda på låg höjd torde
ligga över 15°/s. Fartprestanda är överljud
på lägsta höjd och > Mach 2 på hög
höjd .
• Radarn, som är en pulsdopplerradar
med look down-kapacitet, är enligt vissa
uppgifter utvecklad med uppgifter från F
18-radarn APG-65 som grund. APG-65
var en av de första pulsdopplerradarna
som arbetade både med hög-PRF-(HPDl
och medel-PRF-(MPDl pulsdopplermo
der. Detta ger radarn möjlighet att upp
täcka mål på långa avstånd (HPDl samt
att med god noggrannhet mäta avstånd
till mål på kortare avstånd (MPD). I APG
65 finns också en låg-PRF-(LPDl puls
doppledmod , som utnyttjas vid anfall
mot markmål.
Målinmätningssystemet i Su-27 torde
vara kompletterat med antingen ett IR-
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system , ett la ser- eller TV-system, eller en
kombination av dessa.
Huvudbeväpningen består av den nya
jaktroboten AA-10 , vilken har shoot
down-kapacitet. Från vissa håll gör man
gällande att AA-1 O (och även AA-9) skulle
vara försedd med en aktiv radarmålsöka
re för slutfa sstyrning, en kapacitet som
endast Phoenix och kommande AM
RAAM har på västsidan. Robotexperter i
Väst säger dock, att Sovjetunionen inte
har någon jaktrobot med aktiv målsökare
under produ ktion i dag. Det rör sig fortfa
rande om semiaktiva system.
För korta skjutavstånd har en ny jaktro
bot introducerats, som fått beteckningen
AA-11.
Su-27 kan ses som en kandidat att , i en
marin version, bli den plattform som väljs
för ombordbasering på den nya sovjetis
ka hangarfartygsklassen.
Su-27 har nyligen börjat tilldelas för
banden.

Su-27
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• • MiG-29 FULCRUM har utvecklats
parallellt med Su-27 och till och med varit
något före detta projekt. MiG-29 har fun
nits på förband sedan 1984 . Flygplanet
kan främst jämföras med F-18 på västsi
dan.
Säkerligen har också MiG-29 ett avan
cerat beväpningssystem redan från bör
jan. Samma robotbeväpning som för Su
27, dvs AA-1 O, gäller också för MiG-29.
Detta i sin tur pekar på att man har ett lik
nande eller identiskt radarsystem. Sy
stemprestanda är även för MiG-29 look
down/shoot down-kapacitet. Även Ful
crum bedöms kunna bära AA-11 liksom
den äldre typen AA-8 Aphid.
Manövrerbarheten är också för denna
plattform god med dragkraftJviktförhål
lande> 1 och svängprestanda > 15°/sek
med en uttagbar lastfaktor på 7-9 G. Fart
prestanda ger> Mach 1, O på lägsta höjd
och Mach 2 + på hög höjd.
MiG-29 tillförs nu förbanden även u
tanför Sovjetunionen. Sålunda är ~I a den
sovjetiska flygbasen Wittstock i Osttysk
land sedan i början av detta år utrustad
med FULCRUM.
MiG-29 premiärvisades i Väst vid ett
besök i Finland vid flygbasen Rissala u
tanför Kuopio den 1-4 juli. Besöket, som
var ett svarsbesök på ett finländskt besök
som gjordes i Sovjetunionen i juni 1985 ,
genomfördes med en An-12 och sex
MiG-29 . Dessa kom från jaktförbandet
Kubinka utanför Moskva. En rad detaljer
om flygplan MiG-29 framkom under be
söket som tidigare inte varit kända.
~ Under taxning stängs med luckor luft
intagen, varvid luft till motorerna tas in
genom fem spaltluftintag på varje vingut
byggnads ovansida. Luckorna är avsedda
att hindra föremål (FOD) att sugas in i de
lågt placerade luftintagen under taxning.
Dessa spaltluftintag är också öppna vid
vissa flyglägen , t ex vid start. Luckorna ut
nyttjas med största sannolikhet också för
att variera arean i luftkanalerna till moto
rerna under flygning .
~ Vingarna är f~rsedda med framkants
klaffar längs hela yttervingens spännvidd
samt bakkant sklaffar längs cirka halva
vingens spännvidd.
~ Stjärtstyrverket är av s k "all-moving
tail" typ, vilket innebär att detta fungerar
både som stabilisator och höjdroder. På
vingens yttre bakkanter är konventionella
skevroder placerade.
~ Mellan motorutloppen finns ett broms
fallskärmshus samt en luftbroms, en s k
klyvbroms .
~ Fenorna är relativt brett placerade för
att inte strömningen ska störas av virvlar
na som skapas av vingutbyggnaden längs
framkroppen. Fenorna övergår framåt på
vingarnas översida i stallfenor, vilka är till
för att bibehålla en stabil strömning över
vingen även vid låga farter och vid höga
anfallsvin klar.
~ Landstället, som är robust, är försett
med stora hjul. Detta, i kombination med
luckorna för luftintagen, innebär troligen
att MiG-29 även kan utnyttja opreparera
de fält för start och landning.

MiG-29

FLOGGER. Om denna hypotes håller,
kommer i så fall MiG-29 att produceras i
långt större antal än Su-27 och dessutom
exporteras. - Enligt uppgifter skall Indien
köpa 40 MiG-29. Dessutom pågår för
handlingar av liknande slag med Syrien
och Jordanien. Även Jugoslavien har visat
intresse för MiG-29.

MiG-29
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• På vänster vingutbyggnads ovansida,
vid vingframkanten intill flygkroppen , är
mynningen till den fasta automatkanonen
placerad. Bakom mynningen finns flam 
och krutgasöppningar.
• Föraren sitter högt placerad . Eftersom
flygkroppen sluttar kraftigt bakom förar
utrymmet bör runt-o m-sikten vara god.
Jämfört med flygplan från Väst är sargen
på båda sidor om föraren relativt hög, vil
ket till viss del begränsar si kten ned åt åt si
dorna. Frontrutan är gjord i ett stycke, vil
ket är något nytt för sovjetiska taktiska
flygplan.
• För målinmätning har MiG-29 , för
utom flygplanradarn, en utrustning som
placerats på ovansidan av nosen framför
frontrutan, något till höger om flygplanets
mittlinje. Utrustningen täcks av ett ge
nomskinligt material. Detta skulle i så fall
betyda att det inte rör sig om en I R-utrust
ning, eftersom denna normalt kräver ett
material som inte kan göras genomskin
ligt. Istället kan det antingen vara en op

tisk utrustning alternativt en laserutrust
ning (avstå ndsmätare) eller en kombina
tion av dessa. Innanför frontrutan är en
relativt stor head-up-display placerad.
• Det som ter sig något underligt när man
ser på MiG-29 och Su-27 tillsammans är,
att två liknande sys tem tagits fram paral
lellt. Skillnaden är främst i storlek, vilket
automatiskt ger olika lång aktionsradie
beroende på tillgänglig plats för inre
bränsle. Därmed upphör också de stora
olikheterna.
En hypotes är dock, att Su-27 har tagits
fram med tanke på ett offensivt jaktupp
trädande . Visserligen har Sovjetunionen
redan MiG-31 med lång aktionsradie.
Men skillnaden mellan denna flygplantyp
och Su-27 är, att den senare har manö
verförmågan att ge sig in i närstrid med
västerländska flygplan. (Denna förmåga
saknar MiG-31.) MiG-29 skulle i så fall
vara det taktiska flygplanet, som får ses
som en "traditionell" ersättare till MiG-23

Här redovisade tre jaktflygplantyper
produceras alltså i dag. Om Su-27 och
MiG-29 redan nu har attackkapacitet el
ler om det kommer speciella attackversio
ner får framtiden utvisa. En vanlig lösning
brukar annars vara att äldre jaktflygplan
"degraderas" till attackuppgifter. MiG-31
däremot är ett renodlat jaktflygplan.
• • I Sovjetunionen går givetvis utveck
lingen framåt, likt den gör på västsidan.
Forskning och utveckling bedrivs, med
hög sekretess, förvisso redan på kom
mande projekt. Dvs motsvarande system
som vi ser ta form på västsidan i dag - t ex
EFA, Rafale och Gripen - projekteras san
nolikt också i Sovjetunionen. Här har i oli
ka sammanhang beteckningen "MiG
2000" figurerat.
För ledning av de moderna sovjetiska
stridsflygplanen utprovas en flygburen
stridsledningscentral. Systemet, som be
nämns MAINSTAY, uppvi sar slående lik
heter med den amerikanska motsvarig
heten E-3 Sentry eller AWACS (Airborne
Warning And Controi System) som flyg
systemet också benämns. Plattformen för
MAINSTAY utgörs av 11-76, som komplet
terats med en rotodom placerad ovanpå
flygkroppen . MAINSTA Y kommer, när
den blir operativ, att ersätta den äldre Tu
126 MOSS som utnyttjats för luftbevak
ning och för målinvisning av jaktflyg .
• • Teknologiöverföring. - Det fram
skymtar ofta i fackpressen att sovjetisk
materiel, såväl civil som militär, är kopior
av materiel som redan finns på västsidan.
I vissa fa ll kan man också tydligt se kopp
lingar i vissa projekt. Ett klassiskt exempel
är ConcorderTu-144. Det finns relativt
många liknande fall inom en rad områ
den. Informationen från forskning och ut
veckling i Väst hamnar via teknologiöver
föring i Öst. Överföringen sker dels på le
gal väg i samband med export till Sovjet
unionen, dels på illegal väg via spionage.
Dessutom gör öppenheten (i tal som
skrift) i Väst gentemot massmedierna alt
en stor mängd kvalificerad information
lätt blir tillgänglig även för Öst. De områ
den som dominerar vad gäller teknolo- ~
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giöverföring är elektronik, elektrooptik
och flygteknologi.
Hur påverkas då forskning och utveck
ling i Sovjetunionen av teknologiöverför
ingen? Främst blir det till ekonomisk hjälp
- stora summor sparas. Dessutom snab
bas utvecklingsprocessen upp. Utveck
lingen kan också omdisponeras pga infor
mation från Väst. Den kan också initiera
forskning och utveckling samt höja den
tekniska nivån inom t ex tillverkning och
design. Teknologiöverföring kan också
eliminera eller förkorta vissa faser vid
framtagningen av olika projekt.
Negativa sidor finns också: Det kan
vara frustrerande för sovjetiska forskare
och tekniker att förlita sig på utländska re
sultat och "aldrig" själva få driva ett pion
järarbete.
Det är dock långt ifrån inom alla områ
den som materiel verkligen är kopior från
Väst. Inom en rad områden, även vad
gäller försvarsindustrin, går Sovjetunio
nen egna vägar. Det finns områden där
inga motsvarigheter står att finna på väst
sidan. Det finns också områden där sov
jetisk materiel kan anses vara jämställd
med, i vissa fall även bättre än, den som
finns i Väst.

