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Kassa 103:6 Flygstaben

Chefen lör Flygvapnet:

1987 har varit ett händelserikt år.
Stormaktern as överenskommelse om nedrustning
av ma rkbaserade kärnvapenbärande medel- oc h kort
distans robotar i Europa skapar en strimma av ljus in
för framtiden. Men ä n så länge berörs endast ca 3
proc av den totala kärnvapenarsenalen. De gru nd läg
gande motsättn ingarna mellan blocken kva rstår i sto rt
oförändrade.
Ändå måste vi hälsa varje tecken på samförstånds
lösningar med glädje.
Riksdagen har fattat ett nytt försvarsbeslut, som in
nebä r viss medelsökning i fö rhållande till tidigare.
Men beslutet innebä r fö r Flygva pnets del också en
styrning av medelstillskottet till vissa system- och ut
vec klingsprojekt, vilket i si n tur innebär att det in te ä r
fråga om förstärkningar över hela fäl tet. Tvärtom
kommer vi att fortsätta att leva under knapphetens
kalla stjärna, där fortsatt rationalise ring av vår verk
samhet är nödvän dig. Våra uppgifter är även fortsätt
ningsvis större än de resurser som ställs till vårt fö rfo 
gande.
• • Vi i Flygvapnets ledning kommer även för framti
den att sträva efter en löneu tveckling för All personal
som ger välmotiverad ersättning för de betydelsefu lla
arbetsi nsatser som görs och ska par konkurrenskraft
samt personlig tillfredsställelse . Men arbetsmarkna
den och avtalssysteme n har sina klara regler, som vi
alla måste föl ja. Trolla gå r inte .
Betydelse n av att vi samarbe tar och samverkar är
uppenbar. Det behövs för mig inga särskilda aktioner
fö r a tt övertygas om att All vår personal är oumbär
lig. Jag vet det. Det är därför jag fortsätter att slåss fö r
min personal.
Den civila personalen har ibland frågat om inte de
ras insatser skattas lika högt som de n militära. I Flyg
vapnet finns ungefär lika många civila som yrkesoffi
cerare. Jag vill klart betona allas er likvärdiga betydel
se för hel hetens funktion i vårt Flygvapen. Därvid
finn s inge n tvekan.
Vi kan glädjas åt att vi nästan överlag har god kvali
tet både materiellt och personellt. Vi är på god väg
med Bas 90, Stril 90, Ras 90 och vi skall gemensamt ge
-: '. -'
l
!J både profil och innehåll. Vad vi måste
ko nce ntre ra oss på de närmaste åren är att med bibe
hållen kva litet återställa främst vår personella kvanti
te t. Det är något som kräver stora ansträngningar av
oss alla. Även där tror jag vi är på rätt väg.

• • Som CFV har jag förmånen att både få ta emot
och besöka utländska flygvapenchefer. Varje gång
kan jag med både glädje och stolthet konstatera, att
vårt Flygvapen både är känt och respekterat. Och det
ta även långt bort från våra gränser. Den respekten
gälle r det att slå vakt om. Ni kan vara förvissade om,
att vi är iakttagna i både det ena och det andra avseen
det.
Fö rutom att man som fackman lär sig en del av ut
landsbesök, tro r jag också att dessa vänskapsutbyten
både ökar förståelsen mellan lä nder och bidrar till
minskad m isstro. Om alla vo re vän ner och res pekte
rade varand ra skulle onekligen världen se bättre ut. Ni
ute på förbanden, som ibland kanske känner det som
sten på börda att oc kså få ta emot både inhemska och
utlä ndska besök, glöm inte bort att alla ni i hög grad
bidrar till just det det som är den viktigaste delen i vår
målsättning: Att skapa respekt för vår vilja och förmå
ga att försvara vårt land och vår frihet.
• • Nä r vi nu ser framåt mot 1988, väntar många in
tressanta och spännande händelser. Jag hoppas verk
ligen att JAS 39 Gripen nr 1 kommer i luften innan
fö rsta halvåret gått till ända. Det innebär i sig en inte
önskad försening, men det ser i övrigt inte ut att före
ligga några oöverstigliga svårigheter. - Vi börjar ut
provningen av vårt kommande flygande radarsystem
PS 890. - Ö B kommer att redovisa Försvarsutredning
1988 (FU 88) med nya strukturer för försvarsmakter
nas freds- och krigsorganisation. Även om inte för
ä ndringarna för Flygvapnets del blir så stora, kommer
stora arbetsinsatser att krävas - främst inom Flygsta
ben.
Om vi tar hänsyn till de begränsade resurser - inte
minst vad avser personal - som vi har tvingats arbeta
med, tycker jag att vi tillsammans har åstadkommit ett
BRA RESULTAT under 1987. Vi har visserligen åtskilli
ga problem framför oss, men låt oss ta dem som en ut
maning. Jag vill TACKA ER AllA - fast anställda, mili
tär och civil person, värnpliktiga och frivilliga - för Era
insatser!
Jag önskar Er alla oc h Era närmaste:
God Jul och Gott Nytt Är!

I
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Utbildning är A och O i de flesta sammanhapg.
I Flygvapnet värderas utbildning högt. "Am
net" utbildning i FV är dock mycket stort och
mångfasetterat. Går inte att meningsfyllt be
skriva på några få sidor. Måste delas upp. Här
följer därför ett antal temaavsnitt som enbart
koncentrerar sig till chefsutbildningen vid Mi
litärhögskolan (MHS) i Stockholm.
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Chefsutbildning
idag &
i framtiden

"* "*

Som grund för MHS verksamhet - utbildningens
karaktär och inriktning - ligger chefens för MHS
grundsyn.
MHS skall förmedla den högsta militä
ra chefsutbildningen i försvarsmakten. Utbildning för
chefsskap och ledarskap i krig skall prioriteras.
Skolan skall fostra moderna officerare, som i högre
staber och förband ges ledande uppgifter att i integra
tion och samverkan lösa kvalificerade uppgifter i för

"* "*

"*"*"*

svaret.

Flyglinjens ärvda emblem.
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1986 högtidlighöll MHS 25-årsju
bileet av sin tillblivelse. Den
svenska militära högskoleutbild
ningen är emellertid av betydligt
äldre datum. Skolan räknar sitt ur
sprung från 1818. Då grundade
Karl XIV Johan en Artilleri- och In
genjörshögskola vid Marieberg i
Stockholm. Denna skola kom så
småningom att ta emot officerare
förutom ur Armen också ur Mari
nen. Även civila elever togs emot,
därav benämningen civilingenjö
rer.
Fram mot slutet av 1800-talet
var utbildningen främst tekniskt
inriktad. Behovet aven högre ut
bildning inriktad mot stabstjänst
blev emellertid alltmer uttalat.
Därför uppdelades högskolan på
tre olika högskolor:
~

Artilleri- och Ingenjörsskolan
(1878).
~ Krigshögskolan för armeoffice
rare (1878).
~ Sjökrigsskolan (1898).

.
Chefen för flyglinjen:
Överste Robert Gustafsson

Från 1926, då Flygvapnet blev
en självständig försvarsgren, kun
de FV:s officerare genomgå någon
av dess högskolor.
• • Gemensam högskola. - Re
dan 1942 hade dåvarande ÖB,
general Thörnell, i sitt yttrande
över 1941 års försvarsutredning
väckt tanken på en för alla för
svarsgrenar gemensam högskola.
Tre viktigare utredningar gjordes i
frågan under 40- och 50-talen:

•
Armens officersutbildnings
kommitte (tillsatt 1943) avgav ett
förslag 1946, där enbart begrän
sad samordning mellan försvars
grenarnas högskolor förordades.
• Försvarets officersutbildnings
kommitte avgav ett snarlikt förslag
1950. Förslaget resulterade emel
lertid i en sammanslagning av Ar
tilleri- och Ingenjörshögskolan
med Krigshögskolan (KHS) 1951 .
• Försvarets högskoleutredning
tillsattes 1958 under ordförande

skap

av generalmajoren G A

Westling. I betänkandet 1959 fö
reslogs att de tre högskolorna
skulle fortsätta verksamheten för
svarsgrensvis, men att skolorna
skulle samlokaliseras och verk
samheten skulle samordnas i så
hög utsträckning att "en gemen
sam grundsyn" kunde bibringas
eleverna.
Trots att ingen av de tre utred
ningarna föreslagit en samman
slagning, lämnade dåvarande
ÖB, general Svedlund, i februari
1960 ett förslag till Kungl Maj:t att
inrätta en gemensam högskola för
de tre försvargrenarna. Armeche
fen tillstyrkte förslaget, medan de
två övriga försvarsgrenscheferna
avstyrkte. En proposition i ärendet
bifölls av 1960 års riksdag.
ÖB tillsatte en särskild arbets
grupp för att utarbeta detaljplaner
för den nya högskolan. Detta ar
bete slutfördes av dåvarande che
fen för Krigshögskolan, överste

För att skolan skall kunna lösa sina uppgif
ter, måste den noga följa utvecklingen in
om krigskonstens område och själv bedri
va utvecklingsarbete inom centrala områ
den som berör verksamheten, främst stra
tegi, operationer, taktik och ledarskap .
Skall MHS kunna leva upp till sin höga
målsättning fordras et! förtroendefullt för
hållande mellan elever och lärare . Endast
genom lagarbete och samverkan kan ut
bildningen bedrivas på ett progressivt
sätt.
Skolan får inte isolera sig i sin verksam
het. Det är väsentligt för omvärldens för
troende för skolan och dess personal att
verksamheten förankras i goda kontakter
med övriga delar av försvarsmakten och
med samhället i övrigt. Samverkan och
utbyte med civila universitet och högsko
lor skall eftersträvas.

( vit)
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• • Den direkta undervisningen vid
MHS bör bedrivas så att den utvecklar
den enskilda människans förmJga och
särkunskaper. Eleven skall fostras till ini

tiativkraft, kreativitet och självständigt
handlande samtidigt som förmåga till ar
bete i grupp skall befästas . Elevernas för

måga att fatta beslut i olika lägen skall ut
vecklas. Deras självförtroende skall stär
kas.
Eleverna skall bibringas en positiv män
niskosyn, där delegering och självstän
digt ansvar skall uppmuntras. De yrkes- •

u
Utbildnings- och befordringsgång för yrkesofficerare.
Successivt urval.

Erik Rosengren , som 1961 ut
nämndes till MHS förste chef.
• • Skolbyggnaden (Bild 1, sid 4l.
- Det regementsetablisement som
MHS flyttade in i 1961 hade ur
sprungligen byggts för Kungl Svea
Artilleriregemente, Al. Regemen
tets inflyttning skedde 1876. Hös
ten 1946 påbörjades Al :s utflytt
ning till Rissne i Sundbyberg. Men
först den 8 juni 1949 halade rege
mentet för sista gången sin fana på
kanslihuset vid Valhallavägen.
Ombyggnaden av de delar av
Al :s byggnader som MHS kunde
ta i besittning var sålunda mycket
fräscha och ändamålsenliga . Det
är emellertid först i år (nov 1987)
som de sista , nu totalrenoverade,
byggnaderna från A l-eran har
kunnat tas i bruk - dels en stabs
övningsanläggning, dels en gym
nastiksal med tillhörande utrym
men.
För närvarande disponeras sko
•
lans lokaler enl bild 2.

MHS LOKALER
STRINDBERGSGATAN

STABSARBETSlDItALER
!\DB

MU

A"'"
BUo.&

REPRO

VALHAlLAVÄGEN
Bild 2: MHS lokaliteter, december 1987.
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Bild 1
etiska frågorna skall därvid ges en fram
trädande plats .
Eleverna skall ges stort ansvar för sin
egen utbildning. Läraren skall främst age
ra som inspiratör och handledare. Utbild
ningen bör drivas med ett stort inslag av
dynamik . Kursplanerna bör innehålla be
stämda del mål och göras så flexibla att de
kan anpassas för att nå den totala mål
uppfyllelsen . Nya ideer och alternativa
lösningar bör prövas samtidigt som ele
verna skall fostras till ett analytiskt och
metodiskt tänkande. Betygsättningen
skall begränsas till det som oundgängli
gen erfordras som urval för vidareutbild
ning. Ett restriktivt utnyttjande av betyg
främjar ett aktivt deltagande i utbildning
en från elevernas sida.

MHS LYD ADSSTÄLLN NG
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Undervisningen vid MHS skall
präglas av det som är förutsätt
ningen för gott ledarskap, nämli
gen KUNNA - VILJA.
• • Organisation & kursverksamhet.
MHS är underställd ÖB. Försvarsgrens
cheferna anger allmänna riktlinjer för för
svarsgrensinriktad undervisning vid resp
linje. MHS organisation i stort visas i bild
1 . Utöver de kurser som redovisas i bild 2
anordnar MHS s,ärskilda kurser av olika
slag. Några exempel:
~ Fredschefskurs och

krigschefskurs
för förbandschefer på nivå överste/
kommendör samt överste och kom
mendör av l. gr.

~ Ledarskapskurser för militära lärare.
~ Folkrättskurser.
~ För

försvarsmakten
ADB-utbildning.

gemensam

Totalt är till utbildningen knutna ca 65
heltidsanställda lärare. Ca 500 deltidslä
rare och föreläsare är engagerade i utbild
ningen under ett normalt verksamhetsår.
Antalet elever årligen vid allmänna och
högre kurser är ca 440. Till detta kommer
ca 480 elever vid särskilda kurser (enl
ovan) - inklusive reservofficerskurserna .