• • Europa ledande för utvecklingen;
Väst. - För att ge en inblick vart utveck
lingen i dag är på väg, görs här en kort be
skrivning av de projekt i Väst som ligger
på teknologivågens framkant.
Det är i Europa som nästa generation
av taktiska flygplan nu håller på att ta
form. Två nya flygplan (flygtekniska prov
bänkar) är under flygutprovning. Det är
det brittiska EAP (Experimental Aircraft
Programme) och det franska Rafale (som
tidigare hade beteckningen ACX) .
Båda dessa projekt har drivits i Storbri
tannien resp Frankrike sedan början av
1980-talet. Till en början med inriktning
på att driva utvecklingen framåt och skaf
fa erfarenhet till det kommande gemen
samma europeiska flygplan projektet HA
(European Fighter Aircraft), men också
som backup-projekt. .. om EFA inte skulle
bli ett samarbetsprojekt. Västtyskiand ,
Italien och Spanien anslöt sig efterhand
till HA, samtidigt som klimatet blev allt
hårdare mellan Frankrike och Storbritan
nien. Oenighet vad gäller plattformens
storlek och prestanda samt organisatio
nen kring projektet fick till slut Frankrike
att dra sig ur HA under senare delen av
1985. Detta lämnade Dassault-Breguet
fria händer att utveckla Rafale mot den
plattform med 8,5 tons tomvikt som var
kravet från det franska flygvapnet och den
franska marinen.
Representanter för Dassault-Breguet
menar att Frankrike drog sig ur med all
rätt, därför att EFA inte kommer att kunna
stanna vid den maximala tomvikt på
9,750 kg som angetts . Om HA ska svara
mot alla krav, kommer tomvikten att pas
sera 11 ·ton, uppger man från franskt håll.
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• • EFA/Eurofighter. - Storbritannien,
Västtyskiand, Italien och Spanien har
dock enats om att fortsätta utvecklingen
av EFA. Projektet delas procentuellt mel
lan dessa länder med 33 proc vardera för
Storbritannien och Västtyskiand , 21 proc
för Italien och 13 proc för Spanien. Man
har också slagit fast att tomvikten ska vara
9,7 50 kg, motordragkraften med ebk
2x90 kN och vingarean 50 m 2 • Vingens
spännvidd kommer att bli 10,5 m med en
framkantspilvinkel på 53°. Vingspetsarna
kommer att förses med fasta motmedels
podar. - Fenan på HA planeras att göras
helt rörlig och därmed fungera som sido
roder. Samtidigt kan plattformen också
flygas " orent", varvid s k peksiktning kan
utföras.
Definitionsfasen av projektet avsluta
des vid halvårsskiftet i år. Utvecklingsar
betet ska inledas i början av nästa år. Sik
tet är inställt på operativ tjänst 1995. Ätta
prototyper ska byggas. Motortyp har
dock ännu inte bestämts, även om Rolls
Royce XG-40 troligen kommer att ligga till

Blue Vi xen -radarn = Harriers radar) eller
en utveckling av Hughes APG-65. Jaktro
botbeväpningen blir antingen Skyflash 90
eller AMRAAM. Storbritannien förordar
Ferrantl-Skyflash 90 , medanVästtyskiand
tycks föredra APG-65 och AMRAAM.
Något beslut är dock inte att vänta än på
länge.
I utvecklingsarbetet av Eurofighter
kommer en mängd erfarenheter från EAP
att tas ti II vara .

gru nd för den nya motorn.
Emellertid har nyligen ett särskilt före
tag bildats (mellan italienska Fiat Aviazo
ne, tyska Motoren und Turbinen-Union ,
spanska Sener samt brittiska Rolls-Roy
ce), vilket fått namnet Eurojet Engines
GmbH (med säte i Munchen ). Motorn
benämns EJ200 och får erforderlig drag
kraft = 90 kN. Vikten blir ca 900 kg,
tryckförhållandet 25: 1 och by-pass-för
hållandet 0, 4.
Vart och ett av de fyra länderna ska ha
en egen sammansättningslinje för flygpla
nen , men enskilda komponenter kommer
att tillverkas endast i ett land och distri
bueras till de övriga. Projektet har också
fått ett nytt namn - Eurofighter- som vi
känner igen från tiden då JA 37 Viggen var
med i konkurrensen om ersättare till NA
TO:s F-l 04 Starfighter.
Eurofighter kommer i första hand att bli
ett flygplan för luftförsvarsuppgifter men
med god attackkapacitet.
Radarn kommer antingen att bli en ny
Ferranti-radar ECR 90 (som bygger på

104D, dvs samma motorer som i Torna
do ADV, dock utan reverseringsanord
ning. Fenan på EAP har också lånats från
Tornado. Kompositmaterial har utnyttjats
i stor utsträckning, varvid också s k
stealth-teknologi utnyttjas. 25 proc av
flygplanets tomvikt (11,25 ton) utgörs av
kompositmaterial och alluminium-/li
tiumlegeringar. Dessa material utgör såle
des 45 proc av flygplanet.
)ungfruflygning med EAP gjordes den 8
augusti -lagom för att senare hinna delta
ga vid höstens Farnborough-utställning.
Aerodynamiskt har utformningen av
EAP optimerats för att ge lågt motstånd
samt god manövrerbarhet över ett brett
fartregister. Detta har åstadkommits ge
nom vingutformning tillsammans med
den rörliga nosvingen och en plattform
som är aerodynamiskt instabil. För att
övervaka och göra flygningen stabil har
ett datoriserat digitalt, fyrfaldigt elektriskt
styrsystem införts. Något mekaniskt styr
system för reservbruk finns inte.
Den rörliga nosvingen och roderytor

• • EAP är i dag också till viss del ett in
ternationellt samarbetsprojekt. Utform
ningen av plattformen har skett gemen
samt av brittiska BAe, västtyska MBB och
italienska Aeritalia. Kostnaderna för pro
jektet delas mellan brittiska försvars
mInIsteriet, British Aerospace, och
Aeritalia samt andra företag i Storbritan
nien, Italien och Västtyskiand.
EAP är ett ensitsigt flygplan med delta
vingar och rörliga nosvingar. Längden är
17,53 m och spännvidden 11,17 m . De
två motorerna utgörs av RB- 199 Mk.

Foto: Ulf Hugo

• • Rafa/e. - När utvecklingsarbetet
med ACX inleddes på allvar i början av
1983 hade man som mål att första flyg
ning skulle ske i slutet av 1986 , Projektet,
som senare döptes till Rafale, har visat sig
framskrida snabbare. Första provflyg
ningen gjordes den 4 juli . Därmed ligger
man ca sex månader före i tidsplanen och
något före brittiska EAP.
Rafale är, som nämnts tidigare, ett tek
nikdemonstrationsprovflygplan ("tech
nology demonstrator") inför utvecklingen
av det taktiska flygplan som i framtiden
ska ingå i det franska flygvapnet och den
franska marinen . Rafale motsvarar stor
leksmässigt i dag kraven för "Eurofjghter".
Längden är 15 ,8 m och spännvidden
11,2 m. Tomvikten är 9,5 ton och ving
ytan 47 m 2 • Rafale är i dag utrustad med
två amerikanska General Electric F404
motorer (samma grundmotor som JAS 39
Gripen och F-18 Hornet försetts med).
Men dessa kommer, när utvecklingen är
klar , att ersättas av franska SNECMA
M88.

på vingens oa kkCi nl arbetar sym metriskt
fö r att åstadko mm a rör Ise i tipp led och
osymmetrisk t fö r att vrida flygp lan t i roll
led . St rspak Il är trad itio n 111 placerad
ce ntralt i förarutrymme t, vars in strumf' n
terin dom inerds av en ho lografis k head
up-displ ay och tre fleriärgsin iikato rer
pl acera de p in strum en tb räda n Van liga
analoga instrument saknas nästan helt.
Tröghetsnavigeri ngssystemet i EAP är av
sam ma typ ,om Jaguar' och Buc aneer nu
modi fie ras med . - I HA ko mm r doc k sä
kerli gen den nya tekno log in med navig 
rin gssyslem so m bygger på ringlasergy
ron c tt utnyttja .
Raket talen - Ma rtin Baker Mk . l O med
O/O- p re~t nda - har en lutning bakåt på
25°. Detta ö kar i is~ man -resistensen
ho s flygfö raren.
Fo to : Ulf Hugo

/

F404-motorn ger i dag 71 kN dragkraft
och väger 1005 kg . M88 däremot väger
bara 900 kg och kommer att alstra ca 75
kN dragkraft. - Rafale uppges ha en inre
bränslemängd om ca 4,25 ton , vilket är
mycket för ett så litet flygplan. Detta fak
tum betyder således en stor aktionsradie.
Konfigurationen överensstämmer ock
så i stora drag mellan EFA och Rafale, dvs
deltavingar och rörliga nosvingar. Styr
spaken är dock placerad på höger sida i
förarutrymmet (liksom den är på F-16) ,
Dassault-Breguet har också alltid haft ryk
te om sig att göra vackra flygplan. Rafale
är definitivt inget undantag. Det är ett
flygplan med mycket mjuka och rena lin
jer.
Rafale har försetts med en holografisk
head-up-display. Raketstolen har i dag en
lutning på strax över 30°, men prov kom
mer att göras med än större lutning; om
kring 37-40°, - Mycket god runt-om-sikt
har säkerställts med den droppformade
huven .
~

.,

Foto: Ulf Hugo
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• Det flygplan som genomgått system ut
provning på marken och som nu prov
flygs vid Istres i Frankrike har fått beteck
ningen Rafale A och flygvisades vid Farn
borough-utställningen i början av sep
tember. Enligt specifikationen för ACT
(Avion de Combat Tactique) och den ma
rina versionen ACM ska tomvikten vara
8,5 ton, dvs 1 ton lägre än Rafale A. Nu
varande "övervikt " kommer att bantas
bort bl a genom att plattformen krymps
något (80-90 cm kortare flygkropp och en
något mindre vingarea, 44 m' J, utrymmet
för motorerna förändras något (anpassas
till M88) samt att nya material i ännu stör
re utsträckning utnyttjas, varvid även
stealth-teknologi inkorporeras. I Rafale A
utgörs 35 proc av vikten av bl a kevlar och
aluminium-/litiumlegeringar . Detta har
betytt en viktsbesparing med 20 proc. Så
väl den landbaserade som den marina
versionen kommer att ha samma struktu 
rella uppbyggnad. Den senare kommer
dock att utrustas med ett kraftigare land
ningsställ samt en landningsbromskrok.
Den " bantade" produktionsversionen
har fått beteckningen Rafale C. Av denna
kommer sex prototyper att byggas, fyra
för den landbaserade och två för den ma
rina versionen . Rafale C kommer att
konstrueras för att bära en max vapenlast
av 7 ton fördelade på tolv balkplatser
Startsträckan vid max startvikt, ca 20 ton,
kommer att bli <700 m och i jaktkonfigu
rationen (ca 14 tons startvikt) ca 400 m.
Rafale är, i motsats till EFA, i första hand
avsedd för attackuppgifter, men kommer
att ha en mycket stor kapacitet även som
jaktflygplan. - Plattformen är (naturligtvis)
aerodynamiskt instabil och försedd med
ett datorstöttat, elektriskt styrsystem.
Thomson-CSF har inlett flygprov med
radarn som utvecklas för Rafale C. Multi
mod-radarn, som kallas RACAAS (= Ra
dar de Combat Aerien et d' Attaque au
Sol) kommer att kunna utnyttjas både för
jakt- och attackinsatser. RACAAS arbetar
med såväl HPD , MPD som LPD-moder.
• • F-16-ersättare. - LJe fyra europeis
ka länderna (som på 70-talet "gemen
samt" anskaffade amerikanska F- 16 Fight
ing Falcon) Danmark, l'Iorge, Belgien
och Holland har också visat intresse för

franska Rafale som ersättare av F- 16. Det
rör sig dock inte om en Rafale såsom
plattformen ser ut i dag utan en ytterligare
modifierad/något förenklad version som
bygger på Rafale C.
Inledande studier visade, att man inte
skulle kunna ansluta sig till EFA-projektet,
eftersom kravspecifikationerna inte skulle
kunna gå att kompromissa ihop till ett
projekt. Rafale däremot ligger närmare de
krav man ställer på en F- 16-ersättare.
Den är dock något för stor och för avan 

.~

', -
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cerad . Man vill i första hand ha en enmo
tor;g plattform, som dessutom har så
mycket gemensamt med EFA som möj
ligt. T ex att man utnyttjar samma motor
typ som i EFA. Ett motsvarande förhållan
de råder ju mellan enmotoriga F- 16 och
tvåmotoriga F- 15 i USA som båda är ut
rustade med P&W FlOO-motorer.
Det nya flygplanet, en förenklad, en
motorig Rafale?, avses komma i operativ
tjänst omkring sekelskiftet och tjänstgöra
tillsammans med EFA, dvs 'Eurofighter'.

• • Utvecklingen i USA. - I USA pågår
forskning kring projekt som ska bli ersät
tare till F-14 , F-1S , F-16 och F-18 under
sam lingsbegreppet ATF (Advanced Tacti
cal Fighter ) för USAF samt A TA (Advan
ced Tac tical Aircraft) för marinfl yget. Sju
företag bedriver denna forskning: Boe
ing, General Dynamics, Grumman,
Lockheed, McDonnel1 Douglas, Nor
throp och Rockweil. Vad gäller ATF har
Boeing, General Dynamics och Look
heed beslutat att samarbeta i det fortsatta
utvec klingsarbetet.
ATF och ATA ligger dock ytterligare ett
steg längre fram i tiden än vad såväl JAS
39 Gripen som Rafale och Eurofighter
gör. Även här finns det, när lite mer spec i
fiserat underlag finns att tillgå, anledning
att återkomma.

Flygplan
tillverkaren
Grummans
förslag
till
ATF

Under tiden pågår utprovning av olika
slag i USA, som kan komma att påverka
projekten i framtiden . Exempel på sådana
är X-29 med framåtsvepta vingar och F
111 med en "missio n-adaptivewing", vil
ken med hjälp av datorstöd förändrar
vingens välvning beroende på var i flyg
envelopen flygplanet befinner sig.
• • Dessutom förekommer ströuppgif
ter angående Lockheeds 'osynliga '
stealth-flygplan , som ofta men kanske fel
aktigt kopplas ihop med beteckningen F
19. Stor sekretess kringgärdar projektet
och väldigt få uppgifter finns att tillgå.
Flygplanet är utvecklat för att vara svår
upptäckt med radar p g a utformning och
material som utnyttjats (s k stealth-tekno
logi). Det är framtaget för att med uppfäll
da vingar kunna transporteras i C-S Ga
la xy (två F-19/C -S ) Uppgiften för F-19 är
i första hand spaning och attackinsatser,
främst med signalsökande robotar, mot
välluftförsvarade mål. Enligt vissa uppgif
ter finns ca 20 F-1 9 i tjänst i dag men t o m
40-50 kan hittil ls ha producerats. Rykten
har t o m gjort gällande att flygplanet (un
der dygnets mörka del) opererat från flyg
basen Mildenhall i Storbritannien.
Det flygpl an ur USAF som havererade
den 11 juli ca 10 mil nordväst om Ed 
wards AFB var sannolikt en F-19. Sekre
tessen vid haveriplatsen var benhård.
Även i fallet F-19 finns självklart anled
ning att återkomma.
•
Ulf Hugo

Persona

Regeringen har utnämnt ge
neralmajoren
Lars-Erik
Englund all fr o m den 1
oktober 1986 vara general
löjtnant i Flygvapnets genera
litet.
Från samma tidpunkt har
regeringen förordnat Englund
som militärbefälhavare för
Milo ÖN.

Regeringen har förordnat
överstelöjtnanten i Flygvap
net Bo Lennhammar, all
fr o m den 1 oktober 1986 tills
vidare (dock längst intill den 1
oktober 1989) vara försvars
allache i london och Haag.
Från samma tidpunkt har
regeringen utnämnt lenn
hammar till överste i Flygvap
net.

Regeringen har utnämnt över
stelöjtnant Svante Mene
kel att fr o m den 1 oktober
1986 vara överste i Flygvap
net.

Regeringen har utnämnt över
stelöjtnanten Ame Hans
son, alt fr o m den 1 oktober
1986 vara överste i Flygvap
net.

Regeringen har utnämnt över
ste Jan-Olov Gezenus all
fr o m den 1 oktober 1986
vara överste av 1. graden i
Flygvapnet.
Samtidigt har regeringen
förordnat Gezelius till sek
tionschef hos ÖB.

Regeringen har utnämnt över
ste Göran Tode all fr o m
den 1 oktober 1986 vara chef
för Västgöta flygflollilj/F6_
Som chef för JAS-avdel
ningen vid Flygstaben efter
överste Göran Tode har fr o m
86-10-01
överstelöjtnant
Boo-Walter Eriksson till
trätt.

Regeringen har utnämnt för
svarsattachen,
överstelöjt
nant Tomas Wannlng, att
fr o m den 1 oktober 1986
vara överste i Flygvapnet.

Regeringen har utnämnt av
delningschefen vid försvarets
materielverk, överste Jan
Ivar Andersson, att fr o m
den 1 oktober 1986 vara över
ste av 1. graden i Flygvapnet_
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• • 1I011ilJE'1l ~k<lll til l berö rd J frivilli gor
gani sationer l~inHla uppgifter på det be
rii kn due pe r~ o nt1l- oeh lit ild ni n ' ~ b ehu 
ve t . De~'d ufJpgiher Jr vikt iga fi r friv illig
orga ni sa tion n. Del är näm li ge n efter
de ssa uppglller~om organ isation en begär
stat':>medel lör utbildningsverb am hete
och g ' r up p ~ in buog JI D n fl ottil j som
inte till fr i villigOlgall i ~at i o n n har red ov i
sa t sill utb ildnll1gsneh f ) v ka l l inte räkna
med all medelli nns dispo ll ibla iör n<'\gon
utbi ldn ing. Det är en cl a~t Om ncigon an
nan pl,1n ldgd utbil dl li ngwerbdmh et inte
ko mmer a tt genom för,,~ , t PX Olll rekryte
ringen ti ll en plllnerad kurs har missl yc
kelt , so m medel möj ligen kdn o m d i ~ po
neras i en rena n lagel hudge t.

Frivilligutbildningen inom Flygvapnet
skall inriktas mot sådan utbildning, som
ger kunskaper och färdigheter för krigs
placering i en viss bestämd krigsbefatt
ning. Uppfyiinad av vakanser i krigsorga
nisationen skall ske dels genom grundut
bildning av personal som nyrekryteras,
dels genom att ge redan utbildad perso
nal övning och fortsatt utbildning för att
uppnå en högre kompetens. Genom att
frivilligpersonal ofta är bosatt i närheten
av sitt krigsförband ökas mobiliseringsbe
redskapen på ett påtagligt sätt.
CFV produktionsuppdrag (ProdU) an
ger målet för frivilligutbildningen inom
Flygvapnet. Där ges en generell inriktning
av utbildningen och vilka tjänstegrenar
som ska prioriteras. ProdU ställer också
upp vissa preciserade mål för omfattning
en av Flygvapnets frivilligutbildning.
CFV kan dock endast ge en långsiktig
och övergripande prioritering av Flygvap
nets frivilligverksamhet. Den sker med
hänsyn till bl a den prioritering som mili
tärbefälhavarna har gjort i sina operativa
planverk . Varje krigsförbandschef måste
dock - mot bakgrund av sitt eget för
bands status (bemanning, utbildnings
kvalitet m m) - göra en egen prioritering
av de åtgärder, som är viktigast för att just
hans förband skall kunna svara mot de
krav som den operative eller taktiske che
fen ställer på förbandet.
Detta kan - och skall om det är nöd
vändigt - innebära att krigsförbandsche
fen frångår den av CFV gjorda allmänna
inriktningen . En av fördelarna med frivil
ligutbildning är just den att krigsförbands