• Flyglinjen/Fli. - Linjens valspråk
" Sensu rerum mentis volatu" (verklighets
sinne, tankens flykt) och emblem har
övertagits från flygkrigshögskolan (1939
61). - (Se emblemet sid 6 .)
Utbildningsstruktur. - Varje år påbör
jas vid linjen en allmän kurs, en reservoffi 
cerskurs och en högre tvåårig stabskurs.
Vartannat år (jämna år) påbörjas en ett
årig högre stabskurs.
Elever. - Tillströmningen av elever till
MHS/Fli kurser har varit stor under senare
år. Under huvuddelen av året är elevan
talet numera ca 80. Sedan starten 1961
har drygt 1000 officerare ur FV genom
gått flyglinjens allmänna och högre kur
ser.
Brytningstiden mellan gamla och nya
befälsordningen (GBO & NBO) sätter en
särskild prägel på elevgrupperna som hel
het. Sålunda är variationerna i levnadsål-

CFV

CM
,

/

/

L/

l

I

L/
/

"Äger doge allmänna riktlinje, for
försva , sgrensinriklad under.; n;ng ... "

der och erfarenhet från tidigare tjänstgö
ring i FV mycket stora . Samtliga yrkesfack
finns representerade bland eleverna.
Sammantaget innebär de heterogena
elevgrupperna en stimulans och en akti
vering i arbetet.
Vid flyglinjen tas endast svenska elever
emot. Övriga linjer är emellertid - om än
i begränsad omfattning - öppna för ut
ländska elever, främst från våra nordiska
grannländer.
Utbildningsförutsättningar. - Fli har - i
likhet med staber, förband och övriga
skolor inom FV - drabbats av vakanser på
lärarsidan . Detta gör att lärarsnåla utbild
ningsmetoder numera behöver tillämpas i

alltför stor omfattning och att individan
passad utbildning försvåras. Sammanta
get pekar emellertid eleverfarenheter från
senare års kurser på, att eleverna upple
ver utbildningen som meningsfull och än
damålsenlig. Studieklimatet upplevs som
mycket stimulerande, vii ket starkt bidrar
till att eleverna satsar hårt på utbildningen
och når utmärkta studieresultat.

• • Tillträde till kurser. - Elever till
samtliga kurser antas efter ansökan och
efter behandling i central antagnings
nämnd (FS/Sekt 3).
För tillträde till allmän kurs FV (AK FY)
krävs:

M LITÄRHÖGSKOLAN

•
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All

AAK

MLI

ARMfLINlEN
HÖGRE KURSER
ÖversIe

ARMENS
ALLM. KURSER
Översie

MARINLINlEN
Överste!

STABSKURS
HSK2A
23m1n

TAKTISK GREN
AKA

STABSKURS
HSKl A
12ml"

FLI

MHA

FLYGLINlEN
ÖversIe

MILITAR.
HISTORISKA
AVDELNINGEN
Överste!

STABSKURS
HSK 2 FV
23 mån

Överstelöjtnant

10mdn

STABSKURS
HSK2M
23m!"

RESERVOFFKURS
ROKA
1 mån

STABSKURS
HSKl M
12m!"

STABSKURS
HSK 1 FV
12 mån
AtlM. KURS
AKFV

28m~n

TEK I kkURS
HUM
24m!n

fORTIFIkATIONSTEKNISK KURS
HFTK

AtlM. KURSER
AKM

RESERVOFFKURS
ROKFV

Smån

1 mån

TEkNIS K kURS
HTkA

27m""

kommendor

RESERVOFFKURS
ROKM
1 mån

Bi/d 2

REGOFF
MILITAR·
HISTORIKER

Smån

D
D
D

VARJE ÅR
UDDAÅR
JÄMNA ÅR

Några synpunkter med anledning av Hod
der Stjernswärds (Fritt Militärt Forum /FMF/
nr 2/87 och Kungliga Krigsvetenskapsaka
demiens Handlingar och Tidskrift nr 2/87)
samt Jan von Konows (FMF nr 3/87) kritik av
dagens chefsutbildning vid Militärhögsko
lan (MHS).

~ Lägst betyg

ve från

FKHS HK.

~ Väl vitsordad tjänstgöring

4- 6 år ef

ter FKHS HK.

Högre tvåårig stabskurs (HSK 2 FY) :
~ Lägst betyg

ve från AK FV.

~ Väl vitsordad tjänstgöring 1-4 år

ef

ter AK FV.

Högre ettårig stabskurs (HSK 1 FY):
~ Lägst betyg

ve från AK FV.

~ Väl vitsordad tjänstgöring minst

6 år
efter AK FV, dock att antagning med
ges senast vid ca 48 års levnadså lder.

Möjligheter finns för särskilt tekniskt in
tresserade eller målinriktade elever ur FV
att genomföra tekniskt inriktad högre ut
bildning. Dels är den högre fortifikations
tekniska kursen (HFTK) öppen för elever
ur alla försvarsgrenar (kursen administre
ras av armelinjen), dels finns möjlighet för
officerare ur FV att ansluta på marinlin
jens högre tekniska kurs. Om någon ur FV
skulle antagas för denna kurs ersätts den
specifikt marint inriktade tekniska utbild
ningen (ca 18 proc av kursinnehållet)
med flygteknik .
Denna senare utbildningsväg är relativt
ny (från 1984) . Sammantaget har dessa
utbildningsvägar emellertid ännu inte ut
nyttjats av någon elev ur FV, vilket är be
klagligt. För tillträde till båda kurserna gäl
ler samma regler som för antagning till
högre stabskurser.
• • Fortsättningsvis följer artikelvis pre
sentationer av flyglinjens kursverksam
het. Redovisningarna är gjorda av resp
kurschefer. Endast en av de två innelig
gande högre tvåårskurserna presenteras,
eftersom dessa är uppbyggda på snarlikt
sM!.
•

De båda kritikerna har tagit till
orda med anledning av den jäm
förelse mellan utbildningsinne
hMlet i gårdagens och dagens
högsta militära chefsutbildning
som gjorts i jubileumsboken
" MHS 1961-1986". Man vänder
sig särskilt mot de reduceringar
som gjorts från 18GG-ta/ets slut till
våra dagar i ämnena Militärhisto
ria , Teknik och Språk . Jan von
Konow begränsa r sin kritik till äm
net Militärhistoria. Här utdelas
vådliga omdömen och rallar
svingarna viner genom luften.
Ord som "inte llektuell nedrust
ning" och " reducering till oigen
kännlighet" är några exempel på
detta.
MHS genomför en mycket högt
skattad högre militär chefsutbild
ning. Detta är allmänt omvittnat
av såvä l elever som de chefer som

efter utbildningen får dessa elever
i sin tjänst. De officerare som på
senare tid genomgått utländska
högskolor har gjort jämförelser,
där den svens ka högsko lan fått
gott betyg. Våra nordiska grann
länder - främ st Norge - utnyttjar
årligen MHS för utbildning av någ
ra av sina officerare, därför attsko
lan ger en kvalitativt högtstående
utbildning.
• • Det är tyvärr så att herrar kri
tiker avsevärt skjuter över målet i
sin bestörtning över att nu plötsligt
upptä cka en förändring som på
gått under många, många år och
som berör hela sa mhället och
däribland också utbildningens
område. Det handlar om en ut
veckling av människans förutsätt
ningar i en alltmer specialiserad
värld, med helt andra värderingar

Den 18 september ryckte den första ettåriga högre
kursen ut från Militärhögskolan (MHS) efter i det när
maste tolv månaders utbildning. 11 elever lämnade
flyglinjen, 38 armelinjen och 6 marinlinjen. Kursen är
ett av resultaten av ett ÖB-beslut i juni 1984, som sam
manfattningsvis kan beskrivas som ÖB:s bestämmel
ser för MHS' anpassning till den nya befälsordningen.
Förutom ettårskurserna har bl a tillkommit fackutbild
ningsskede för den allmänna kursen, som också för
längts något. Nya elevkategorier kommer vidare att
tillföras denna kurs - meteorologer och flygingenjö
rer. Härutöver har viss övrig högre chefsutbildning
reglerats och nya kursbenämningar införts.

lirsta eDåriga
hö estabs urse
••
nu gen mo
Enligt OB:s anvisningar skall den ettåriga
kursen såväl som den tvååriga inriktas
mot en allmän högre chefsutbildning,
som ska kvalificera för tjänstgöring på ni
vå 1/3 (övIUKk). Den övergripande mål
sättningen för ett- och två årskurserna är
alltså densamma, dvs kompetenshöjning
från nivå 11/4 till nivå 1/3.
Det är då naturligt att fråga sig: Varför
behövs det två alternativa vägar till den
högre nivån , särskilt då en väg förefaller
kortare? Det är här NBO-anpassningen
kommer in i bilden. Två vägar ger den en- ~
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och helt andra personliga relatio
ner i en annan social struktur än ti
digare.
Att vara dagens och morgonda
gens ledare i den militära sektorn
kräver en helt annan utbildning än
den som till stora delar grundar sig
på kunskaper i historia och ut
ländska språk. Frågor som berör
det moderna ledarskapet och yr
kesrollens etik blir allt mer väsent
liga. Dagens unga officerare och
den ungdom de skall leda har växt
upp med " den nya skolan" och
kan inte behandlas i det gamla
auktoritära systemet.
Vårt samhälie blir allt mer kom
plicerat och spec ialiserat - tekni
ken påverkar oss och utnyttjas av
oss i allt större omfattning . Detta
gäller självklart vårt militära sy
stem, våra vapensystem o s v. Stra
tegi o ch taktik har oförändrad be

tydelse. Utbildning i operationer
kräver ökande insatser, vilket var
bakgrunden till den integrerade
Militärhögskolans tillkomst 1967.
Kraven på en effektiv samverkan
inom ramen för vårt unika total
försvar ökar.
Sammantaget ställer allt detta
nya krav på plats i vår utbildning,
samtidigt som utbildningstiden in
te får öka . I dag kan vi konstatera,
att en officer fram till sin pensio
nering kan tillbringa upp emot en
fjärdedel av sin tjänstgöringstid
vid olika skolor, medan vi har
svårt att hålla utbildningsbefäl vid
våra truppförband. Det återstår
alltså att prioritera o c h göra av
vägningar. Jag tror att vi i dag lyc
kas ganska väl med detta vid MHS
och i försvaret för övrigt.
•

•

Fö r att börja med sprAkut

skilde ökad valfrihet att själv välja tid
punkt för fortsatt utbildning m h t sin egen
utveckling och sitt intresse, familjesociala
skäl m m. Vill han Migt satsa på fortsatt
karriär väljer han den tvååriga utbildning
en som enligt OB (TFG 830047) normalt
påbörjas 1-4 år efter allmän kurs (AK).
Väljer man däremot en senare karriär
gång ska han normalt välja den ettåriga
kursen, som får påbörjas tidigast sex år ef
ter AK; dock senast vid ca 48 års ålder.
Sammantaget innebär detta faktiskt, att
den väg till nivå 1/3 som vid första påseen
de tycktes vara den kortaste i själva verket
är den längsta . Detta beror givetvis på att
tillträde till ettårskursen tidigast kan kom
ma i fråga sex år efter AK. De som genom
går tvåårig utbildning kommer därigenom
att nå nivån tidigare/vid lägre ålder.
Det är värt att notera, att medelåldern
vid ettårskurserna 1986-87 var 45 år och
att de flesta eleverna hade mer än tio års
tjänst bakom sig efter AK. Försvarsgrens
cheferna har alltså valt att satsa på en nå
got äldre grupp. Marginalen till OB:s sex
årsgräns har varit påfallande stor och allt
talar för att bilden kommer att vara den
samma även i fortsättningen - främst
m h t det organisatoriska behovet. Det
kan också bli aktuellt att höja den formel
la gränsen till åtta eller tio år.
• • Vad innebär denna tidsgräns för ut
bildningen och utbildningsmålet? Något
förenklat kan man uttrycka det så, att lång
och bred erfarenhet före kursen till del ska
kompensera för den korta kurstiden . In
nebörden av detta är att AT-nämnderna
verkligen har att noga granska de sökan
de vad gäller deras bakgrund. Fortsatt
tjänst i samma yrkesfack efter Ak är alltså
normalt inte tillräckligt meriterande . Byte
av verksamhetsområde, men främst nå
gon form av stabstjänst, krävs. Vidare kan
man konstatera, att det i den tvååriga kur
sen finns vissa avsnitt främst inom ämnes
områdena strategi och operationer som
10

bildningen så har den unge office
ren ett gott utgångsläge. Det är all
mänt omvittnat, att vi svenskar i
allmänhet är mycket kunniga i det
engelska språket. Den grundläg
gande skolgången, radio, film och
TV ger goda baskunskaper, som
vid MHS kompletteras med fack
språk. Den svenska högskoleut
bildade officeren klarar sig bra i
internationella sammanhang, vil
ket man nog inte ofta kan säga om
t ex en fransk officer. MHS ut
landsresor brukar ge påtagliga ex
empel på della förhållande.