26

Fö r att utbi dni ng sk II anordnas m åste
det salede, iinna~ ett L1lbilun ing,beh ov,
e1 v ~ tl ottllJcn måste ha en plat i krig orga
nisationen for den frivilligpersonal, om
rekrytera for utbildning. r-;(Igo n "ö ver
utbil dning" finn s det varken pengar eller
tid lör l - Tiden är dyrbar, därfö r alt d ~n
frivi llige re gejmä.,sigt an vdn u r ~ in egen
frit id til l sin frivill iga iö r·v arsu th i!dn ing .
Man bö r observera . att etl av illkore n
för at få delta i fri vi ll igutb il d ning oc h
kom ma i dtnjlltdnde av de förmåner, '>' m
dett a för med . ig, är att mcln är medlem i
en fri villig försvarsorgan isation De t är ett
a v sk:i len till alt iri" ilJ:gorgall isa tioneflla
hdr huvu dansvarei för rekryter ingen .
Men flotti ljen !..an och bör hjälpa arga i
sa tio nen i rek r ter ings rbetet, bl a m el
hjäl p av värnp liktsverkels dat;:d istor . 
M _n d t finns oLbå Jndra ,ätt atl hjälp J
ti II med rekryter i ngen .
vart värn 
För atl f3 n hra kvalitet
pliktsheiäl, är net vikl igt att man f " l'söker
intressera just den, SOITl under grundutbii 
ningen har visat fallen het för m i l itärtjän~
ten och ~orn bedöm., be iltd egen s!..a p ,
som gch dem läm pl iga so m befäl
öjligheterllll att i bra kvalitet på
värn pl iktsbeiä lel ö kar om yr ke sbelälet
lägger omsorg vid ,ltt klara ut I'j/ka ärn
pliktigel i inneliggan de (;mgång . om har
för utsättni ngar fö r att ertpr ytterli ga re ut
bild ning kunn a blir bra befäl .

pa

• • För att få påbörja frivillig beford
rin g. utbi ldn in g fo rdras lägst vit orden
X77 fr n gru nd utbild ningen. Det militära
vi t50 rdet är emellerti d i Il te ett
noggr nt
in strument , att man enbart Illed ledn ing
av dett.:! ka n dV ö ra n pers ons lämp lig
het för n chefsutbildning. Ytte rli gare be 
dö mn ing b lir därfö r nöd vänd ig.
Fö ljande tillvägagang55ätt är en enkel,
föga tidsk rävande och förhallandev is sä 
ker metod för lt kartl ;';gga vilka vä rn plik
ti gJ som vi gärna vill se som vä rn pliktiga
o ffi ' rale i va r krigsorgan isation .
Vitsordssätlande chefer gö r tillsam
mans me rl sina medarbeta re en genolll 
gå ng av in neli ggar de värn pli ktso m gång.
D vä rn pl iktiga som bedöms lämpl iga fö r
fo rt satt frivillig ut ild ning till befä l örteck 
nas. Förtec kni nge n lämn as til l fri vil ligoffi
( eren. - Bedömninge rl bör göra två eller
tre månade r för utryckn ingen, rör att ge
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chefen själv kan paverka sitt förbands ut
bildningskvalitet och personalsamm an
sättning.
~ Uu, som är krigsförbandschef - obero
ende av om Du är chef för ett stort eller li
tet förband - måste ta tillvara den resurs
som frivilligutbildning utgör och de förd e
lar framför obligatorisk utbildning och öv
ning som den kan ge.

frivilligofficeren en rimlig möjlighet aH till
en informationsträff samla dem som an
getts lämpliga. Då kan man mer ingående
presentera vad frivillig befälsutbildning
innebär, vilka tjänstegrenar som är aktu
ella, ekonomiska förhållanden osv - allt
i avsikt att kunna "så ett frö " hos dem. 
Om man känner sig "utvald" i positiv me
ning, har man ofta lättare för att engagera
sig. - Det är lämpligt att också förfara på
samma sätt vid krigsförbandsövningar
(motsv). Även om tiden då kanske inte
medger en gemensam samling med de ut
valda, har man fått möjligheter att på an
nat sätt försöka intressera dem för frivillig
utbildning .
Frivilligofficeren har med hjälp av för
teckningen möjlighet att gång efter an
nan , efter utryckningen, informera om
vad som är aktuellt inom frivilligutbild
ningssidan.
• • Ett förband är som en kedja. Alla
länkar i kedjan måste ha samma hållfast
het. Annars brister kedjan och den är
oduglig för sitt ändamål.
Om Du är en ansvarsmedveten krigs
förbandschef, vinnlägger Du Dig om att
skaffa Dig kännedom om vad varje man
eller kvinna i just Ditt förband har för kun
skaper och färdigheter för att rätt kunna
sköta sin uppgift.
~ En gång per år anordnar flottiljen en
planeringskonferens med berörda frivil 
ligorganisationer. Från flottiljen deltar bl a
ansvarsområdescheferna.
Konferensen
ger Dig goda möjligheter att få Dina be
hov och önskemål framförda direkt till
dem som ska rekrytera lämpliga frivilliga
till utbildning. För att underlätta organisa
tionernas rekryteringsarbete, som görs på
fritid, bör organisationernas representan
ter få ett så väl preciserat behovsunderlag
som möjligt - såväl till befattningar som
till geografisk a områden. Ju mer precise
rat , desto bättre .
Som förberedelse för planeringskonfe
rensen bör Du som krigsförbandschef gå
igenom förbandslistorna och då lämpli
gen ställa Dig följande frågor :
~ Fanns det vid den senaste övningen
n;§gon verksamhet som inte fungerade s;§
bra som jag önskade?
~ Finns det n;§gon som inte har den for
mella kompetensen för befattningen?
~ Finns det n;§gon som jag vet eller som
jag bedömer har bristfälliga kunskaper el
ler färdigheter och som därför skulle be
höva kompletterande utbildning eller mer
övning, t ex i ny taktik eller ny materiel?
~ Finns det n;§gon som jag vill ha utbytt
mot t ex n;§gon som bor närmare förban
dets utg;§ngsgruppering?

En sådan genomgång är också lämplig
att göra vid SÖB (särskild övning för befäl)
och vid KFÖ (krigsförbandsövning), då
man förmodligen kan uppnå ett mycket
säkrare resultat.
Inget förband fungerar troligen så bra
att det inte kan bli bättre . Resultatet av
Din genomgång bör därför rimligtvis ut
mynna i en förteckning av sådant som Du
skulle vilja förbättra. Det kan vara en öns

kan att kompletteringsutbilda vissa perso
ner eller att öva "nyckelpersoner" i för
bandet eller kanske en hel enhet eller
tjänstegren.
Men hur ska Du kunna få denna öns
kan uppfylld? Det kanske dröjer länge in
nan nästa övning med förbandet är inpla
nerad. - Svaret är mycket enkelt: Försök
med frivilligutbildning!

.'

• Några år efter värnplikten har många
fått en positivare syn på nödvändigheten
av ett starkt försvar. Man känner ett per
sonligt engagemang för att få vara med
och försvara landet. Men samtidigt kän
ner man kanske också en viss oro för och
osäkerhet över om man fortfarande har
de kunskaper och färdigheter som be
hövs för att man ska klara sin uppgift på
ett bra sätt. Den frivilligpersonal som har
skrivit avtal (främst kvinnor) om tjänstgö
ring vid ofred känner säkert samma oro
och osäkerhet om det blir långt mellan
förbandets övningstillfällen - och kanske
säger upp sina avtal enbart av den orsa
ken. Följderna av detta inser Du lätt: En
ny frivillig måste rekryteras, grundutbil
das och övas upp på befattningen l
• Tag Din förteckning med Dig till frivil
ligavdelningen. Tillsammans med frivillig
officeren och utbildningsintendenten dis
kuterar ni gemensamt fram en plan för hur
man genom frivilligutbildning ska kunna
förbättra Ditt krigsförbands kvalitet. - Fri
villigofficerarna och utbildningsintenden
terna är våra specialister på frivilligverk
samhet, och Du kan räkna med att få svar
på alla frågor Du ställer. De kommer att
ge Dig all den hjälp Du vill ha för att göra
just Ditt krigsförband till ett förband som
det känns tryggt att vara chef för.

Med hjälp av Ditt underlag planlägger
frivilligavdelningen tillsammans med lot
taförbund, bilkårer, flygvapenföreningar,
flygfältsingenjörsföreningar m fl de åtgär
der som måste vidtas för att tillfredsställa
Dina önskemål. Al/t är kanske inte möjligt
att göra genom frivilligutbildning, men
Du kommer att bl i glatt överraskad över
hur mycket man kan åstadkomma den
vägen. Den som engagerar sig frivilligt är
också motiverad för sin uppgift på ett helt
annat sätt än den som genom pliktlagar
och kanske mot sin vilja "tvingas" till att
göra en insats för försvaret.
Det kan ju kanske till och med vara så,
att det redan finns någon som nyss har
gått frivilligutbildning men inte hunnit få
en ny krigsplacering. En regelbunden
kontakt mellan Dig och frivilligavdelning
en är en förutsättning för att Du ska få ut
mesta möjliga ur den frivilliga verksamhe
ten .
• • Vi som dagligdags arbetar med frivil
ligverksamhet är ofta engagerade på tider
när våra kamrater har fritid, dvs på kvällar
och under veckoslut. Vad som i allmän
het får oss att fortsätta och att trivas med
vårt arbete är just den förmånen att få ta
hand om människor, som liksom vi
själva, är positiva till försvaret och moti
verade till att få lära sig att försvara landet.
Detta ger oss en stor tillfredsställelse som
också Du kommer att få uppleva, om Du
tar tillvara det intresse och den motivation
som finns hos våra frivilliga.
Med Din förteckning blir det nu också
mycket enklare att göra en "selektiv rekry
tering". Dvs, att man kan vända sig direkt
till de aktuella personerna - eller till vissa
bestämda befattningskategorier. All erfa
renhet visar, att man med en selektiv rek
rytering får ett betydligt bättre resultat
med samma eller t o m mindre arbetsin
sats än vad man får med s k massrekryte
ring.
Genom Ditt engagemang kommer Du
att kunna få ett effektivare krigsförband på
samma gång som Du har underlättat för
både frivilligorganisationen och frivillig
avdelningen att få ett bättre resultat till
samma eller lägre arbetsinsats.
• • I det här sammanhanget finns det
skäl att nämna ett par speciella frivilligkur 
ser, som har visat sig ge stort utbyte både
för den enskilde och för myndigheten,
näm ligen bastro ppsförstärkningsku rser
och krigsförbandskurser.
• Bastroppsförstärkningskursen genom
förs med ett antal " nyckelpersoner" som
är krigsplacerade vid en viss krigsbas.
T ex tankbilsförare, klargöringsbiträden,
telefonister, m fl.
Man erbjuder dem att få "friska upp" si
na kunskaper under ett veckoslut på den
egna krigsbasen . Eleverna bör främst sö
kas bland dem som bor nära krigsbasen
och som har kort inställelsetid.
När Du läser Uno Sandins artikel (på ef
terföljande sida), får Du ett exempel på
hur en bastroppsförstärkningskurs kan
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genomföras. Ett annat exempel finns i
BUF Friv (kurs 8719). Känn Dig inte låst
till dessa exempel. Har Du några funde
ringar eller speciella önskemål, tag kon
takt med frivilligavdelningen. Det finns
säkert möjlighet att "skräddarsy" en bas
troppsförstärkningskurs speciellt för Din
bas .
Erfarenheterna från redan genomförda
bastroppsförstärkningskurser är mycket
goda. De bidrar i hög grad till att höja
krigsbasens beredskap.
• Krigsförbandskurser har ännu inte i
någon större omfattning genomförts i
Flygvapnet , men vi räknar med att kunna
komma igång bättre under innevarande
bgt-år. Av det skälet anordnades en sär
skild kurs för FVRF-medlemmar denna
sommar på Köpingsviks kursgård för att
lära ut hur man planerar och genomför en
krigsförbandskurs, en KFK.
KFK, som är en frivilligkurs, genomförs
krigsförbandsvis. Befälen (yrkesbefäl , re
serv- och värnpliktsofficerare, avtals per
sonal) i ett krigsförband kommer helt en
kelt överens om att samlas, t ex under ett
vec koslut, för att bättra på sina personliga
färdigheter, för att lära sig ny materiel, för
att friska upp taktikkunskaperna, för attgå
igenom krigsplaneringen osv. Meningen
är att man ska hålla till inom det område
där krigsförbandet är utgångsgrupperat.
Samtidigt bättrar man då också på kun
skaperna om den terräng eller den arbets
plats där förbandet ska verka. Man lär
oc kså känna övriga befäl i förbandet bätt
re och skapar därigenom en "vi-anda " ,
som blir värdefull om förbandet mobilise
ras för sin krigsu ppgift. - Kort sagt, en KF K
ger stort utbyte til l en ringa kostnad och
en överkomlig personlig insats.
• .Låt oss ta ett exempel:
1) En Isplutonchef kontaktar sina Ischefer
och några "nyckelpersoner" i sin pluton
och föreslår att de samlas ett visst vecko
slut till en KFK.
2) Lsplutonchefen kontaktar flottiljens
stril- och frivilligavdelning och föreslår att
kursen ska genomföras. Kursen planeras
och budgeteras i samråd.
3) Flottiljen kallar till KFK. Kallelsen bör
lämpligen innehålla ett upprop från Isplu
tonchefen till de som kallas.
4) KFK genomförs. Frivilligorganisationen
antar till medlemmar de som inte tidigare
tillhör någon frivilligorgani sation .
Lsplutonchefen är kurschef med admi
nistrativt stöd från flottiljens frivilligavdel
ning. Lsplutonchefen leder utbildningen ,
vid behov med hjälp av instruktör ur flot
tiljen.
• Som Du nu säkert förstår är möjlighe
terna goda, att genom frivilligutbildning
kunna radera ut de eventuella svagheter
som finns i Ditt krigsförband och göra alla
länkar lika starka. Det är väl värt att försö
ka. Du kommer säkert att bli nöjd med re
sultatet.
•
Curt Israelsson
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1965 genomförde F1S den första frivilligutbild
ningen i bastjänst vid Färilabasen, som FIS då
hade ansvaret för. Målsättningen var då att en
gagera de närboende värnpliktiga som tjänst
gjort vid basen att genomföra årliga veckosluts
kurser, ha personlig utrustning i hemmet samt
vara beredda att biträda bastroppen vid bered
skapshöjning. Denna verksamhet har FIS bedri
vit även vid baserna Gunnarn och Åmse/e från
de tidpunkter då FIS tog över ansvaret för
dessa.

ttterhand har denna verksamhet inplan
terats i FVRF:s lokalföreningars program
och de deltagande värnpliktiga blivit
medlemmar i föreningarna.
Under de senaste verksamhetsåren har
Hälsinge-Dala flygvapenförening p åbör
jat motsvarande utbildning även för SÖ
derhamns- och Borlängebaserna och in
tensifierat utbildningen för Färilabasen.
• För att inte bara teoretiskt gå igenom de
uppgifter som kan förekomma vid en be

redskapshöjning, hade årets veckosluts
kurs för personal tillhörande flygfältsar
betskompaniet vid Borlängebasen även
fått en praktisk u ppgift att lösa. Den var av
en art som vi tidigare endast genomfört
under krigsförbandsövning med flygfälts
arbetskompanier.
Veckoslutskursen omfattade 15 utbild
ningstimmar från lördag kl 09.00 till sön
dag kilS .00.
För det praktiska momentet var avsatt
två teoritimmar under lördagen då en av
de vid basen krigsplacerade flygfälts
ingenjörerna undervisade om hur uppgif
ten skulle lösas samt orienterade om flyg
fältsarbetskompaniets uppgifter enligt
gällande krigsarbetsplan . - Betongring,
fyllnadsmassor och övrig materiel hade
lagts upp vid objektet under fredagen.
På söndag morgon kl 08.00 tran,porte
rades den 15 man starka truppen ut vid
materielförrådet där verktyg hämtades .
Arbetet leddes av Hälsinge-Dala FVf:s
ordförande , Tore Bertilsson , som också
är den drivande kraften i vår frivilliga bas
tjänstutbildning.
Stege ner inuti betongringen samt ett
tvådelat lock av trä spikades ihop och sat
tes på plats.
Hela uppgiften var avklarad på tre tim
mar efter ett mycket engagerat och väl ut
fört arbete. Såväl föraren som lastmaski
nen som deltog i arbetet är "krigsplacera
de" i förbandet.
Betongringen ku nde ha varit 50 cm läg
re , men någon sådan dimension fanns in
te att tillgå.
• Erfarenheten av denna veckoslutsku rs
visar på vilka möjligheter som finns att få
utfört vissa beredskapsobjekt samtidigt
som deltagarna i en frivillig veckosluts
kurs får en intressant och meningsfylld
övningsuppgift. Förutsättningen för detta
är en nära samverkan mellan den lokala
flygvapenföreningen vid verksamhetspla
neringen, så att myndigheten budgeterar
de medel som krävs. I detta exempel ca
6 .000 kr för materielen.
Genom Hälsinge-Dala FVf aktiva re
kryteringsarbete har den frivilliga bas
tjänstutbildningen på kort tid fått en stor
omfattning även i denna del av F15:s an
svarsområde , vilket har ett stort bered
skapshöjande värde.
•
Uno Sandin
Basche[ FI5

LUFOR är en förkortning som står för !uft
försvarsorientering. Informationen gäller:
~ Fientliga flygföretag.
~ Annan information, t ex luftlandsätt

ningar, radioaktivt nedfall, eget lång
samt gående flyg «360 km/h).
LUFOR innehåller således viktig infor
mation för beslut om olika åtgärder som
ska vidtas. Informationen kommer från
luftförsvarscentral (Ife) eller luftförsvars
gruppcentrai (Igel och är baserad på ra
darbilder och optisk luftbevakning.
Funktionerna LVORDER (= luftvärns
order/information om egen flygverksam
het) och LARMORDER (= order om flyg
larm) har mycket gemensamt med LU
FOR. Därför är dessa tre integrerade både
till administration och teknik. LUFOR
sändningarna har lokal karaktär. Frek
vens och igenkänningssignal (IK) som gäl
ler Dig, finns i Ditt förbands stridsplan.
Ett typiskt LUFOR-meddelande kan se
ut så här:
Paussignal - IK-signal - Talmeddelande 
Paussignal - IK-signal - Paussignal (3 min) 
IK-signal.
IK-signal = en bokstav (morse 40-takU
Talmeddelande (exempel) = "LÅGT 

ERIK PETTER TIO FEMTON - SÖDER
NYBY - MOT STORSTAD"

• • LUFOR kräver FM-radio 1987.
- För närvarande sker utsändningen av
luftförsvarsorientering över ett antal lång
vågssändare. Materielen är från 50-talet ,
men den är trots detta relativt tillförlitlig .
Inom vissa delar av landet är dock signal
styrkan från sändarna inte tillräckligt bra
för att ge acceptabel mottagning hela
dygnet.
Det allmänna bruket av långvåg mins
kar och utbudet av enkla mottagare blir
mer och mer begränsat. Nyanskaffning
och komplettering av mottagare för LU
FOR bedöms möta problem och bli kost
sam i framtiden. - - Därför behövs en ny,
långsiktig lösning.
ÖB har i samråd med Televerket beslu
tat att de ordinarie FM/P2-sändarna ska
användas för utsändning av LUFOR. Ef
tersom dessa redan i dag är reserverade
för militära ändamål i krig (LVORDER),
måste ett kombinerat system införas.
CFV och FMV (Försvarets Materielverk)
arbetar nu med att införa systemet, vilket
ska vara klart den 1 januari 1987 .

LUFOR är avsett för lokal information till både militära
förband och civila enheter (civilförsvaret, industrier
m m ) inom ett visst område. Utsändningen består av
talmeddelanden, identifiering och paussignal. LUFOR
är således ett radioprogram som angår oss alla. Och
från och med 1987 introduceras några nyheter som al
la berörda måste väl känna till.
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Den nya tekniken kallas pilotton-ka
nalklyvning, PTKK, och kan tillämpas ef
ter en enkel modifiering av sändarna.
• • En sändare - två program. - De
dagliga utsändningarna av Sveriges Ra
dios Program 2 sker i stereo. Programmet
sänds som två parallella kanaler och man
avlyssnar det över två högtalare, en för
varje kanal. Det ger en speciell rymdef
fekt åt ljudåtergivningen.
Med balanskontrollen på radiomotta
garen kan man i stereoläge välja att lyssna
på höger eller vänster kanal separat. I mo
noläge däremot, hör man programmet
som en samman lagring av de båda kana
lerna.
I det nya systemet är det ett kravatt LU
FOR skall kunna avlyssnas i monoläge.