De militärhistoriska kunskaper
na är naturligtvis mycket värdeful
la för den unge stabsofficeren 
den blivande. högre chefen. Vi
måste i dag till stor del försöka sti
mulera till personliga vidarestu
dier i stället för all förmedla un

knappast kan ersättas av erfarenhet mel
lan AK och HK. Därför anger ÖB, att ett
årskursen inom ramen för en allmän
chefsutbildning främst inriktas mot för
svarsgrensanknutna krigs- och freds be
fattningar.
Denna skrivning är just vad den utger
sig för att vara nämligen en "inriktning".
Innebörden är således inte, att försvars
grensoberoende befattningar inte kan be
stridas aven ettårselev. Den ska enbart
ses som en realistisk möjlighet till anpass
ning av målen m h t den begränsade kurs
tiden . Gemensamt för ett- och tvåårskur
serna gäller dock att de båda syftar till
kompetens för tjänstgöring på nivå 1/ 3.
Några formella spärrar vad gäller befatt
ningar som ettårselever kan bestrida finns
inte, vilket placeringarna av de utryckan
de eleverna också visar. Både försvarssta
ben , en milostab, sektorstab och förband
får ta emot ettårselever .
Hur den fortsatta karriären kommer att

dervisning över katedern. Det gör
vi dels genom en allmän introduk
tion i ämnet, dels genom att an
vända historiska exempel som
bakgrund eller som inledning till
de olika strategiska och operativa
exemplen. Vi har studerat utländs
ka skolor på detta område och kan
konstatera , att man i någ ot fall 
USA - använder mer tid åt att ge
historiska
bakgrundsexempel
även ner på taktisk nivå. Vi håller
på att successivt försöka öka insla
get av detta i vår undervisning.
I sammanhanget kan jag ju trösta
framför allt von Konow med, att vi
- med pengar från nye ÖB (som av
v. Konow misstänkliggö rs att inte
ha samma förståelse för militärhis
toria som sin företrädare) - är i full
färd med all till svenska översätta
C1ausewitz, som kan bli ett värde

se ut för såväl ettårs- som tvåårseleven be
ror främst på tidigare fackutbildning, vits
ord, utvecklingsomdöme och personal
kårschefens fortsatta "matchning" i kom
bination med den enskildes personliga in
tresse. Det är också värt att notera när
man jämför ett- och tvåårskursen, att den
senare när det gäller verklig utbildningstid
vid skolan inte är dubbelt så lång. I tvåårs
kursen ingår en hel del praktisk tjänst som
inte finns vid ettårskursen.
~ • Erfarenheterna från den första ettårs
kursen är mycket goda. Uppsatta mål har
nåtts med marginal. Elevernas breda bak
grund och stora intresse har därvid betytt
mycket. Kursen har kommit för att stanna
som ett komplement till den tvååriga kur
sen , som även i fortsättningen kommer att
vara huvudalternativet för den nivåhöjan
de utbildningen till nivå 1/ 3.
•

Lars Winberg
(Kursche[ HSKI FY 86·87)

Blivande chefers kurs- TACK
Så har vi då avslutat
MHS första ettåriga
stabskurs. En integrerad
studiegrupp ur Armen,
Marinen och Flygvapnet
har genomfört en om
fallande utvärdering av
utbildningen.
Helhetsintrycket är
mycket goll och utbild
ningen har väl uppfyllt
ställda mål och förvänt
ningar.
Utbildningen
har genom en bra kurs
ledning genomförts i en
öppen och fri anda samt
varit engagerande och
stimulerande. Kursdel
tagarnas mångåriga er
farenheter och special
kunskaper från skilda
specialområden har, in
te minst då det gällt den

Arme-, Marin- och FV
integrerade verksamhe
ten, varit av stor bety
delse för det fina utbild
ningsresultatet.
Samarbetet inom och
även mellan de elIåriga
högrekursema har präg
lats av frihet från kon
kurrenstänkande (två
gradiga betyg) samt stor
vilja all dela med sig av
egna erfarenheter. 
Kort sagt är detta den
bästa utbildning vi upp
levt.
Vi framför vårt varma
tack till kurschefen övlt
Lars Winberg och hans
goda medarbetare för
god kurshå/lning.
•
Ag Urvörd.

HSK I FY

fullttillskoll i undervisningslillera
turen.
När det gäller utbildningen i
teknik vid MHS stabskurser, är
den tillrättalagd för all ge den nöd
vändiga förståelsen för teknikens
inverkan pJ krigiöringen . De mer
djuplodande kunskaperna för att
leda utveckling av vapensystem,
tekniskt underhåll o s v har vi se
dan länge gåll pJ specialiserings
linjen genom de högre tekniska
kurserna. Denna specialisering
även för högre officerare måste
fortsätta. MHS har pJ ÖB.s upp
drag nyligen utrell och lämnat för
slag på yllerligare specialiserad
utbildning inom bl a områden
Ekonomi, ADB och Personalad
ministration . (Här finns utrymme
för yllerligare ämnen, t ex Språk).
Denna utbildning ges då som en

tilläggsutbildning ovanpJ den
operativa , taktiska o s v utbildning
som ger möjligheter till krigspla
cering som högre förbandschef.

beredskapsstegring kan p'fcJuce
ra de räll utrustade och t~n ade
förbanden med personal som bi
bringats förtroende för sin chef.

M an kan då kanske p ås tå , all vi
på MHS Yllerligare skulle fjärma
oss vå r uppgift att utbilda för krigs
uppgiften. För min del ogillar jag
den fördelning pJ äm nen som vi i
dag gör på "fred" och" krig". Jag
menar, all den undervisning som
vi förmedlar på MHS ger officeren
möjlighet all i fred förbereda, pla
nera och öva för all i ett bered
skapsläge och i ell krigstillstånd
på ell optimalt säll lös a de uppgif
ter som skall lösas om vi rJkar i
konflikt- krigsuppgiften. Det hjäl
per inte hur sk icklig en officer än
är att tekniskUteoretiskt lösa en
taktisk uppgift, om han inte i den
fredstida verk samheten och i en

• • MHS är i dag en modern sko
la som står sig bra i jämförelse
med utländska militära skolor. Vi
utvecklar oss kontinuerligt på de
flesta områden, inte minst vad gäl
ler pedagogik och utbildningsme
toder. Della uppfallas och upp
skallas även av omvärlden. De re
servofficerare som genomgår den
högre reservofficerskursen för m a
jorsbefordran, ROK, ullalar sig i
positiva ordalag om skolans för
m åga all förmedla undervisning
och utn yttja adekvata metoder för
problemlösning mm .
En av kursdeltagarna - som f ö
utgörs av framstJende män i det
civila samhället, såsom företa gs

Flygtaktik, Teknik, Ledarskap:

ledare, riksdagsmän, journalister
och skolledare - föres/Jr i en arti
kel i nr 2/87 av FMF, att MHS bör
ge sig ut pJ den civila marknaden
för all där erbjuda ledarskapsut
bildning till näringslivets pJläggs
kalvar. Förslagsställaren är direk
tören i SAF, Björn Crunewald.
Samma förslag lämnas f ö av Ing
var Selander i nr 4/86 av samma
tidsk rift. (! IfHerrar kritiker av MHS - och
därmed också inkluderat Leif
Carlsson i SvD (som raljerat pJ
samma tema i en " Söndags ruta" ) 
kan vara lugna för at! vi pJ MHS
inte styr iväg den högre militära
chefsutbildningen mot en nivelle
ring . Vi följer i stället med i ut
vecklingen och anpassar oss till
de krav som bl a den snabba sam
hällsutvecklingen ställer.
•
Evert Bt1ge

Den traditionella tvååriga högre stabskursen är nume
ra "traditionell" bara till den yttre formen. Kursens in
nehåll och sättet för dess genomförande är stadd i
stark utveckling. Som tidigare är första läsåret inriktat
mot sektornivån och det andra mot milonivån. Under
första läsåret läggs också grunderna för andra årets
tillämpningar i milostab. Kunskaper om de operativa
sammanhangen, som erhålls från främst strategi- och
miloexemplen, är ett av huvudnumren under kursen.
Syftet med kursen är just att ge en bred all
män chefsutbildning, som möjliggör en
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Utbildningsstruktur vid MHS

meningsfull tjänstgöring på både regional
och central nivå i såväl egen försvarsgren
som i operativa befattningar. Målsätt
ningen är således hög. För att nå denna
krävs inte bara klln ~ kaper utan framför allt
förmåga att tillämpa dem i svåra situatio
ner. Det senare kräver också en hög grad
av psykisk och intellektuell mognad. Ett
av syftena med kursen är att möjliggöra
och uppmuntra en sådan personlig ut
veckling.
Under de senaste åren har särskilda an
strängningar gjorts för att utvec kla olika
ämnen. Syftet har varit att möjliggöra en
bättre anpassning till dagens och mor
gondagens behov. De tunga ämnena
Fl ygtaktik, Teknik och Ledarskap har i
hög grad påverkats av detta utvecklings
arbete .
• • Ämnet Flygtaktik har genomgått en
relativt stor omläggning till såväl innehåll
som genomförande. Ämnet inleds med
elevledd repetition av de olika systemen
och funktionerna i FV. Meningen är att ge
alla en aktuell grund att arbeta vidare
från. Efter detta görs en grundlig analys av
alla begrepp som används på det flygtak
tiska området. Begreppen definieras och
ges därmed en ensad innebörd . M ånga
begrepp och uttryc k av "floskelaktig" ka- •
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raktär har helt enkelt utgått. Avsikten är
naturligtvis att ett ensat och striktare
språkbruk skall sprida sig vidare ut i FV.
Efter den språkliga uppstädningen tar
metodiken vid. Åtskilliga dagar ägnas åt
enkel men metodisk problemlösning. Vil
ka faktorer är det som egentligen konstitu
erar innehållet i våra beslut? Varför gör vi
som vi gör? Hur skall milo- och sektorstab
arbeta fram resp chefs beslutsunderlag i
komplicerade frågor och situationer? Me
todiken appliceras på en serie exempe l
som tillsammans speglar samtliga luftför
svarssektorer.
Från att ha varit ett problemämne har
Flygtaktiken nu blivit ett ändamålsenligt
och uppskattat inslag i utbildningen .
• • Vår "pensionär" på flyglinjen (Fli l,
den pensionsavgångne överstelöjtnanten
Lars-O/of Oh/son, har på endast något år
åstadkommit underverk med teknikut
bildningen. Vi satsar främst på att i stort
klarlägga nuläget och troliga utvecklingar
i de olika tekniska disciplinerna, samtidigt
som tyngande detaljinformation rensats
ut. Lars-Olofs stora kontaktnät inom både
Försvarets Materielverk (FMV) och indu
strin är härvidlag ovärderligt.
Vi avser att med kommande kurser för
söka åstadkomma en djupare integrering
av ämnena Flygtak~ik och Teknik . Tekni
ken är ju onekligen en förutsättning för
taktiken. Nästa steg bör då bli att totaIin
tegrera Flygtaktik, Teknik och Studier .
Den här typen av kurs vid MHS är f ö san
nolikt en utmärkt studieresurs som bör
kunna utnyttjas av den ordinarie studieor
ganisationen. (I tillämpliga fall och i kon
centrerad form även värd viss publice
ring, t ex i FV-Nytt.)

Övergripande utbildningsmål

diskussionerna kring våra exempel hå ller
såväl stor höjd som bredd .
Ett välfunnet motto för kursen återfinns
i kursdekalens devis: Altitudo Tenemus =
1ltllJ:n :UWU~I1~
•

-;n

ulf Mähler
(Kurschef HSK 2 FV 86--<18)

• • Nya och moderna ledarskapsfilo
sofier vinner mark . Så också vid MHS.
Detta förhållande tar sig uttryck i såväl in
nehållet i ämnet Ledarskap som i vårt sätt
att bedriva undervisnin gen . I ämnet Le
darskap återfinns självklart flera aktuella
och namnkunniga ledarskapsprofiler,
bl a kända företagsledare . M ycket talar
för att ämnet kommer att utvecklas ytterli
gare, inte minst genom elevernas erfaren
heter och synpunkter.
Undervisningen på kursen är i hög grad
elevstyrd. I kursplanen finns en hel del re
servtid som möjliggör anpassning till upp
komna behov. Kursplanen är också just
vad namnet säger - en plan. Utifrån den
måste ständiga anpassningar till kursutfall
och elevsynpunkter kunna göras.
I nom kursen finns följande specialiteter
representerade:
Jakt, attack , spaning.

Stril
Bas , markförsvar.
Luftvärn .

Den här breda representationen - till
sammans med den goda andan och de
höga ambitionerna inom kursen - gör att
12

Regeringen har utnämnt
chefen för Hälsinge flygflot
tilj/F15, översten i Flygvap
net Roland Magndahl, att
fr o m den 1 november
1987 vara chef för Norrbot
tens flygflOllilj/F21
och
överste av ,. graden.

Regeringen har utnämnt
översten i Flygvapnet Sven
Borg",,'d all fr o m den 1
november 1987 vara chef
för Hälsinge flygflottilj/Fl 5.

CMH FTK 1967.)

Regeringen har förordnat
chefen för Norrbottens flyg
flottilj/F21, översten av ,.
graden i Flygvapnet Carl·
Johan Rundberg, all
fr o m den 1 november
1987 tills vidare vara sek
tionschef vid Flygstaben/C
FS 2.
(MHS FSK 1970.)

Befattning efter kurs vid MHS

Pårlan bland kurser:

•

Vid MHS flyglinje genomförs också år/igen en allmän
kurs (AK). Denna kurs, som är flyglinjens största i antal
elever, ger kompetens för placering och tjänstgöring i:

•
••

~ Krigsbefattningar på nivå

na

4 (stf divisionschef, kom

panichef för radargruppcentral eller sambands
kompani, stf basbataljonchef) .
~ fredsbefattningar på nivå

/I (stf divisionschef, kom
panichef för radargruppcentral, radarövnings- el
ler utbildningskompanichef, sambandsavdelnings
chef, stf stationsbataljonchef, stf utbildnings-/sam
bandsbataljonchef).

Godkänd kurs ger kompetens för befordran till MA
JOR.

MHS allmänna kurser

HSA

H

Kl\

o

Den allmänna kursen omfattar en teoridel
(allmänt utbildningsskede) vid MHS och
ett praktikskede (fackutbildningsskede)
vid olika fackskolor.
Under teoridelen vid MHS sker under
visning i ämnen som strategi, flygtaktik
med ledning och stabstjänst, armetaktik,
sjö- och KA-taktik, fredschefsutbildning,
ledarskap, engelska m m.
• • AK var tidigare en obligatorisk kurs
för regementsofficerare. Eleverna kom
menderades normalt till kursen sex-sju år
efter officersexamen . Varje kurs omfatta
de 35-40 elever huvudsakligen från stril
eller fiygfacket. I jämförelse med dagens
allmänna kurs var medelåldern låg och
bredden i kunskaper totalt sett mycket
begränsad.
Sedan införandet av NBO har kurser
nas elevinnehåll avsevärt förändrats. För- ....
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ändringarna är många och flertalet är po
sitiva. Genom frivillighet och ansöknings
/antagningsförfarande har motivationen
för eleverna självfallet ökat. Viljan och
ambitionen till goda prestationer är på
taglig för nära nog alla elever. Intresset för
att få genomgå allmänna kursen är så
stort, att det maximala antalet elevplatser
(45) snabbt fylls. Från slutlig antagning till
kursstarten hinner dock mycket hända.
Trots att reserver satts in kan antalet elever
bli avsevärt färre än vad MHS maximalt
kan ta emot.
Genom den "nya'~ AK har också utbild
ningen öppnats för alla. Eleverna kom
mer därför ur alla yrkesfack . Spridningen
i ålder är också stor . Yngste elev är nor
malt 26-27 år och den äldste hitiIIs 53.
Detta innebär att kurserna innehåller en
avsevärd livserfarenhet och ett stort kun
nande inom alla yrkesfack. Förutsättning
arna för elevmedverkan i undervisning är
därför goda och utnyttjas i stor omfattning
främst i vad avser grunder i taktikämnen,
förvaltningstjänst och teknik.

applex. Om detta försök slår väl ut, kom
mer kurscheferna även fortsättningsvis att
verka för en biträdande lärare.
• • Hur ser då framtiden ut för AK och
dess elever? - Efter kursen återgår huvud
delen av eleverna till sina förband. Somli
ga övergår dock till nya verksamhetsom
råden och andra förband eller staber. Ge
mensamt för de flesta är, att man efter kur
sen fått en vidgad syn på försvarsmakten
och en ökad förståelse för svensk säker
hetspolitik. Dessutom har tidigare kurs
deltagare nära nog samstämmigt upplevt
en ökad självsäkerhet såväl i som utom
tjänsten.
Varje kurs avslutas med erfarenhetsdis
kussioner. Kursinnehåll , upplägg, ge
nomförande m m penetreras i avslut
ningsveckan för att ge underlag för för
bättringar inför kommande kurser. Den
na dynamik har gjort att elever från 7O-ta
let knappast skulle känna igen sig i kursin
nehållet av i dag. De pedagogiska meto
derna har också utvecklats mot en hög-

De första från grunden utbildade elver
na i NBO lär dock vänta på sig ytterligare
några år. Genom dessa förändringar
krävs också förnyelse av kursplanen och
metoder. Behovet av samverkan och
samordning med Flygvapnets Krigshög
skola (FKHS) ökar. AK får aldrig upplevas
som en repetition av FKHS. Steget mot
sektorstabsnivån i t ex flygtaktikutbild
ningen måste vara påtaglig.
• • AK ger också grund för urval för
fortsatta högre studier. Efter genomgång
en kurs , AU- och FU-skede, tilldelas varje
elev dels ett avgångsbetyg, dels ett ut
vecklingsomdöme. Betyget omfattar vits
ord enligt två- eller fyrgradig skala i samtli
ga ämnen inkl facktjänstgöringen . Ut
vecklingsomdömet tar fasta på elevens
förmåga främst som chef och ledare. Sär
skild vikt läggs härvid vid den enskildes
utvecklingsmöjl igheter.
Under kursen utsätts eleverna för ett
antal prov. De personliga färdigheterna
får visas upp dels vid elevmedverkan i
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• • AK FV 87-88, som den nu pågåen
de kursen benämns, består av endast 33
elever. Trots utnyttjande av reserver kom
"avhoppen" att begränsa antalet påtag
ligt. Ett lägre elevantal innebär dock större
möjligheter till individuell uppföljning,
ökad gruppgemenskap och förenklade
rutiner. Detta är till stor fördel för alla som
är knutna till kursen.
Som kurschef kan jag glädja mig åt en
ambitiös och intresserad elevskara bestå
ende av tio elever ur teknikerfacket, tio ur
strilfacket, sex ur flygfacket. fyra ur mark
försvarsfacket, en ur sambandsfacket. en
förvaltningsutbildad f d kustartillerist och
en fortifikatör f d flyglärare. Sammantaget
är detta en fantastisk kunskapskälla för en
kurschef att ösa ur. Medelåldern är 37 år.
Yngste elev är 27 och den äldste fyller 50
år under kursen.
Till denna kurs har också på försök
knutits en repetitör, som avses gå HK in
om några år. Denne är kurschefens högra
hand i främst praktiska frågor, samt tjänst
gör som biträdande lärare i främst ämnet
flygtaktik. Vid behov medverkar han
även i utbildning inom sitt fackområde
vid övriga kurser vid MHS. Självfallet ut
nyttjas också repetitörens förmåga vid
handledning och redovisning av olika
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skolemodell. Självstudier, elevmedver
kan, tillämpade prov, grupparbeten och
specialstudier är vanliga metoder i utbild
ningen. Skolsalsrutinen omväxlas med
fältövning, ledarskapsvecka, studieresor
till försvarsindustrier och andra studiebe
sök, studiedagar, idrottsutövning m m.
Ett viktigt och positivt inslag är också
den form av " teamutbildning" som kallas
fest. Nu pågående kurs har tagit som vana
att efter varje mera betungande övning
(såsom tillämpade prov) ställa till med ka
las. MHS erbjuder här stora möjligheter
genom en fungerande mäss eller bara ge
nom sin närhet till Stockholms obegrän
sade resurser i detta avseende. Och nu
mer finns ju också FlygarMässen · invid
Grand Hotell att frekventera.

• • Utöver förändrat kursinnehåll och
nya elever kommer framtida allmänna
kurser också att uppvisa nya elevkatego
rier . Redan hösten 1988 utökas yrkes
facken med flygingenjörer och meteoro
loger. Därmed är samtliga fack represen
terade. Samtidigt inträffar något revolu
tionerande i den gamla ärevördiga sko
lans historia. Den första kvinnliga eleven
kommer sannolikt på Flyglinjens allmän
na kurs. - Som vanligt är FV utvecklings
ledande inom försvaret'

06-15 ')

Varierande innehåll och tid beroende på yrkesfack.

taktik och teknik, dels vid redovisningar
av grupparbeten i samtliga ämnen. Ett an
tal skriftliga prov genomförs också . Nio
prov är av tillämpad karaktär, d v s gans
ka arbetskrävande prov med värdering i
fyrgradig skala . Dessa prov är inom stra
tegi och taktik. Övriga prov är kunskaps
prov med betygssättning i tvågradig ska
la .
Det blir härmed rikliga tillfällen till att
visa framfötterna eller till att göra bort sig.
Det sistnämnda sker dock bara i undan
tagsfall. Den enskildes rättssäkerhet i vad
avser bedömning täcks också in genom
lärarkollegier och förtroendemännens
medverkan.
• • Efter ca 7 1/2 månaders tjänstgö
ring vid MHS och ett antal veckors fackut
bildningsskede är AK slut. Efter några år
kommer en del av eleverna tillbaka igen
för att genomgå högrekursen (H Kl. Övri
ga nöjer sig eller får nöja sig med "majors
kursen" . MHS hoppas då att AK givit en
god grund för fortsatt verksamhet och att
tiden vid AK medfört den personliga för
måga och säkerhet, som är kursens mål i
chefsutbildningen.
•
Sven Hammar
(Kurschef A K FV 87-88)

Vid MHS utbildas dessutom reservofficerare för högre
befattningar. I likhet med den allmänna kursen genom
förs ett allmänt utbiJdningsskede (AU-skede) vid MHS
och ett fackutbiJdningsskede (FU-skede) vid andra
myndigheter.

Efter AU- och FU-skedena skall eleverna
kunna tjänstgöra i krigsorganisationen på
nivå 4. Godkända elever har då uppnått
formell kompetens för befordran till MA
JOR.
Det egentliga syftet med kursen är en
höjning av kunskapsnivån och upp
fräschning av gamla grundläggande be
grepp. Inga skriftliga prov genomförs.
Slutbetyg sätts inte i något ämne, utan de
sammanfattande vitsorden grundas på
muntliga prestationer. Detta gör att stäm

ningen blir otvungen och diskussionerna
öppna.
Reservofficerskurserna brukar omfatta
12-20 elever med mycket varierande
bakgrund. Den senaste kursen , RaK FV
86, innehöll 21 elever - fem meteorolo
ger, fyra trafikledare, två sambandsoffice
rare, åtta ur stril/alarmeringsfacket och
två underrättelseofficerare.

• • AU-skedet vid MHS omfattar 120
timmar, d v s tre utbildningsveckor med

MHS reservofficerskurser
~ En kurs för vardera försvarsgrenen
~ 3 V teoretisk utbildning vid MHS
~ 3 V befattningsinriktad utbildning som anknyter till bataljonchefskurserna (motsv)

timfördelning enl bild 1. FU-skedet, som
genomförs vid annan fackmyndighet,
omfattar också tre veckors utbildning.
Kursen är vid MHS upplagd i tre avsnitt.
En vecka med grunder i strategi och tak
tik, en vecka med allmänna orienteringar
(chef i krig, ledarskap, armetaktik, sjö
och KA-taktikl och slutligen en vecka
med spel på sektornivå. Dessa avslutan
de spel förbereds och drivs av elever med
handledning av skolans lärare. Detta är
en nyttig avrundning, som ger upphov till
många frågor och synpunkter.
Elevernas varierande bakgrund medför
stor spridning i kurserfarenheterna. Att
vara kurschef för en RaK är dock tveklöst
en mycket inspirerande uppgift.
• • RaK FV 86 avslutning av AU-ske
det blev en ovanligt minnesvärd tillställ
ning . En av kursdeltagarna , ambassadör
och tillika professor i folkrätt, förevisade
utrikesdepartementets lokaler och orien
terade om verksamheten . Därefter följde
avslutningsmiddag på Operakällaren. •
Sven Hammar
(Kurs chefROK FV 86 )

Bild l: Timfördelning på ämnen (totalt = 120 hJ,

Den första FKHS/HK för det tekniska facket är
slutförd. - Vi som genomgått utbildningen kom
mer från GBO och har sneddat in i NBO via en
AKÖ-kurs 1984, innehållande ett allmänt skede
vid F20 (ca 5 mån) samt ett fackskede vid F14 av
samma längd. Före detta hade de flesta av oss
kompletterat civila ämnen på KOM-VUX under
ca l år.

Den högre kursen var liksom AKÖ
uppdelad i två skeden - dels ett
allmänt vid F20 i 4 mån hösten
-86, dels av det avslutade tekniska
fackutbildningsskedet vid F14.
Vi var elva flygplan/vapen- och
fyra el /tele-tekniker som genom
gick kurserna och befordrades till
kaptener i nivå III.
Eleverna kom från ett flertal av
våra flottiljer . Endast F4, F13 och
F15 var inte representerade. M a a det svåra personalläget
känner vi oss mer än välkomna till-

baka till våra hemmaförband.
De allmänna skedena vid F20
har av oss upplevts som värdeful
la. Vi har fått en breddning av kun
skaperna inom det taktiska områ
det. Likaså en bra ledarskaps- och
lärarutbildning.
Under de tekniska fackskedena
vid F14 har vi utgjort en "pionjär
grupp", eftersom båda dessa kur
ser varit de första i sitt slag inom
Flygvapnet. Svårigheter har fu n
nits att utforma kurserna på ett sätt
som svarar mot våra behov i våra

Chefs il
- telmlS afacket
kommande befattningar. Detta
har i sin tur inneburit, att vi under
pågående kurser fått vara med om
vissa justeringar av kursinnehailet.
Något som stundtals har upplevts
som ganska påfrestande av oss
elever . Dock har skolledningen
försökt tillmötesgå oss i den kritik
som vi har framfört. Efter nämnda
justeringar anser vi, att vi i stort fått
det utbyte vi ville ha av fackskede
na .
Den tid som vi sammanlagt varit
borta från förbandsproduktionen
har varit ca tre år, inklusive KOM-

VUX-kompletteringen. Eftersom
de flesta av oss har en lång för
bandserfarenhet och i många fall
vikarierat på våra kommande be
fattningar, frågar vi oss: Är det

ekonomiskt försvarbart med den
na långa utbildningstid för vårt
vidkommande?
Vi hoppas nu att berörda myn
digheter dragit erfarenheter av vår
utbildning för att i framtiden kun
na göra den ännu bättre.
•
Eleverna vid FKHS/HK 86/87
{Tekniskr fa ck}
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Med större flexibilitet, ökad anpassning till
organisationens krav och snabbare befordran
vill Överbefälhavaren förbättra utbildnings
systemet i försvarsmakten. Med minskad ut
bildningstid kommer dessutom antalet office
rare i produktionen att öka och personalsitua
tionen inom försvarsmakten att förbättras.