Alla FM/ P2-sändare kommer att förbe
redas för sk PTKK, vilket innebär att man
samtidigt kan sända två helt oberoende
program.
Det ena programmet, LUFOR, sänds
så att det kan tas emot med en monomot
tagare . Det andra, LVORDER, kan man
samtidigt ta emot i stereo över den ena
kanalen (höger).

• • Eftersom LUFOR-mottagning är av
intresse för många lyssnare, vilka är sprid
da över ett stort område, är det lämpligast
att sända LUFOR som monosignal.
Mottagning av monosignal kräver lägre
signalstyrka än avkodning av stereosig
nal. Televerkets ordinarie FM/ P2-sändare
och en del kompletteringssändare kom

• •

Ny teknik. - När LUFOR 1987
börjar sändas över Televerkets FM/ P2
sändare blir förändringen mot i dag inte
särskilt drastisk. LUFOR som funktion för
ändras inte. Inte heller den information
som sänds ut. Den praktiska konsekven
sen blir att mottagningen sker med en
vanlig FM-radiomottagare.
Stereosändningar över FM-nätet sker
normalt genom modulering enligt det in
ternationella pilottonsystemet. När man i
krigstid måste sända både LUFOR och
LVOR DER samtidigt över samma sändare
krävs en ny teknik.
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mer att ge mycket bra mottagningsförhål
landen för LUFOR över hela landet. 
Den allmänna tillgången på mottagare för
mono anses också vara bättre.
En stereomottagare går att använda en
dast om man manuellt kan koppla om
den till mono-Iäge. Speciellt på bilradio
mottagare är det vanligt med automatisk
omkopplling mellan mono och stereo be
roende på signalstyrkan. En sådan motta
gare går inte att använda för LU FOR-mot
tagning.
LUFOR kommer att sändas över hela
det nya rundradiobandet 87,5-108 MHz.
Nuvarande P2-sändare arbetar inom om
rådet 90-97,5 MHz. För övning i fred

sänds LUFOR på frekvenser över 100
MHz. Mottagaren måste därför vara av
sedd för hela frekvensområdet 87,5-108
MHz.
LVORDER-mottagning. - För att lyssna
på LVOR DER måste man ha en stereo
mottagare. Intormationen sänds i den
högra kanalen och därför ska mottaga
rens balansinställning stå helt i högerläge.
Vänster högtalare måste vara helt tyst, ef
tersom informationen i denna är alldeles
obegriplig. - En del moderna stereomot
tagare har automatisk balansinställnig. En
sådan går således inte att använda.

• • LVOR DER - ett specialprogram
för luftvärnet. - LVORDER-funktionen är
avsedd för information till luftvärnsför
banden om våra egna flygföretag inom ett
visst område.
Informationen bygger till stor del på
samma underlag som används för LU
FOR. Sammanställning och utsändning
sköts från lv-hytten i lfe . Programmet be
står av talmeddelanden , identifieringssig
nai och paussignal.
LVORDER-utrustningen i lfe har en
kontrolldel som övervakar funktionen av
de sändare som används. - LVORDER-

Luftförsvarsgruppeentral (Ige)
Lgc är en central inom ett luftbevak
ningskompani och man arbetar med in
formation från den optiska luftbevak
ningen . LIc orienterar Igc genom LUFOR
och Igc återrapporterar till Ifc . LUFOR vi
darekopplas till cf lede och FM/P2-nätet.
Luftbevaknings
stationer

.%

Radar
stationer

Televerkets FM/P2-sändarE
Dessa bildar stommen i det nya
nätet . Ansvaret övertas av försva
ret vid ofred.

Luftförsvarseentral (Ife)
life sammanställer man informa
tion om egen och fientlig flyg
verksamhet. Från Ifc sänds
sedan LUFOR. LVORDER och
LARMORDER på tråd till Igc och
FM/P2-sändare .
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Många sändare har uteffekter på
10 eller 60 kW men en mängd
mindre sändare finns .
Nätet kompletteras med speciella
sändare för att tillgodose de mili
tära kraven på yttäckning. Mobilt
installerad utrustning anskaffas
för övning och som reserv.

• • Materielen. - Det nya LUFORl

kanalen kommer också att utnyttjas som
reservkanal för civilförsvarets sektorlarm
nät . Med kodade alameringsmeddelan
den ges LARMORDER till civilförsvarssta
ber, så att dessa kan utlösa flyglarm i larm
orter vid risk för flyganfall.
Ett typiskt LVORDER-meddelande kan
se ut så här :
Paussignal - Talmeddelande - ID-signal Paussignal (2 min) - ID-signal

LVORDER-systemet kräver en hel del ny
materiel. Mängdmässigt blir anskaffning
en störst vad gäller mottagare, men kom
plettering med en del sändare av olika
slag blir också nödvändig.
Bärbar mottagare. - På militära för
band och inom civilförsvaret finns redan
nu en mängd olika typer av monomotta
gare, som kan användas för LUFOR.
En mottagare har anskaffats för att
täcka det gemensamma behovet för LU
FORlL VORDER . Den får benämningen
Radiomottagare 883.
Mottagaren är av standardtyp och kan
användas både för mono- och stereo mot
tagning . Den är visserligen i robust utfö
rande, men den kommer ändå att kräva
en viss varsamhet av användaren speciellt
gäller det skydd mot väta.

ID- signal (identitel, ex) =
" GRUPP ADAM"

I

tal

2 xA

morse 40-1akl

Talmeddelande (exempel) = "CEASAR
QVINTUS - FEMTIO NOLLNOLL 
KURS TVÅA-MARTIN FYRA ETTA"

Luftvärnsförband
Dessa ska kunna lyssna på både
LUFOR och LVOROER. Därför be
hövs mottagare som är omkopp
lingsbara mellan mona och
stereo . En del lv -system (t ex
RB70) har inbyggd mottagnings
utrustning med automatisk om
koppling .

LUFOR
kan alla Iyssna på med
en monamottagare!

111
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• • Pi/ottonkanalklyvning, PTKK. 

Normala P2-frekvenser

Övning!

~

~

90

97,5

~fffffffffffff~
88,5

Cf

lede

Bilradiomottagare. - Många militära
och inkallade fordon har redan bilradio
apparater installerade. Flertalet är av mo
notyp och går således att använda för LU
FOR . Komplettering och utbyte blir dock
nödvändigt för att täcka behovet för
LVORDER . - Apparaten skall vara av
sedd för både mono- och stereo mottag
ning . Det är viktigt att den ger god separa
tion mellan mono- och stereokanalerna.
Radiomottagare för LUFOR/L VORDER
ska täc ka hela frekvensområdet 87,5-108
MHz.
Kompletteringssändare. - För att sä
kerställa yttäckningen för LUFOR-mot
tagningen kommer s k kompletterings
sändare att anskaffas . Sändarna är av
samma typ som Televerket redan använ
der. Det blir också Televerket som kom
mer att svara för anskaffning, installation,
drift och underhåll .
Sändarnas uteffekt varierar mellan 20
W och 10 KW oc h deras frekvenser kom
mer attfastställas i samband med installa
tionen . Polarisationen blir horisontell.
Transportabel sändare. - Sändarna är
avsedda att komplettera det fasta sändar
nätet för utbildning, övning och som re
serv. Eftersom de ska kunna användas för
både LU FOR och LVORDER är de förbe
redda för PTKK.
Sändarna installeras i hyddor och kom
mer att ha frekvensen inställbar mellan
88-108 MHz . Uteffekten blir 3 kW oc h
den transportabla antennen planeras att
ha vertikal polarisation.
Övningssändare. - Anskaffningen görs
för att täcka utbildningsbehovet för främst
luftvärnsförband vid tillämpade övning
ar . Sändaren blir insta lierad i fordon av
typ ratgb 13 . Fordonet kommer att föra
med en egen antenn och sändaren ersät
ter den nuvarande Ra 515 .

I
100

108

Civilförsvarsstab (cfstab)
Civilförsvarsstaben tar hand om
LARMORDER (flyglarm, flyglarm
upphör). LARMORDER sänds
normalt som talmeddelande över
tråd . FM/P2-nätet används som
reserv (RESERVLARM) och sig
naleringen består främst av data
meddelanden . Mottagningen
sker med en speciell avkod
ningsenhet i cfstaben .

Televerkets dagliga stereosändningar
över FM-bandet sker med ett internatio
nellt pilottonsystem. I detta system består
signalen som modulerar sändaren aven
pilotton (19 kHz), en M-signal och en S
signal. Den senare består av två sid band
kring en undertryckt underbärvåg, som
har den dubbla pilottonfrekvensen (38
kHz).
Pilottonen används som referenssignai
vid återskapandet av S-signalen i motta
garen. -I nformationen i M -signalen är en
summasignal mellan vänster- och höger
kanalerna (M=V/2+H/2) . S-signalen in
nehåller på samma sätt en skillnadssignai
(S= V/2-H / 2) .
M-signalen är den som man hör i mo
noläge, medan utsignalerna i stereo läge
är:
Vänster ut M+S = V, höger ut M-S = H
Ändrar man M-signalen så att den en
dast innehåller bidrag från en kanal, t ex
vänster, får man s k pilottonkanalklyv
ning, PTKK (M=V/2). I praktiken löser
man det med en modifiering av stereoko
daren . S-signalen förblir oförändrad
(S=V/2-H/2).
•
FS/Sb

31

Foto: Peter Uander

Apropå Tjernobyl-olyckan:

ålnin

FFV GAMMA Pod är en flygburen kapsel för mätning av radioaktivitet. Efter Tjernobyl
olyckan i Sovjetunionen har Flygvapnet mätt radioaktiviteten i moln över Sverige och
därvid använt denna kapsel. - Flygplan /328 Lansen försågs med sex kapslar och flögs
över kusten på låg höjd. Detta gjordes dagligen för att erhålla en tidig varning om even
tuella nya moln. - Kapseln utvecklades ursprungligen av Försvarets Forskningsanstalt,
FOA. Den innehåller glasfiberfilter och en ventil som fjärrstyrs av piloten för att släppa
in luft i kapseln. Upp till 10 kg luft/min kan då passera filtret. Efter landning sänds filtren
till ett laboratorium, där halten av gammastrålande radioneclider mäts. Halter ned till 0,1
m8g/kg luft kan på så sätt spåras.