öa vill påskYnda utbildningsgången:

Den allvarliga personalsituationen inom
försvarsmakten har föranlett Överbefäl
havaren (ÖB) att se över systemet för ut
bildning till och av yrkesofficerare. I ett
förslag som ÖB överlämnat till regeri ngen
noteras, att det för krigsorganisationens
behov saknas kvalificerade systemopera
törer och tekniker i Flygvapnet och Mari
nen samt kompanichefer i Armen. På yr
kesofficersbefattningar har i dag i alltför
stor utsträckning krigsplacerats pensione
rade yrkesofficerare, reservofficerare
samt yrkesofficerare utan erforderlig ut
bildning.
"Det är inte möjligt att inom Armen ge
nomföra grundutbildning med erforderli
ga kvalitetskrav av, m h t kvarstående lä
get, önskvärt antal värnpliktiga", skriver
ÖB bl a.
Problemen för Flyvapnet och Marinen
har enligt ÖB blivit så allvarliga, att det är
svårt att både utbilda förbanden och sam
tidigt upprätthålla incidentberedskapen.
Mot den här bakgrunden tillsatte ÖB
under februari 1987 en arbetsgrupp med
uppgiften att redovisa bedömningar och
förslag för att avhjälpa problemen kring
personalsituationen inom försvarsmak
ten. I denna grupp ingick representanter
för försvarsgrenarna och arbetstagarorga
nisationerna. Dessutom fick också chefen
för Militärhögskolan (MHS) i uppdrag att
se över utbildningen i skolan. Efter ge
nomfört utredningsarbete fattade ÖB be
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slut om förändringar angående förkun
skapskraven för tillträde till krigshögskola
(KHS). Dessutom presenterade ÖB för
slag till regeringen angående förändringar
i förordningen om utbildning till och av
yrkesofficerare m m (FFS 1980:29)

• • Praktiska åtgärder. - ÖB vill såle
des ge befälsordningen en sådan flexibili
tet att den kan anpassas till försvarsgre
narnas särart. ÖB vill också minska den
10tala utbildningstiden, förbättra möjlig
heterna att snabbare nå till högre nivå i
krigsorganisationen och inrikta den skol
bundna utbildningen än hårdare mot
krigsuppgifterna. Samtidigt menar ÖB , att
utbildningen för fredsuppgifterna i ökad
omfattning skall ske genom praktisk
tjänstgöring vid förbanden.
Genom att förändra förkunskapskra
ven för tillträde till KHS bedömer ÖB, att
vinsterna i sparade personår årligen kan
uppgå till ca 150 - 200. Detta uppnås ge
nom att kravet på B- och C-språk samt hi
storia tas bort samtidigt som förkunskaps
kraven i svenska och engelska för tillträde
till KHS högre kurs höjs från två till tre års
kurser för samtliga försvarsgrenar. ÖB har
enligt regeringens förordning rätt att fatta
beslut om dessa förändringar. Så har
också skett.
Vad beträffar kompetensnivå efter offi
cershögskola (OHS) och KHS menar ÖB,
att en yrkesofficer efter genomförd OHS

skall ha de teoretiska kunskaperna för att
kunna utöva ett chefsskap på nivå 6/IV i
krigsorganisationen (d v s plutoncheD.
För huvuddelen av befattningarna på nivå
6/IV kan kompetensen uppnås inom två
år efter OHS, anser ÖB.
Samtidigt menar ÖB, att en likformig
het inom försvarsmakten för befordran till
löjtnant är nödvändig. Detta krav på lik
formighet väger således enligt ÖB:s upp
fattning tyngre än kravet på koppling till
nivå i krigsorganisationen.
• Beträffande KHS anser ÖB, att ytterliga
re minskning av tiden för den skolbundna
utbildningen kan nås genom att KHS all
männa och högre kurs genomförs i nära
anslutning till varandra samt genom att in
nehållet i kurserna ytterligare anpassas till
krigsorganisationens Krav. Den samman
tagna kurstiden förkortas då med 3 - 6
månader, varierande mellan försvarsgre
narna, utan att utbildningsmålen avsevärt
förändras.
Dessutom har ÖB m h t krigsorganisa
tionens krav på unga chefer även på spe
ciaiistbefattningar föreslagit , att KHS spe
ciaiistkurs i likhet med den allmänna kur
sen skall kunna genomgås tidigast två år
efter OHS. Genom att tidigarelägga KHS
specialistkurs anser ÖB, att KHS högre
kurs bättre än nu skall framstå som en
reell utvecklingsväg.
ÖB genomför också en översyn av ut
bildningen vid MHS. Översynen berör
främst de högre kurserna och påverkar in
te de förändringar som nu aktualiseras .
• • Vägledande principer. - Enligt ÖB
bör således följande principer vara vägle
dande för utbildningen till och av yrkesof
ficerare t o m nivå 5/111:
~ Officershögskolan skall syfla lill all ge alla
elever den formella kompelens som krävs
för alt utöva chefsskap på nivå 6/1V. Efter
genomförd officers högskola erhåller ele
ven tjänstegraden fänrik .
~ Under minst två år sker därefter vidareut
bildning huvudsakligen vid fredsförbandet.
Efter godkänd utbildning och praktisk tjänst
utnämns officeren därefter till löjtnant och
kan rekommenderas till krigshögskola .
~ Krigshögskolans allmänna kurs/specialist
kurs skall därefter ge fördjupad chefs
respektive fackutbildning.
~ Kompetensnivå 5/111 o c h tjänstegraden
kapten uppnås efter genomförd och god
känd vidareutbildning i form av krigshög
skolans allmänna kurs eller specialisIkurs
oc h kr igshögskolans högre kurs samt nor
malt ell års väl vitsordad praktisk tjänst som
plutonchefs ställföreträdare (mot svarande)
i anslutning till krigshögskolan .

ÖB har hemställt till regeringen att få
genomföra ovanstående förändringar.
ÖB betonar i sin skrivelse att dessa för
ändringar är en viktig del i de totala åtgär
derna för att förbättra personalsituatio
nen.
Om regeringen beslutar som ÖB före
slagit, beräknas förändringarna i utbild
ningssystemet ha trätt i kraft över hela fäl
tet under hösten 1988.
•
Cumhur Thomas D. Gur

svarsattache överste Ström, jugo
slaviska följe befäl och tolk (ur ju
goslaviska flygvapnet) , vilka lotsa
de oss smidigt genom tull och
passkontroll samt hjälpte oss hela
veckan ut.
De första dagarna var vi i Bel
grad . På YAP (Yugoslav Peoples
Armyclub) informerades vi om Ju
goslaviens utrikespolitk, ekonomi
och totalförsvar. En krans nedla
des av C F20, överste jan West
berg, vid Memorial Center "Josip
Broz Tito" . Vi besökte Militärhög
skolan och fic k en förevisning av
den datorstyrda spelanläggning
som används vid övningar, liksom
en orientering om skolans utbild
ning.
I utkanten av Belgrad ligger det
jugoslaviska Flygvapnets tekniska
institut. Där studerade vi bl a den
nya och mycket moderna över
ljudsvindtunnel, som nyligen bli
vit färdigställd. Från jugoslavisk si
da hoppas man att intresset utom
lands skall bli stort för att utnyttja
denna nya tunnel (prov i M.4,O
möjligt). Ett besök vid armemuse
um och sightseeing i Belgrad med
omnejd hann vi också med. Vid
den Okände soldatens grav har
man en vidunderlig vy över land
skapet.
På 4 :de dagen tog vår TP 84 oss
till Zadar . Där ligger jugoslaviens
Air Force Academy, där bl a flyg
förarutbildningen genomförs (så
väl på flygplan och helikopter). En
genomgång av utbildningen och
rundvandring i skolbyggnaden
genomfördes . Efter förfrågan fick
vi möjlighet att beskåda en del av
de flygplan som eleverna utbilda
des på. Men vi fick aldrig tillfälle
att träffa några elever . Tyvärr.
I staden Zadar märkte man att
turism är en viktig näringsgren.
Närheten till Italien sätter ocks å
sin prägel på orten .

Flygvapnets krigshögskola (FKHS) vid F20 i
Uppsala har genomfört sin traditionsenliga
utlandsresa med högre kursen. Årets färd
gick sydostvart - till Jugoslavien. Ett omtalat
land i dessa dagar, främst på grund av den
ekonomiska kris som drabbat landet och de
interna problem som finns mellan de olika
folkslagen.

Måndagen den 3 oktober lämna
de vi med en TP 84 Hercules ett
regnigt och småkyligt Uppsala.
Drygt fyra timmar senare landade
vi i ett soligt och varmt Belgrad. Vi
möttes på flygplatsen av vår för

• Sista dagen ägnades åt studie
besök vid SOKO flygindustrier.
Där tillverkas Super Galeb, jugo
slaviens egentillverkade jet skol
flygplan . Vidare samproduceras
där (med Rumänien) det piIvin
gade attackflygplanet Orao (IAR
93 jurom) samt licenstillverkas
den franska helikoptern Gazelle.
Vid rundvandring i fabriken kun
de vi konstatera, att industrirobo
tar var en sällisynt företeelse . - Ju
goslavernas arbetsmiljöiagar kan
inte jämföras med våra . T ex an
vänds inte hörselskydd, trots att
ljudnivån är hög.
Därefter var det dags för hemre
sa -fyra timmar lång. Vi nödgades
ta på oss varmare kläder igen (i
Uppsala duger det inte med kort
ärmad vitskjorta i oktober) . Vi
konstaterade också hur nyttigt det
är att bese andra länder och få gö
ra jämförelser. Detta inte minst för
att få perspektiv på Sverige och in
se hur bra vi har det. Något att ak
tivt värna .
•
Ingegärd Jönsson
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An leda ellef ledas:

{;:{ {;:{ Vid FIS genomförs sedan i början av 1981 ett
försök med en alternativ organisationsform vid sta
tionsbataljonen. Eftersom försöket röner stor upp
märksamhet inom FV, finns det anledning att göra en
närmare presentation inför FlygvapenNytts läsare, lå
ter F1S:s baschef Uno Sandin meddela. {;:{ {;:{ Försö
ket grundar sig på en organisationside från slutet av
lO-talet framtagen av löjtnant HANS SUNDGREN.
Iden konkretiserades i samband med de förbättrings
träffar som genomfördes vid FIS under hösten 1985.1
början av 1986 tillsattes en arbetsgrupp under ledning
av chefen för stationsbataljon, major Burström, som
utarbetade det slutliga förslaget, som nu är under ut
provning vid FIS.
{;:{ {;:{ {;:{

15:s

Slalio sbalaljon
prövar

nya grep

Det är säkerligen inte bara lönefrågan
som har bidragit till det ökade antalet för
tid savgå ngar bland den tekniska persona
len inom FV. En av de övriga faktorerna
bakom problemet kan ha varit att de för
ändrade krav som följde av NBO, att den
nya krigsorganisationen inte uppmärk
sammades tillräckligt och att en översyn
av fredsorganisationen inte kom till utfö
rande i samband med den övriga om
stru ktureringen.
Behovet aven översyn av fredsorgani
sationen aktualiserades emellertid senare
i teknikerutredningen. De förbättrings
träffar som genomfördes vid F15 under
hösten 1985, gav impulsen till att vidare
utveckla en tidigare organisationside till
det försök som påbörjades 1987-02-01.
Försöket, som pågick under hela resten
av året, innebär i stort:
•

•

•

•

Att Tekniska skolan underställs chefen
för stationsbataljon och att tjänsterna
som flygplan -/vapeninstruktör över
förs till stationskompaniet.
Att resp kompani organiserar vardera
tre klargöringstropper om fler än fyra
flygtekniker.
Att chefen för klargöringsplutonen
(KL) samlokaliseras med divisionens
Programledare (Pl).
Att prioriterat samband FL - KLlPL 
resp klargöringstroppen upprättas.

Vecka nr JU31 31 )3
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•

Att klargöringstroppen utbildar "eg
na" värnpliktiga omgångsv is enligt ett
rullande system.
Av kompaniernas tre klargöringstrop
par grupperas två inom egen hangar,
medan den tredje grupperas på tekniska
skolan. Tropparna flyttar sedan mellan
tekniska skolan och resp kompani i takt
med utbildningscykeln.
Klargöringstropparna har som huvud
uppgift "beredd samtidigt betjäna två
flygplan ". Med sex troppar medger detta
samtidig klargöring av upp till tolv flyg
plan. Även de troppar som grupperas på
tekniska skolan har denna huvuduppgift,
men de har dessutom uppgiften att utbil
da 4-8 vpl i ett rullande system enl bild 1.
Det bör observeras, att begreppet "samti
dig betjäning av två flygplan" har en an
nan innebörd än "att ha två flygplan på
linjen ".
• • Utbildningen till 2:e hjälpmekani
ker omfattar enl " BUF Vpl" 165 lektions
timmar (3 1/2 vecka). Befattningsutbild
ningens två första dagar är schemalagda
och omfattar i huvudsak introduktion och
säkerhetsbestämmelser. Resten av utbild
ningen genomförs som varvad teori och
praktik, samtidigt som troppen utför pro
duktiv klargöringstjänst.
Flygplantroppen som tidigare innehål
lit chef, stf chef samt sju flygtekniker redu-
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ceras till c hef, stf + tre flygtekniker, d v s
det "embryo" som behövs för krigsorga
nisationen. Därigenom finns det också en
stomme ifredsunderhållet. Arbetsmäng
den på flygplan 37 är dock sådan, att flyg
plantroppen med sin minskade beman
ning inte klarar hela underhållsuppgif
ten . En del service och reparationsåtgär
der måste därför läggas på klargörings
troppen , vars flygtekniker på detta sätt
kan upprätthålla sin tekniska kompetens.
Därvid tas de troppar som har de äldsta
vpl i anspråk i första hand.
P g a det stora vakansläget genomförs
dock försöket för närvarande i ett något
modifierat utförande jämfört med arbets
gruppens förslag. BI a måsteen av klargö
ringstropparna vid varje kompani helt av
delas för tjänstgöring vid flygplantroppen
(e nl bild 2). Detta reducerar givetvis be
tjäningskapaciteten till samtidig klargö
ring av upp till åtta flygplan .
• • I det nya systemet ubildas samtliga
vpl av kategorin flygplan-/vapenmekani
ker till M 6, d v s förarbevis för klargö
ringsbil. Denna utbildning genomförs i
huvudsak av resp tropp med "uppkör
ning" för militär besiktningsman. Av flyg
plan-/vapenmekanikerna tar tropparna ut
lämpliga vpl för tillikautbildning till bog
serförare. Detta reducerar hängtjänsten i
fred och tillför krigsorganisationen ytterli
gare kompetens och flexibilitet.
Daghavande kompaniets klargörings
ledare svarar för minutoperativ ledn ing av
samtliga sex klargöringstroppar. Detta in
nebär att komapnierna gemensamt pro
ducerar flygtid mot flygenhetens samlade
behov, vilket beställsIfördelas genom
daghavande programledares försorg .
För att det nya systemet skall få full ef
fekt, krävs att flygledaren meddelar dag
havande KL när flygplan kommer in för
landning - på liknande sätt som i KC.
Därigenom kan tropparna släppa ansva
ret för flygplanet så snart det startat. När
KL får meddelande att ett flygplan kom
mer in för landning, beordras lämplig
tropp ut för att klargöra detta. Den psy
kiskt stressande väntetiden när flygplan är
i luften kan på detta sätt undvikas och ett

Profil 90-utmaningen

Del 2:

Vad händer med vårt lj)liQJ'Jl1
J fJ.,!) i Flygvapnet? Det
vanligaste sammanhang när man får höra talas om
Profil 90, är när olika personalkategorier önskar sig
förmåner av något slag. Det är naturligtvis inget fel att
sträva efter bra förmåner. Det ökar motivation och ar
betsglädje. Men Profil 90 är inte bara ökad persona/
omsorg. Profil 90 är också - bland annat - en strävan
mot ökad professionalism.

6
anserar
"111ini "I: I"
föFV
Tv å konkreta projekt med det syftet har

påbörjats under hösten i F6:s regi. De kal
las SMART respektive TAKEVAL-TAK
UTB. Båda har med taktisk flygutbildning
att göra.