Statistiken för Flygvapnets räddningshelikoptrar budgetåret
85/86 redovisar följande: SJÖRÄDDNING....: 60 räddade, 117
larm, 252 flygtimmar. FLYGRÄDDNING - a) 9 civila räddade,
19 larm, 28 flygtimmar + b) 7 militärer räddade, 16 larm, 12
flygtimmar. SJUKTRANSPORTER - 62 till sjukhus, 69 larm, 151
flygtimmar. - - Dessutom har 51 flygtimmar åtgått vid 48 nöd
sändarlarm .

Helkopterkonferensen "Helico
Baltic" - den tredje i ordningen
- gick av stapeln medio maj.
Uttrycket är relevant eftersom
konferensen
genomfördes
ombord på en av Silja Lines
välkända finlandsbåtar.
Årets tema var helikoptersäker
het.

• • Säkerhetsanalyser av både
svensk och brittisk civil helikop
terverksamhet redovisades. Den
svenska utvecklingen var i bör
jan av 80-talet dyster. Men efter
ett åtgärdsprogram kan (möjli
gen) ett trendbrott till det bättre
skönjas. - Frekvensen civila heli
kopterolyckor är dock betydligt
högre än inom den militära verk
samheten.
MBB redovisade företagets
åtgärder för att åstadkomma en
så flygsäker produkt som möj
ligt. - Helikoptertypen BO.105
(numer även välkänd inom FY)
har hittills loggat 1,6 milj flygtim
mar. Under denna tid har tre två
motorbortfall registrerats.
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• • Ett flertal industrier presen
terade tekniska lösningar för att
öka flygsäkerheten, bl a kan
nämnas:
~ Racals integrerade naviga
tionssystem.
~ Philips nya hindervarningsra
dar, som i prospekt anges
upptäcka en 3 mm-wire på
600m .
~ FFV:s underhållssystem för
att upptäcka felfunktioner
hos helikopterbatterier.
Dessutom redovisades ett
nytt system för driftdataövervak
ning i helikoptrar. Dessa system
är på stark frammarsch inom öv
rig luftfart. De möjliggör ett ratio
nellt och billigare underhåll ge
nom tillgången till nutidens mic
roprocessorer.
Från det brittiska armeflyget
och dess avdelning "Human
Factors" redovisades en studie
kring möjligheter till förbättrat
förarurval. Syftet är att förhindra
framtida olyckor genom att iakt
ta beteendet hos flygelever un-

1936 ryckte 94 reservofficersaspiranter in vid F5/Ljungby
hed. 40 fick "vingarna" året därpå. 22 är fortfarande i livet
och här ses 50 år senare 14 av dem medio augusti åter på
(nuvarande) Krigsflygskolan. - Från vänster: Folke Wer
ner, Bo Ruben, Gunnar Rissler, Ake Mangård, Martin Bun
ke, Sven Almström, elaes Lindbom, Harald Wahlen, Sven
Erik Lange, lan lacobi, Tore Sonnevi, Arne Linderoth, Arne
Frykholm och Arne Jung.
der grundutbildningen. Svenska
FOA 55 har till viss del biträtt den
brittiska undersökningen.

• Till sist presenterades en stu
die rörande skydd av helikopter
besättningar. Här framkom bl a,
att piloten inte utgör den känsli
gaste och mest utsatta funktio
nen i en taktisk hotmiljö. Bland
förare är detta den vanliga upp
fattningen. - Bränsle- och olje
system är istället de mest utsatta

funktionerna som leder till man
överoduglighet. Transmissioner
och bränsletankar orsakar också
flera sådana olyckor. Först på
sjätte plats kommer skador på
förarens huvud och bröst.
Helico Baltic 1986 gav stort
utbyte under kort tid. Om entusi
asmen och tillgänglig fritid hos
de drivande inom Flygtekniska
Föreningen består, bör vi kunna
förvänta oss en ny konferens
1988.
•
PON
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Förutsättningarna för en svensk
lagseger (den 22 :dra!) vid årets
fiygfemkamps- VM i Finland syntes
inte vara särskilt stora så sent som
i somras. Ett tag fanns det inte ens
ett fullt lag. Laget togs preliminärt
ut i maj, för att flygrallyträning
skulle kunna äga rum före semes
terperioderna. Avhoppen av aktu
ella VM-kandidater duggade tätt
och med de mest varierande och
genomskinliga skäl. Räddningen
blev F4-fänriken Christer Olsson,
som dels skötte sin träning bra un
der semesterperioden dels med
en mycket förstående divisions
chef, som välvilligt kunde lägga
om utbildningen så att inget gick
förlorat den vägen. Tack Pentti
Lamberg'
Att en unik 1O:e individuell VM
seger för Lennart Pettersson låg in
om räckhåll framgick av tränings
besöket i västtyska Ramstein och
av segern vid Nordiska mästerska
pen i början av juni . Men laget?
Om förberedelserna var gynn
samma när Sverige vann förra året
i Brasilien , så gällde rakt motsatta
inför Finlands-VM . Flygrallyträ
ningen blev otilIfredställande ge
nomförd. Markträningen sköttes
enskilt till allra största delen . Såle
des var Lennart Pettersson endast
på snabbvisit på ljungbyhedsläg
ret. Lennart klarar av detta, men
det är inte det allra bästa för den
anstormande nya generationen.
En bättring blir nödvändig om vi
skall lyckas vinna i spanska San ja
vier nästa år.
En och annan avundsjuk tanke
gick till brasilianarna, som förfo
gar över nästan obegränsade re
surser. Såväl tid som pengar. Men
den kvalite som svenskarna får i
framför allt utbytet med moderna
femkampare och elitfäktare, torde
vara det som ytterst avgör. Eller
vad beror det på att Sverige så ofta
förmår vinna?
• • Från 21 juli till S augusti ar
rangerade FV en internationell
idrottskurs för flygfemkampare.
Utöver svenskar och Brasiliens
hela nio (!) deltagare kom det 5
kampsutövare från USA (CFV:s
"egna" gäster) och Holland. De
två sistnämnda tillhör de länder
sorn genom svenskt arbete åter
kommit till flygfemkampsfamiljen .
Ett arbete som Per lohan Widmark
har lyckats mycket väl med. CFV
h~r personligen medverkat till att
USA nu satsar rejält även på den
na, pilotidrott. F5-kursen utgjorde
en. stor påfrestning på flygfem
karnpsledningen, då Krigsflygsko
lan hade semesterperiod och möj
ligheten till hjälp/stöd var mini
mal. Men gästerna blev nöjda 
och då så.
Att Finland som VM-värdnation
skiJlle prestera magnifikt arran
gerade tävlingar det visste man på
förhand. Men att tävlingarna skul
le bli så överdådiga som de nu
blev, väckte stor beundran. Ty in
gen hade trott att någon nation
skulle kunna närma sig det brasili

{~" L If •

anska värdskapet från förra året.
Men si det kunde man - i finska
Tikkakoski I
Hur skulle nu VM-placeringar
na fördela sig? Alla hade på känn ,
att Lelle P skulle mäkta med att ta
sin 10:e raka seger. Något annat
skulle väl inte kunna bli möjligt?
Svensklaget brukar ju också med
Lennarts
överlägsenhet
som
draghjälp kunna vinna. Likväl ha
de den brasilianske översten Sen
na ringt sin minister i Rio de janei
ro och berättat, att nu skulle Brasi
lien vinna eftersom träningsresul
taten hade varit så bra; bl a extra
styrkt av fäktframgångar ingående
i FS-Iägret. Överskattning är dock
farligare än underskattning, fram
för alit i idrott.
•
• Svenskarnas tävlingsstart
blev så dålig som den kunde bli.
Lennart - av alla - och Hannu Ro
sen sköt var sin bom! Lennarts för
sta på 15 år!!! Där rök de 360 po
äng, som hade behövts för slutse
ger. Ett sant påstående som dock
ingen i svenska laget helt ville ac
ceptera i sitt inre.
Psykologi blev revanschvapnet.
Ostörd nattro krävdes. Snarkare
avvisades . Nästa extraordinära
åtgärd blev att ta fram hemliga lå
dan. Den innehöll rakkniven. Den
som simmarna använder för att
forsa fram snabbare i vattnet. Och
det gjordes. - Säkraste brassese
gern blev till svensk simseger i stäl
let genom Hannu Rosen. Ett
knäckande faktum som fick de
självutnämnda guldfavoriterna att
tappa självförtroendet.
Fäktningen kom att avgöra VM ,
som så många gånger förut. Det är
endast i fäktningen som man mö
ter motståndarna öga mot öga.
Som i en luftstrid. Där får man
chansen att kämpa ned motstån
daren och moraliskt få ett litet
övertag att bli stort. Vi mötte bras
sarna turligt nog i början av mara
(08.00-22.00).
tonturneringen
Nedsablingen med värja blev för
ödande. 13-3 i lagmötet. Den
bästa svenskinsatsen sedan 1973.
Den motgången satt i länge hos de
hetlevrade vännerna från andra si
dan klotet. Det tog dem flera lag
möten att återfå gnistan. Spanjo
rerna hjälpte till att hålla geisten
nere hos huvudkonkurrenten.
Ola Wiberg i fin form vann täv
lingen och över Lennart två gång
er!! Ola vann nämligen även om
fäktningen om första pris.
Bollen är rund . Chansen att
skaffa ett säkert läge inför sista da
gen rann de svenske ur händerna.
Trots normalresultat förlorade vi
mot artisterna från kaffelandet. Nu
såg det mörkt ut. (Mörkare än det
egentligen var.)
Sista dagens två grenar hade
som utgångsläge att inte mindre
än sex man skulle kunna vinna in
dividuellt. De två löpgrenarna
skulle alltså återigen avgöra flyg
femkampen. Den förste som hop
pade av var den med störst seger
chans. Svensken Hannu Rosen

o~

a - lorn

Jloriserade SVerill
hoppade nämligen av för tidigt på
stora balanshindret. Så var Hans'
chans att vinna uppskjuten ett år.
Brasilianaren Fransisco da Silva
sparade sin segerchans helt till
orienteringen . Väntat. Inte heller
spanjoren Almeida kunde hinder
löpa fort nog för att Ibi segrare om
det inte gick bra i orienteringssko
gen, Pla za, den mångsidigaste av
allihop och Spaniens stjärna, var
liksom Lennart inte tillräckligt trä
nad i någon gren, Även Plaza ha
de skjutit bort den verkliga seger
chansen i inledningen; men me
daljkandidat likväl, Så även norr
mannen Harald HåvoII,

Francisco kom i mål, bakvägen,
något för snabbt. Fint slutvägvali
Och Lennart kom för sent. Ja, just
för sent! Vi räknekunniga från den
ortodoxa skolan utan miniräknare
klarade ut att lennart förlorat med
10-12 poäng. Så även miniräk
narna.
" Satans perkelä" !
Nåja , lagsegern var i alla fall nå
got att vara stolt över. Och kanske
var det bra att Brasilien fick sin
framgång. Så att man slapp avsät
ta någon ny syndabock, som man
gjorde 1985. I det landet duger
det inte att förlora. Inte ens mot
övermakten.

• • Vid orienteringsmålet var
spänningen olidlig. Inte en enda
deltagare kunde vinna av egen
kraft. Den som skulle bli slutsegra
re måste dels lyckas själv och övri
ga i motsvarande grad misslyckas.
Lennart måste nästan vinna orien
teringen t ex. Spänningen blev
hart när olidlig, Man räknade se
kunder och dividerade än hit, än
dit.
Inte ens lagtävlingen var av
gjord. Även den skulle alltså avgö
ras i den fina finska terrängen.
Första glädjeämnet var svenske
Hannus snabba framfart. Den tidi
gare hopplöse stigfinnaren börja
de närma sig finske Viitalas (Iöpsu
veränens) tider. Lagsegerhoppet
tänds då definitivt. Ola Wiberg
fick hoppet att rent av flamma som
en nytänd olympiaeld - så fort
och säkert prickade han in kon
troll efter kontroll. Almeida sprang
fort men inte rätt, Den andre ma
tadoren, Plaza, sprang säkert ...
men guskelov med erforderlig
återhållsamhet.
Gentlemannen
HåvoII, som springer bättre än
han orienterar, gjorde skäl för
egenskaperna. Och så var det då
Francisco de Costa e Silva Junior
altmeistern som faktiskt vore för
tjänt aven seger efter 15 år i bran
chen och med många topplace
ringar. Han såg ut att springa er
forderligt långsamt för att Lennarts
framfart skulle räcka till den UNI
KA tionde segern.
• Ingen glädje varar beständigt.

• Annorlunda än Rödöskolans
huvudräkning och miniräknare
från japan räknade dock tävling
ens dataanläggning. Brasseprotest
direkt .. men lam. Vad hade
hänt? jo, alla hade räknat en
1000-poängsnivå till löptid 1,48.
Men datorn sade 1,49. Därmed
fick alla som hinderbanelöpt lång
sammare än 1,49 faktiskt 40 p till.
Och vips var Lennart i sin vanli
gaste position sedan hans start
1971. Svenskjubel i busken.
Efteråt noteras att det i den all
männa spänningen och de för
ändringar som stundligen skedde i
grusgropsmålet försvann all spon
tan glädje från sydlänningarna.
Glädjeyttringar av större styrka till
hör ju inte oss kalla beräknande
svenskar.
Faktiskt gratulerade ingen förr
än vid prisutdelningen. Eller vän
tade man på ytterligare en änd
ring?
Tack alla fyra FV-kämpar! Ni
som vände oddsen, som inte gav
upp. Och när de två största me
daljhoppen sviktade lite, så trädde
de två övriga fram och räddade
den blågula äran. Heders! - Ola
W fick fin IÖr) för föredömlig sats
ning.
Men 1987 i spanska San Javier
stundar sanningens ögonblick. Att
vara världsbäst förpliktar! Tänk på
det. Och gör det redan NU! - Vil
ja, våga, vinna!
•
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Olympisk bronsmedaljör. Tiofaldig individuell
världsmästare i flygfemkamp. Svensk mästare i
modern femkamp. Plus oräkneliga andra såväl
nordiska som svenska mästerskapstitlar. En in
ternationellt erkänd och belönad meritlista,
som presterats aven militär idrottsman till var
dags spakande jaktViggen. En guldprofil från
Flygvapnet.

Lennart Pettersson blev 1986 av det
internationella
m ilitärsportsamfu ndet
CISM utsedd till världens hittills bäste mi
litäre idrottsman. Att notera i konkurrens
med militäridrottsmässigt sett idrottsliga
hel proffs från mer "totaliserade" länder.
Vem är då denne gigant?
Förmodligen vet han det inte riktigt
själv. Och då ännu mindre underteck
nad, som dock kunnat följa Lennarts
framfart sedan slutet av 60-talet. Hans
konkurrenter kallar honom för "monster"
sprunget ur nästan fanatisk beundran för
hans tävlingsförmåga och skicklighet.
Som alla riktigt stora är det nog en tillfällig
het att Lennart med sin allsidighet inte
blev t ex orienteringsmästare eller hamna
de i något allsvenskt fotbollslag.
Självklart har uppväxttiden format hans
segeregenskaper. Lennart fick tidigt lita till
sig själv, sin egen förmåga. Lennart har
aldrig behövt gruppstödet och då kanske
inte heller givit gruppen så mycket som
han skulle ha kunnat . Inga stora männi
skor är flock- eller gruppmänniskor, även
om de kan fungera utmärkt i en grupp.
Under uppväxten mötte han gymna
stikdirektören och femkampsledaren Erik
Backman i Uppsala. Redan som tonåring
var Lennart i påläggskalvarnas skara.
Stöttad av vännen Erik Backman.
Flygvapnet, vars enorma femkamps
framgångar äro sprungna ur kontakten
och samarbetet med fäktare och moder
na femkampare , såg Lennart som sin gäst
redan i de mittersta tonåren på de beröm
da storlienlägren. Sedan dess har gästen
blivit son i huset.
•
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•

Eleven Lennart Pettersson var dels

skötsam och duktig, dels en yngling som
inte alltid höll sig på mattan. Otaliga vilda
upptåg (från busflygning till oskyldiga
pojkstreck) gjorde han sig skyldig till.
Mången frågade sig , om det skulle gå att
göra den duktige färgstarke individualis
ten till en grupprelaterad medlem. Skulle
Lennart följa de stora avgörande spelreg
lerna? Och framför allt, skulle han accep
tera dem?
Svaret är att i dag är det mycket få som
så helhjärtat lojalt står för uppfattningen
att man måste göra rätt för sig i sitt arbete
först av allt. Först därefter får " lustans" öv
ningar ta vid. Idrotten t ex. Och i här aktu
ellt fall förhåller det sig nämligen så, att
Lennart efter Moskvaolympiaden inte an
vänt en enda extra tjänstetimma för att
hålla sin världsklass. Fritiden har stått för
all träningstid. Särskilt TACK för detta !
Försvaret har haft för många - och har
- som använt idrotten som medel att
komm'a " bort från normaltjänsten " . Det
gäller all slags idrottsutövning - förvisso
inte bara " femkamperiet" . Men vi har
även andra "yrkesidrottsmän", även om
resultaten inte blir så lysande. Det är de
som redan i ungdomen hänger sig åt täv
lingsidrott och som gör sina sista tävlingar
pensionsåret. Artikelförfattaren anser att
det skall finnas plats för flera sådana.
Åtminstone de som då, likt Lelle av i dag,
väljer att sätta tjänsten i främsta hand.
Inte blir man väl världsstjärna bara för
att man utvecklas till det som kallas tjäns
teidiot? Nej, det beror på mycket annat.
Sven Sjövall, legendarisk materielfixare
på Flygskolan i Ljungbyhed, trodde från
första stund att Lennart skulle bli olym
pier. Få såg så klart. Lennart har en till
räckligt tolerant hemmiljö för att hans dy

namiska person skall kunna klara alla
påfrestande höga målsättningar. Här gäl
ler visdomen, det som sagts om fågeln :
Håll för hårt och den dör, håll för löst och
den försvinner. Ge den vad den behöver
och den kommer alltid tillbaka.
• • I Österlandet har man alltid kunnat
förstå, att man kan mäta storleken på en
man genom att mäta dennes skugga. Ju
större man, desto större skugga. Lennart
P har avundsjuka belackare och naturligt
vis extra stora chanser att "kollidera " med
andra lagda åt individegoistiska hållet.
I den animaliska flocken finns bara en
ledare. Så är det överallt. Och där Lelle
finns är det alltså inte stor plats för andra
att härska. Naturliga ledare behövs det
flera av. Även om det i många samman
hang går att använda inlärda mönster.
Naturliga ledare kan vara besvärande 
åtminstone för de bekväma och självcent
rerade, som med sin fantasilöshet häm
mar en positiv kreativitet.
• • Flygvapnet har i stor utsträckning på
ett positivt sätt kunnat stödja Lennarts ut
veckling till världens främste inom flyg
femkampen. Utbildningen har utan själv
uppgivenhet kunnat tillrättaläggas, så att
allt har fått sin tid och rätta plats. Lennart
har bevisligen inte missat någon utbild
ning genom sitt PR-skapande idrottande.
H ur hade väl Lennart annars kunnat börja
Högre kursen vid MHS i höst?
Största andelen i framgångarna är själv
fallet helt Lennarts egen. Det är Lennart
som sprungit varje steg. Och löpbegåvad
är han inte riktigt. Summit varje simtag
under tusentals timmar. Kramat varje väl
riktat skott med eller utan krut. Mjölksyre
plågats av varje fäkilektion under 20 år.
Låtit bli att träna basketboll , för att han in
te behövde det. Nästan hatat att ha hin
der i vägen ... även på hinderbanan. Se
naste åren dock med klokhet förstått att
även den grenen ger erforderliga margi
naler för slutvinst. Med glädje och skick
lighet orienteringslöpt ofta och variations
rikt. Denna flygfemkampens avslutande
gren är rätt utförd själsstärkande, bättre
än en kostbar autogen träning.
Här skall inte glömmas att resultaten i
moderna femkampens ridning säger, att
Lennart som junior var världens bäste
femkampsryttare. Och sammantaget en
av de allra bästa ryttarna överhuvudtaget
i detta sammanhang. Inte illa' Att behär
ska och härska över hästen är lika själv
klart som att göra det över flygmaskinen
och som ledaren som arbetar med före
dömets osvikliga metodik.
• Porträttet är inget slutord om flygaren
Lennart Petterson. Endast några rader till
en tiofaldig världsmästare, som har plats i
ett världsmästargäng åtskilliga år. Kan
ske? Lelle hatar att ge upp (även om han
småantytt att det nu nog vore dags ...
idrottsligt). Men kämpar besegras inte.
De måste vinna. - Flygvapnet hyser stor
respekt och aktning för denne PROFIL. •
Hans-Erik Hansson