• SMART är ett projekt i samarbete med
Försvarets Försöksplats i Karlsborg (FFK).
Meningen är att utnyttja de resurser som
finns på FFK att följa flygplans strid mot
varandra i luften. Genom att ta hand om
de data som FFK samlar in och behandla
dem i dator, kommer vi att kunna följa på
bi ldskärm luftstridens förlopp. Fram till i
dag har fler luftstrider vunnits i fikarum
met vid eftersnack än någo n annan stans.
Om vi lyckas med SMART blir det slut
med det. Ett led i Profil 90 mot ökad pro
fessionalism, och en resurs som så små
ningom al la FV :s förband kan ha glädje
av .

• TAKEVAl - TAKUTB syftar till att än
noggrannare än i dag bestämma vilka
kunskaper och färdigheter våra flygförare
skall besitta samt att ta fram värderings
och utbildningsunderlag för detta. Pro
jektet utvecklas i sama rbete med FRI PU
MA-projekt.
Utgångspunkten är den taktiska strids
situation , t ex en förare i sitt fl ygplan på
väg in för anfall, eller på en krigsflygbas. I
de situationerna finns inte tid att slå upp
fakta i handböcker. Det föraren har att
jobba med, är det som finns i hans huvud
och det han har i händerna . Det är ett om
fattande arbete att ta fram de verkligt nöd
vändiga kunskaperna, rensa bort sådant
som inte är nödvändigt och att skapa bra
och bestående utbildningsunderlag. Det

är ett viktigt arbete , särskilt i dessa tider
där så mycken erfarenhet gått förlorad ge
nom att många äldre förare lämnat FV .
Även det här projektet kan komma hela
FV till del. Slår försöket väl ut, finns dess
utom möjligheter att genomföra samma
typ av projekt inom andra områden. •
Göran Tode
F6 har som synes antagit F41
Stril:s Profil 90-utmaning (från
FV-Nytt 2187). Nu låter vi på F6
utmaningen gå vidare i FV:s led.
M a o: Hur tacklar övriga FV-för
band Profil 90-utmaningen? Vad
gör Du för att förbättra Ditt och
vårt Flygvapen? FV-Nytt väntar
på svar!

mer fle xibelt nyttjande av klargöringsre
surserna nås . En sambandsfunktion för att
klara dessa meddelanden är under fram
tagning och beräknas vara i drift inom
kort.
I förslaget finns ytterligare en del ut
vecklingsmöjligheter som kommer att
provas under hand. Det samlade intryc
ket efter sex månader i försöksorganisa
tionen är övervägande positivt. Det ver
kar som om den insl agna vägen kan vara
den rätta för att skapa en bättre arbets si
tuation för våra tekniska officerare.
•
Hans Sundgren
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11 rl!Hflhd.
flygverbdmhell'n
vid Tpr InrH'hiH Ir In Pllrtl1ygnlng
Ir ,H I runl ut,1I1 ~emen dnl1 UJlf>l'
h. !I 1"'1 'rTlp,tt:'r Till yneor ,IV ulil.:.1
l,lg Ifln 'h,1I ,lit ~'n d('1 TP!H or In
t • konlllluer! igt kan använda rör
tdll ponflYKnrngor eller oynlng.1[
Tiii ci '11,1 kommer JIl m 'r ..111 en
Ir d) ckl il Ilygllrlen an and,1I11
Ilvgrlll1Kdr utom land; - (Och nya
Intnud"n~llygfllngoH I Rädd 1\ or

eh re~1

kim IC'r bh akluella I

foCJfllt dllnlilg,lrn.1 for ,11 tlvgcl
nwd 1l . 1 Ilercule ~.Jmlldlgt Jr
cI,lfrn '&1 ma . ilt d I und,'r ":>n

Sista lördagen i september blev en historisk
dag vid F7. Då genomfördes en utbildnings
övning vid transportflygenheten (TpF) med
FV:s alla åtta TP 84 "Hercules N • Övningen
var ett led i uppbyggnaden av det militära
transportflygets förma ga.

,,,n1111.lren Ilppnarle t?n mojlighL'1
all 'l'nCJIlllur,1 en urbllulllngslII 
nm6 1\ rio'lta lag, utMbeldd... ~
plJneringdlr' l oven . M.l lel lur
II.,. 'Idmlkernd Vid ,*,rVI( 'pluto
nen var 01111.1 all.1 Ila A~gkl.lrJ och
iör bf'~,lllnlngJrn~ vid Iran,p m
tlYIilChvl~IOflL'1I .lit genoIII tora lor·
Illelllorbillld Oygnlng I divi;lon
\\t'n om Ingpn lr s.lrikilt oro
hlo\l lÖrvdg. v,u dPt med gl,id ie (j/'h
1;lfIn. d /ldr dllJ ~ _ molorerna ei
tl'r 1.1nd ~ Iilr tadt" [)(>t "\ 11 1'1\ olro
Ilg dn . l.l im dl' n..in;ar,lndl', n~r
,111] AII I,on-IUrhopfClfj .rn<lltlrl'rna
~P.lll " Ig.Hlg Jl1 >11 ~ I n, lor,l pro 
pellrar VI IkI"l h.uli!-\I bru'nmolnd '
ljud! Ot h vil ken "ompa"l kr"rtlu I
",n dl' dltollhop pil bdnJn! o Und.;!

• • rörbanrl)tl....gntn~ ar (On rl(>11
ulbllcJl1Ii1gt'n .1\ be>allning,lrn,l.
orm.,lt är dellr, K.1Il om rote eller
grupp ()vnrng~lil ll ä ll 'n.1 ,-i r Inte
m:Jnga DL'n hiir gang,'n V,l( del
Ifll ,fr, g,l om vdntr>rJd !lygnong
I iörb.lnrl - n. Io;ot ,om V.ltol k,lIIl
er I Irld Ilvgpla:1(,Jl d.l 'hg'''l
~V . .. Iar med t\lIa Imarna \ Id IrdT1S 
portl Hl h\I'IOI1I'/I h.rr l:lm'1ol1
de "kon ter b..kom ig . I'IWtsom
det Inle dr m,iJllgl eller pns 1111. tt'l
nll'd ' Her ul

med l'Il Ht'men dml mill
hur
v.~rt dl"l in ka n tycka, - kall lP'
nomfor.1 en 5<uldn här bed rift D>
h.lr Ulk ,) vb.!1all den per~(jn'ig.l
~omp len en Jr !JÖ.f{ - iran p ldne
rmg lill genomforand .
·t linn'
d.HIIII mer..rn lta k;il d it mlnna~
dpnn.l hl~torr kol dag
Når de j tta Her ul • -llygpl,Jnen
JJiI~~eroJde I perfekt lorma llo n over
17, ,I 'v detla även en hyllning ior
dl' ,om van t med seda n I %J , d,
CJP loNd l1ygpla n f'l l to'vPrerJde~ .
Over~ le l öJlnan l Lars OlaU5son
- '11m van l teknisk th .j VI U F7
0.111 1\)(,0 - h.lr en ,lOr dt·11 ,II I
bIivII Flygv, l pnpl~ transport11vg·
( nlrum . Oel lt.'kni ka an;\arel iör
TI' 114 om;! har 111 nl'burr l mdntp
ut.h n.lla kon la ter med IllIverl<.1
[en I USA lIksom andra undt'rll~
vcrolnlon'r lämlarr m 'el ell in
hermkl til lverkaI ~vgplan I I ex
V igRen\ hll r underha ll . mil repa·
rillion~dmclefla lör Hto'r<..ule, ,In
nnrllrncla . Vi'~il törr. ,1rlwlen
gör~ i d,1g 01\ eko n oml~ka ,k<r l
fri ni inle t " flge

o..
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• • Den A l d~la TP fl4.dn (C - 110
E) kom till Fi, lulet av lehruilfl
l I)h'i . N,lrd 23 r 5 'nar,' I g dt> uJ
flygplan , 'pet",n iör dl VI lonen
Vid l'ptember-ovnlngen. D 't är
del fl , la belyg ,om kJn ge .1 I den
som vant tekniskt ansvang under
dllil de ~a r Des,u tom hilr L.lrS
.,ett Idl a ll detta gilm lil tlvgpliln hilr
I.~tt lIya mutorer med Sdmnhl mo
dpmilel och styrka som dL' yngrl'
C- I lO H-lndlvldernJ ha r Det.i ld
3la t1ygp lanet hur ej<en tligen bi iVII

yng t'
>1 Vilr dartcir bad m'd ,Iolt
hel och vemod som 01,1 11OI.1U on
lill"Jmm,ln~ med fyra
ndr,l
plonJarer Vid f 7. lran..port0nWn
h€'1- trttade upp mol den kl,ubl,\
hinden Nu fick de se all de yngre
"nu Ilern" " id I ldl1~POrl fl ygl'nlle '
len ar kompetent;! att I1YR.1 1Jt.Jn de

.lldr' hiiilp
t\v de Ivrd veteranerrtil il r tVil
ovnlll '.'n
p, d lta :itI Ii km. ng..1 molllnl
"or " .. he'iatlnrn~;]rna 'örm ga I
i"rh,Jnd'Ily~nrn I det I..J l kra pp
I rnlwn;.ldrel FlyghoIder mellan
'j()( J m nch 1 ona rn Innebar god.1
m0111 'helt'f It Iran m Irk 'n bir 111
ne lill n magntllk yn.
)punl.!I1,i reaktioner efterat Ir n
manga m.1nm kor ~.1V lI lI ryck tör
Il do' heunrlran O h ett tå rk t för
lroende lor FV:s resurser och lor
111 g,l

II~gn.!\l l gdltjrer
loh ln'~[ln o -11

kaplcnerrra ~vP'l

kl'

tJder/Jt"~ 

Oldl lv,l liirdnwkanlker - 101tn<ll1 
It'rn,l Erik :-.ir/hon u h L..LJnn Jr
,hon Alla har n 40-,lrIg karriii,
ba kom , ig , FV Ilch den me toJ li
den vid F7 Iran~port11yg.
[) har .llIa vanl med om del
oc1erna Iran~portrlyg(' l ~ upp
byggnad . Gpnom otiJ liga uppdrag
utorn l and~ h.!r de ~etl del meSIJ
~()rn kall se, ,om wensk De h.H
h ldraRl1 med Il flpoifra noe in~a(
,t'r lille min5l vid nöd h jä lp~ tl yg .
11 1111o\<lr ut oll1ld n d~ Nam n p" lan
rler som I lberia. Ango la, Biafrd

o

Hercules

!>udan och ttlorl('n har en myt.:ket
dtun fil r onlig innebord. DC' hM
Hit rl~r t'tt n,)c!ild,mrlc , nH'ar
llch gl'flOrll ULJltfOllllgt.ubel P ~J0rt
allt 'om \ ,m! miijllgl - med FY
utkonJtl1enderJue Her(ule~-i'yg
plan
Bra gjort!

• • FAKTA OM TP 84 Lod.
h 'cd C-l 30 I iercules - inom f V
benämn I Tf> 114 - .ir ett mdllärt
Irupplrill1 porl- o h Irakttlygplun.
De! hM fYra turboprop-mnlorer
och V<1~er lulla.td! över 70-ton
f)p'i"

oVl'r1ag~na

eg('n~k.,p('f

järntiirt med ivila Itclnsrortihg
pl.lt1 ilr Irdlll l

Mar,chl.1nen ~r normdIr 540 km/h
(1( \ akllon,liden nlcd 1u tonS last
M' .1 1211~glil11 LIsl"lr 'mmet kan
en eli mangera Ir fl 90 p.!'i~age
rMP

IIlS

I,)~t 1111 en ~glJd

Imk,,

!or Oer" fordon s;'\mt ldlgt De;;sJ
v llrnciJligheler how, u!an art e Ir,1
lJlrlJ~tnlnK behover nediora~ i
f1~' pl,lIIet
Ilör~varsmilktefl anvJnd~ TP tI
vid milltJr.l ovnln~r I Irl'd och
tlyglroll1'[l(lr! J\ fl r~onal o -h ma
lerif'J Inrtkt' och UHikf'~ I kng av
t:!, Tf> 84 utnyttja, fbr dit ~nrlbbl
Ir. n~porlE'r,l viktigare lorbancl

s.lm! lInderh.lI lill de~,a. D .s~
utom ilnvilnd.. dl'L lör 1311nln~ av

fdlbkarrmjdRdrl' och m,iteriel fr, n
och fJndnlf1g~
IrJckor IIörhaIlande lill 'ilor
lastvikt ltrl.!. lO 1011)
.. <;Ior la Ivoll/m. där fordoll 0<..11
Jnllan materiel kan kör;'\s om
bord via en Ia.stramp I hak
kropp n.
.. Stor lällm.1'Slghel genom 1/1
robu,>td kon tfIJktlon "" I
bl a 111m bar Ibrm gil HI Ilnd.!
D. grus- ur il grasi;llt

.. KortJ

s!~r!-

IUffcn .

IV ~ art" TP 84 or finn, vid
Tr.!nsportrlv 7enll('[en l TpF p Så
lend~
Den tör,Ia Ipverer.tri
1fJb5 t'O vardera 1969 och 197 •
Dc fem vng,t.: kom till S lf?nd<; UI1
der 1Q81. ll~fangden ior vdra
IIl'rClJ/('<; berakna<; till l~nAI 111 fl
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International Air Tattoo är ingen flygutställning eller
flyguppvisning i egentlig bemärkelse. Det handlar i
stället om ett jättelikt möte för militära flygmaskiner
och flygbesättningar från världens alla hörn. Tattoot
äger rum i Storbritannien. Och för första gången har
Sverige deltagit. Det blev succe!

Text & loto:
Lennart Bems

Med lokus /lå Hereules
fP /J4-lema, del2

-:::1:1 1' .
-~ )

- :zv ,

:41 .
~,

o-parad med 15 C-130 H r

-~

-:zv •

~,

ul ur RAF

'ntemalional Air Talloo
Tattoot "spelar upp" på flygbasen Fair
ford, som ligger öster om Bristol. Vartan
nat år samlas här militära flygplan och de
ras besättningar från hela världen i främs
ta syfte att byta och samla erfarenheter.
En vecka varar tattoot. På tredje dagen
anordnas seminarier och symposier. Tat
toot avslutas med uppvisningar i dagarna
två, varvid också allmänheten äger tillträ
de. Tattoot har numera nått en sådan
ryktbarhet att folk strömmar till i hundra
tusental. Tattoot är det största evene
manget i sitt slag i världen. Icke någon an
nanstans samlas så mycket militärflyg el
ler koncentrerad flygerfarenhet.
• • Temat för årets tattoo var" Sky/ift
87" med huvudinriktning på militärt
transportflyg för räddningsuppdrag och
för understödsoperationer vid t ex hung
erkatastrofer. Därav kom det sig att Sveri
ge var med - en TP 84 från Såtenäs med
F7-besättning.
Från svensk sida var syftet med delta

gandet att fa kunskap om andra länders
transportflygerfarenheter på ett billigt och
effektivt sätt. Det handlade alltså inte pri
märt om att delta i uppvisningarna utan
om rörbandsproduktion . Symposierna
var mycket givande och F7-specialisterna
antecknade för fullt, bl a hur man i nödsi
tuationer kan starta en Hercules med ett
punkterat däck ..
Sverige ställde upp med Europas äldsta
Hercules, den som har nummer 841 på
fenan och som levererades till FV redan
1965. En ärrad veteran. I tävlingen om
snyggaste plan, där hänsyn tas till ålder
och förslitning och i övrigt till de förutsätt
ningar som planet opererar under, vann
en amerikansk KC-135. Men en titt över
axeln i domarprotokollen visade, att vår
svenska TP 84 var med bland de sex
främsta. Ett enastående gott betyg, inte
minst åt våra svenska flygtekniker, som
håller vårt alerta men antalsmässigt något
magra transportflygbestånd i så gott
skick .
• • Också i de avslutande flyguppvis
ningarna sätts betyg. Vår svenska Hercu

les genomförde sitt vanliga program i
händerna på rutinerade uppvisningsrä
varna Bengt Damberg och Anders Wahl
ström. Genrepet kom den särskilda flyg
säkerhetskommi tten att få något inåtvänt i
blicken. Icke för "ryggflygningen" , men
väl för flygningen med flÖjlade innermo
torer i ett av momenten. Det blev s a s
tummen ner.
Normalt är flygsäkerhetskommittens
beslut utan apell, men tack vare tidigare

Fl höll den

svenska lanan högt

.a

Hereules
siller

i
lIersonaj

goda kontakter med bl a förre Concor
deprovfiygaren Brian Trubshaw fick den
svenska besättningen, som kände sin pro
fessionalitet trampad på tårna, särskilt fö
reträde för de höga herrarna. Det visade
sig att de hade det allra största förtroende
för svensk flygskicklighet, men de var liv
rädda att skapa prejudikat. Så det var ba
ra att under de avslutande dagarna flyga
med alla "spisarna" igång.
Men trots det kom den svenska uppvis
ningen att bli samtalsämnet på Fairford.
T o m amerikanarna (som opererar Her
cules i tusental) dunkade svenskarna i
ryggen och gratulerade till en uppvisning
som de tidigare inte ansett vara möjlig att
utföra med ett så tungt flygplan. En ameri
kansk överste gick så långt att han ville by
ta besättningar med Sverige och vi skulle
få några gubbar extra på köpet ... Brittiska
TV-bolaget BBC föll i trance och ägnade
sitt längsta inslag åt den svenska uppvis
ningen. Intervjuer med Damberg och

Wahlström och en filmad upptagning av
uppvisningen (genrepet med flÖjlade mo
torer l ) spreds till 20 miljoner brittiska TV
tittare. Flygfackpressen var på plats när
svenskarna flög och kameraslutarna
smattrade som kulsprutor. Amerikaner
med svensk påbrå klämde en tår ur
ögonvrån när nödluckan på planet vräk
tes åt sidan efter landningen och den
svenska flaggan smattrade i fartvinden.
(Tack går till vår svenske flygattache i Lon
don, som lånade ut sin båtflagga l) Den
moraliska segern i uppvisningen gick till
Sverige, men förstapriset gick till en heli
koptergrupp från Nederländerna som,
skall det erkännas, gjorde mycket bra
ifrån sig.
•
• Huvudsakligen handlade alltså
årets International Air Tattoo om trans
portflyg - en trend helt i linje med arran
görernas outtalade strävan att betona det
militära flygets fredsuppgifter. Det har va
rit så de senaste åren. Och så kommer det
~ ~ ~
säkert att bli i fortsättningen också.

F7:s
& TP84:s

Etiopien
insatser
fick
utlands
beröm

Goodwill
åt Sverige
I Röda Korsets tjdnS1i Etiopien -85

En särskild markering var en ameri 
kansk (-141 B med helt kvinnlig besätt
ning. Mycket trevliga flygarflickor som
följdriktigt vann utmärkelsen " Spirit of the
Meet".
Det strategiska och taktiska flyget fick
också vara med på ett hörn på Fairford.
Nästan allt av vad västvärlden har att er
bjuda i fråga om militärt flyg fanns med .
Skyarna korsades av B-52, Tornado, Ja
guar, Phantom , Mirage, Etendard , dan s
ka Drakar, norska F-16 och klasar av
skolflygplan. Sju uppvisningsgrupper
fanns med. Pri set tog som vanligt italiens
ka Frecce Tricolori. En uppmärksammad
uppvisning gjorde också marockanska
flygvapnet med en rote som loopade i
sandwichformering. Det blev rena släng
gungan av det he la och flygsäkerhets
kommitten tvangs ingripa. "Landa, lan
da" beordrade tornet, när de oförvägna
piloterna glömde allt vad gränser hette.
Vädret under årets International Air
Tattoo var uruselt. Typiskt brittiskt, hette
det ibland åskådarleden . Regnet strilade
ner och stratusmolnen låg bitvis som en
tung slöja över hela tillställningen. När
det var som allra värst ställde RAF in sina
flygningar, men då räddade norrmännen
situationen genom ett utsökt låghöjdspro

gram med F-16. - Det här är ju vår typ av
väder, tyckte våra norska vänner och
knep tusentals publikpoäng.

Sverige med sina begränsade resurser
nådde sådana framgångar kom att bli ett
allmänt samtalsämne under tattoot.

• • Som svensk och med förmånen att
fått följa besättningen i vår TP 84 Hercules
är det naturligt att så här i retrospektiv fun
dera över vilka erfarenheter FV:s första
deltagande i International Air Tattoo
har gett. Konkret har vi fått massor av erfa
renheter i fråga om utnyttjande av Hercu
les under svåra förhållanden. Vi fick tala
med chilenare som uppträtt i Antarktis ,
britter som uppträtt i Etiopien , amerika
nare som under krigsförhållanden opere
rat i Vietnam. Vi kunde alltså byta egna
erfarenheter från bl a Etiopien med andra
länders. Nyttigt!
Det förtjänar i detta sammanhang näm
nas, att den svenska operationen i Etio
pien väckte stor uppmärksamhet och gav
upphov till långliga diskussioner. Visserl i
gen medgav inte tiden att framföra våra
synpunkter och erfarenheter i föredrags
form , men tack vare förutseende från F7:s
sida kryllade symposierna av våra skriftli
ga och till engelska översatta sammanfatt
ningar om hur FV såg på och upplevde
räddningsoperationerna .
Jämförande
studier visade, att det svenska flygvapnet
uppnått en imponerande effektivitet. Att

• • Från svensk sida har vi från FV se
dan flera år knäsatt en princip att i huvud
sak endast delta i de internationella flyg
utställningarna på Farnborough och Le
Bourget. Det ären ganska god princip, ef
tersom den hjälpt att marknadsföra
svensk flygteknologi och gynnat Saab
Scanias exportansträngningar. En och an
nan pluspoäng har väl också FV fått ge
nom detta deltagande, ett deltagande
som vi naturligtvis skall måna om även i
fortsättningen .
Frågan är dock om vi inte för FV:s egen
skull, för att skapa trovärdighet till vår
egen förmåga som flygvapen, i framtiden
skall tona ner de stora internationella flyg
utställningarna och i stället satsa på de
vartannat år återkommande International
Air Tattoo. Fördelarna kan räknas i mas
sor. Vi får billiga erfarenheter, vi mark
nadsför vår försvarsvilja, vi ger råg i ryg
gen åt vår duktiga personal och vi skänker
framförallt god PR åt Sverige. Allt detta till
penningar som i sammanhanget är för
sumbara. Att deltaga i International Air
Tattoo bör mot denna bakgrund framgent
vara självklart.
•

e

~

HERCU ES

arla

stod upp
en morgon
•••
Drygt 70 starter med en TP 84 ur F7 gjor
des i slutet av maj på LidköpinglHovby,
när drygt 800 fallskärmshoppare från 17
nationer samlades till Europas största fall
skärmsträff någon in.
Sammanlagt utfördes a 6.200 hopp,
samtliga från 4.000 m höjd. Vid varje
överflygning lämnade ett 40-tal hoppare
planet över akterrampen.
Hoppveckan, efter flygplanet kallad
Hercules-Boogie 87, var ett samarrange
mang mellan Flygvapnet, Armens Fall
skärmsjägar kola, Sven ka Fallskärmsför
bundet och Lidköpings Flygklubb.
- Jag är mycket imponerad över orga
nisationen, sade major Urban Sörme (F7)
vid avslutnignsceremonin . Ur vår ynvin
kel har allt fungerat perfekt. Vi i Hercules
besättningen har fått nyttig träning. Det är
alltid trevligt alt umgås med fallskär ms
hoppare .
•
Clifford MlmSlr6m

• Inte världens största luftformering. Men ett internationellt toppmöte pJ högsta nivJ. 17 en
tusiaster frJn 17 olika länder har strJ/at samman.

HERCULES

BOOGIE
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Spänningen bland världens flygfemkampare har
under året stigit ju närmare VM (PAlM) i spanska Ma
laga man kommit. Stigit därför att när vår suveräne
Lennart Pettersson slutat, fanns det många som såg en
större chans att vinna än tidigare. Samma tankar gäll
de ny lagsegrare. Men det var nog också så att det
svenska laget inte var ett dugg svagare än föregående
år. Och att Hans Rosen redan ifjol var kapabel att vin
PAlM -87 lovade bli en oviss till
na individuellt.
ställning. Farhågor att Coubertins ädla idrottsanda in
te skulle komma att bli styrande till 100 proc liksom
hängde i luften. Guldvittring är en frestelse som kan
Om 1987 års VM i Spanien låter
demoralisera.
FV-Nytt nyblivne pensionären, svensklagets tränare/
lagledare m m, m m (sedan dryga 30 år t!!), HANS
ERIK HANSSON berätta.

**
**

***

••

Skogsdramalik:
Den som följt med i dramatiken kring de
två senaste årens PAlM i Pirrasununga
och Tikkakoski vet , att vår lagseger inte
varit överlägsen vid något av tillfällena
och att okuvlige Lelle P behövt datorns
räknekonst för att vinna. Utöver detta har
det svenska laget haft den tur som man
omedvetet själv skapar, när segrar ger luft
under vingarna.
Förberedelserna i år skedde på vanligt
sätt. Det innebar att svenskarna satsade
mest fritid av alla deltagare inför ett PAlM .
Det synes vara så att tjänstetid och långa
läger är betydligt frikostigare utdelat i våra
motståndarländer. Däremot är vi ensam
ma om den "Joker" som heter fäktkultur.
Vår fäktträning håller högre standard än
våra motståndares, möjligen har spanjo
rerna förstått vad det betyder att ha sam
arbete med landets fäktelit .
Vi togs om hand i Spanien på ett char
mant och i dubbel bemärkelse varmt sätt.
Träningsschema och mycket annat tydde
på väl förberedda tävlingar .
Första grenen i marktävlingen, skjut
ningen, var imponerande. En ren möns
tertävling. Kunnig ledare. Hade denne
fått sköta tävlingen utan att ett gäng ledare
sprungit omkring och kontrollerat, hade
tävlingen blivit utan de små intermezzon
som främst störde de tävlande . Bra start
för de våra. Vilka ett längre tag saknat den
riktigt avgörande förmågan i tävlingssam
manhang. Nu är vi definitivt på rätt sida
om den svåra gränsen. Uruselt sköt span
jorerna. För stora krav? Vann gjorde vår
brassevän Silva Jr, som nu troligen gjorde
sin sista tävling som aktiv?
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G d I b eagar

Simningen blev av allra högsta klass .
Nyrakade slutsegerhungriga svenska pi
loter gjorde finfina prestationer. Segrade
gjorde Rosen på 1.00.2 . Med eltidtag
ning och en professionell starter hade
(ISM-rekordet varit under minuten! I den
här unga sporten fanns världsmästare
som hindersummit på 1,35. (Dock ingen
svensk.) Det är utveckling i jetfart det ...
• • Fäktningen skulle som så många

gånger tidigare bli den disciplin som skul
le avgöra VM. Trots två svackor mot nor
malt en , fäktade svenskarna alldeles char
mant.
Utan giganten 'LeIle' var det ju så att nu
skulle det gå att tala med svenskarna. Nu
sku Ile de få på nyllet. Men icke sa N icke.
Kunnandet är gott och viljan föredömlig.
I det svenska laget är det så (och har all
tid varit så) , att om man vet hur en mot
ståndare skall besegras - t ex: En double
engagement avec marche-attaque une
deux - så lyckas man. Och vi gör det mot
bra eller någorl unda skolade motstånda
re. Men möter vi en nybörjare, följer den
ne inte med i pistsvängen, utan man stick
er sig själv för att motståndaren inte hin
ner med . Mot svaga motståndare är detta
alltså en svensk specialitet att klanta sig.
Ödesdigert skulle det finalt visa sig denna
gång.
M E N - vi fäktade likväl mycket bra.
Sverige av i dag är ett härligt lag, som be
segrade de bästa motståndare. Och det
kan lika gärna sägas nu, att lagmässigt var
årets lag det bästa på minst två decennier.
Bolltestet blev helt overkligt. Nästan

varje svensk gjorde det omöjliga . Så kalla
de drömresultat efter drömresultat rada
des upp. Glädjescener en masse när Ola
Wiberg tog första pris!
Självklart finns det en förklaring till den
na plötsliga standardhöjning.
Främsta orsak var stoppbrädan . Den
var dämpande och alltså kastvänlig . Där
med också lugnande. Den andra orsaken
var en domare som inte dömde något fel
alls . Alla vågade chansa på högt tempo.
SVERIGE VANN lagmässigt! Vem skulle
väl någonsin kunna tro detta? - Det är se
dan något år "tillåtet" att träna även boll
momentet. Lennart P behövde inte det.
Och det smittade tyvärr av sig. Då.
• • Nu var en svensk individuell totaIse
ger och en svensk lagseger "säker", vare
sig man använde dator eller huvudräk
ning när sannolikheten skulle bedömas.
Hinderbanan med väntad finsk anstorm
ning snarare stödde än kullkastade seger
tankarna. Ändå fanns en oro.
Vi visste att orienteringsbanan 5 km var
så hård, att utsedde bankontrollanten
med svenskt mästerskap i grenen bedöm
de segertiden till strax under 60 min. Ren
fjällorientering. I Turkiet -75, i Brasilien
-73 och för all del även Grekland -65 med
liknande banor hade det blivit osannolikt
bra resultat för hemmanationen. De täv
lande spanjorerna vi lärt känna skulle inte
av sig själva utnyttja en sådan chans som
att i förväg "lära känna terrängen". Men
hur angelägna var ledare och uppdragsgi
vare???
Tyvärr inträffade det för PAlMs framtid

tråkiga att hemmadominansen blev otill
börligt stor. Vad sägs om följande medel
tider för tremannalag: Spanien 55 min,
Sverige 71 min, Finland 77 min och Nor
ge likaledes 77 min och att hela 7 man =
19% bröt?(!!!)
Måste grenen ändras? JA! På något sätt.

Det finns redan två starkt poänggivande
löpgrenar. Om en av dem dessutom kan
gynna hemmalaget i vissa länder är det
orättvist. Osportsligt, m a o.
Utebliven slutseger deppade inte nå
gon svensk särskilt mycket över. På plats
visste alla vad som hänt och vi svenskar

var nöjda med genomförandet aven
mycket fin tävling. Spanska laget är bra.
Helt kapabla att vinna ett PAlM. Var som
helst i världen. Sättet på vilket det skedde
gillade ingen av deras vänner och kon
kurrenter. Därför gick prisutdelningens
applåder demonstrativt till de svenske . •

en här

skärpning!
R,sultat - RYI"II,:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Spanien, lag 1,
Frankrike, lag 1,
Spanien, lag 2,
Sverige, lag l!
Finland, lag 1,
Frankrike, lag 2,
Sverige, lag 2,
Finland, lag 2,

Som synes av resultatl istan är Sveriges
(FV:s) flygprestationer inte av det slaget aU
lagledningen (m fl) kan vara nöjd. Även om
flygmiljöerna m m skiftar frlm land till land,
torde FV (som gärna berömmer sig av aU ha
topp utbildade flygförare - nAgol som; sig
verkligen är sant) ha mer alt ge i flygrally-

3.000 P
2.314
2.250
2.000
2.000
1.705
62
O

sammanhang. Hur är del med träningen
härvidlag? Tar vi för lätt pA denna icke obli
LiJ/-Kalles"
moral och perfektion efterlyses. Det heter
ju Irots allt FLYG-S-kamp. Och omvärlden
har sina ögon riktade pA oss. Skärpning är
därför önskvärd. Och nödvändig!
•

galoriska disciplin? Mer av

H

Red.
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Varje nytt år ger anledning till ett förnyat
och förhoppningsvis fullt avstamp inför
framtiden. Denna inställning är utan tvekan
en god grund för positiv utveckling. När
1988 är ett faktum, kan det undantag här
ifrån som bekräftar regeln bli verklighet
inom ett för FV speciellt område. Ty på ny
årsdagen 1988 passerar idrottsläraren vid
F5, flygspanaren, kaptenen i FV:s reserv
HANS-ERIK HANSSON den åldersgräns
som bestämts vara slutet på en enastående
aktiv arbetsinsats för idrottens utveckling
inom främst FV men även inom övrig militär
idrott. Tro det om ni kan, men Hans-Erik fyl
ler då 65 år.

Wo Nytt hyllar:
Av artighet och vänlighet drabbas
eller uppmuntras ofta personer i
vänskapskretsen som uppnår övre
medelåldern av uttalanden som
" 50 år - det kan man inte tro" eller
"60 år och alltjämt en yngling" el
ler "70 år utan att åren satt minsta
spå r", osv. Den som på sistone
sett Hans-Erik verka som idrottslä
rare , tränare och förevisare av oli
ka fysiska moment eller rörel ser
torde ha svårt att undslippa sig nå
got av ovan använda uttryck . I
detta fall behöver det inte fram fö
ras till 6S-åringen, men det finns
automatiskt i ens medvetande.
Dock skall säga s att Stenmark åker
slalom säkra re , liksom Gunde
Svan definitivt är klassen bättre på
skikåkning på längden. Men inte
är det allt som skiljer .
En positiv utveckling inom flyg
femkampen efter Hans-Erik är ty
värr svår att förvänta sig . Från
1954 till 1987 har Hans- Erik
Hansson handhaft träningen och
förberedelserna för alla de svens
ka lag som ställt upp i de militära
världsmästerskapen i flygfem
kamp. Dessa lag och de tävlande
har lyckats med något helt enastå
ende. 27 gånger har man arrange
rat militärt VM i flygfemkamp . 22
gånger har Sverige tagit den me st
betydelsefulla segern - lagsegern.
Grunden till alla dessa lagsegrar
har lagts genom fra mstående indi
viduella insa tser. 23 gångar har en
svensk stått överst på prispallen/
blivit VM-guldmedaljör.
• • Vem är då denne person
som dels uppnått en an se nlig ål
der, del s stått bakom dessa trium
fer för Sverige och Flygva pnet?
Skam den som inte vet det. Men
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viss a informat ionskompletteringar
behövs kanske för de yngre i lä
sekretsen.
De första idrottsframgångarna
ha de Hans-Erik i bakhoppning ge
nom att som 8-åring segra i en ju
niortävling på Rödön Under upp
växtåren var han en av de allra
bästa juniorerna inom distri ktet.
Att märka är att Jämtland på den ti
den var närapå vårt bästa ba ck
hoppariän. Några DM-titlar som
junior i 110 m häck , 100 m och
längdhopp liksom medlemskap
som 16-åring i jun iorlänslJget i fri
idrott och tätplaceringar i skidtäv
lingar är också vä rda att omnäm
nas .
• • Till Flygvapnet kom H-E som
frivillig flygspanare 1950 . Han
hann under sina aktiva flygtjänstår
främst fylla sin spanaruppgift i
S 18A och S 32 Lansen . Parallellt
med detta genomgick han ledar
utbildning i gymnastik och id rott
(Lillsved , Skidfrämjandet m m)
När idrottslärarbefattningen vid
FS blev ledig i augusti 1954 , sökte
och fick han denna . Med facit
i hand kan vi i dag konstatera , att
detta antagningsbeslut blev såvä l
FS:s , FV:s som försvarets stora
lycka.
Ca 3000 flygelever har under
årens lopp omhändertagits vid FS/
Ljungbyhed av denne ambitiöse
och krävande idrottslärare . Få är så
välkända inom FV som Hans-Erik.
Hans ambition , krav och rätlinjig
het har väl inte alltid av alla flyg
elever uppskattats under själva ut
bildningstiden. När dock dessa
fått både distans till utbildningen
och ökad livserfa renhet, har upp-

fattningen svängt och få möter så 
dan uppskattning av f d flygelever
som Hans-Erik vid de 2S-årsjubi
leer som de olika flygkurserna årli
gen fira r vid FS.
• • Hans- Eriks insatser för vår
militära flygfemkamp och härige
nom också för hela F\' jr trots allt
det som kommer att bli lcingst be
stående. Hans framgångar har
framsprungit ur god blick för möj
ligheterna för fys isk utveckling
och psykisk hårdhet samt stabilitet
hos sina adepter . Lägg därtill en
genialisk förmåga att analysera
och utveckla tekniska detaljer in
om de olika grenarna . Kloka val
av lämpliga kontakter och spe ci al
tränare har varit viktiga . Lämplig
stimulans och uppmuntran i olika
former under flygfemkamparen s
uppbyggnad och utveckling har
varit av betydelse. Lika viktig fö r
tävlingsframgångarna har varit
den mentala stöttning och det psy
kologiska stöd som de tävlande
under tävlingsdagarna fått. En
noggra nn pl anering på kort sikt
men framförallt på lång sikt har he
la tiden präglat femkampsarbetet.
Hä rigenom har det alltid funnits
bra, väl förberedda och rutinera
de påläggskalvar, när nagon etab
lerad femkampare fallit ifrån .
Ti llräckligt många och stora gal
jonsfigurer för att bygga upp ett
nationellt intresse har också kom 

mit fram i läm plig tid. Främst skall
då nämnas Peo Nilsson på 50-ta
let , "Smått" Andersson på 60-talet
och den störste av alla Lelle Pet
te rsso n på 70- och 80-talet.
Världsmästare som nått interna
tionellt rykte I
Dessa stora har under åren
kompletterats av Sven Lampell ,
Ove Glemin, Tommy Bandholtz,
Lennart Rittby , Bengt Åke Ande rs 
son, Gunnar Olsson, Lill-Kalle
Karlsson, Göran Larsson och Ber
til Kersmark - för att nu nämna nå
gra i en lång rad av VM-medaljö
rer.
• • Flygfemkamp är som bekant
en av många sporter som bedrivs
inom den " Internationella Militära
Sportorgani sa tionen " , CISM. Den
är en militär motsvarighet till den
civila "Internationella Olympiska
kommitten" med ganska precis 90
medlemsnationer. Under årens
lopp har 17 nationer deltagit i mili
tärt VM fö r flygfemkamp - samti
digt dock aldrig mer än 11 natio
ner .
De svenska framgångarna i flyg
femkamp ha r uppmärksammats i
militära kretsar runt om i världen.
Långt mer än man kan tro. Den
Goodwill som flygfemkampen un
der mer än 30 år tack vara de fina
svenska representanterna och de
framstående resultaten tillfört Sve
rige och FV är i stor utsträckning

Hans-Erik pensioneras_ Ett faktum
som nästan är otroligt.
Mannen - som under ett tredje
dels sekel lett hela Sveriges mest
fram gångsrika idrottsgren - den
flygmilitära femkampen - lägger
av. Hur är detta möjligt? Åldern,
naturligtvis, säger var och en. Nej,
det är inte pensioneringen som av
ses, utan hur kunde Hans- Erik bli
en så framgångsrik ledare för en så
ytterligt svår idrottsgren.
Kommen från Rödön , re serva re
vid 15, spanare vid FIl , seda n
GIH och till sist insatt som subs ti 
tut för idrottslärare Nohlin vid F5
1954. - - Nohlin var idrottslära
ren som mer än gärna lät alla flyg
elever spela fotboll på idrottstim
marna. Han ersattes så aven boll
kunnig men även starkt fällIäv
lansi nriktad reservlöjtnant. Det
blev inte så mycket fotboll på
idrOllsti mmarna vid flygskolan
framöver. Däremot mycket av
orientering, fältskytte , skidor och
andra konditionskrävande idrot
ter.
Att som jämte flytta från Ha ldo
H ansson s skidterräng till Söder

åsen innebar inte att skidåkandet
för Hans-Erik skulle upphöra.
Trot s annars normalt gröna vintrar
blev 1954/55 ett av de snörikaste
åren i Skånes dåvarande manna
minne. För vissa flygelever blev
detta en möjlighet att träna kondi
tion på skidor . Andra elever bara
led.
Hans-Eriks hunger efter tunga
och respektingivande idrottsmeri
ter var stor. Efter ett SM i fälttävlan
ville han kröna sin idrottsliga karri
är på ett värdigt sätt. Genom att
med två nödbedda flygelever bil
da ett tre-mannalag lyckades det
Hans-Erik att vintern 1955 bli di
striktsmästare i nordisk kombina
tion i lag i Skåne. Det andra laget
var LundsAkademiska IF.
Hans- Erik blev tid igt engagerad
i FV :s flygmilitära femkamp. Lam
pells, Benkers, af Uhrs, Nilssons
m fl insatser i VM i mitten av 50-ta
let utgjorde tänd vätskan för Hans
Eriks brinnande intresse under
kommande 30 år. De äldre herrar
nas insatser i all ära men mycket i
tävlingsförberedelser och träning
präglades av glatt ama törskap och

Hans-Erik, tack för vad Du gjort
och förhoppningsvis kommer all
göra - för sve nsk och internatio
nell flygfemk ampi

När Du nu tågar in i pension sål
dern och därmed lämnar Din
tjänst som idrottslärare vid F5 och
allt vad därtill kommit all tillhöra ,
tänker jag med stor tillfredsställel
se tillbaka på alla de år vi kämpat
med "boy sen" och på alla de turer
som vårt militäridrottsliga engage
mang fört oss in på (ibland i nästan
omöjliga riktningar) - alltså inte
bara på de stimulerande turer i
fo rm av resor världen över
med VM-guld i massor i hembaga
get.
Utan Ditt brinnande intresse för
och psykologiska hantering av all
sköns militäridrott - främst då på
femkampsområdet - hade flyg
femkampen inte varit av den klass
som den är och har varit i Sverige.
Även internationellt har Du aktivt
medverkat alt höja flygfemkamps
standarden ... bl a genom de för
nämliga resultat FV:s lagmedlem
mar under årens lopp kunnat visa
upp på olika världsarenor.
Jag som (i likhet med ell otal
andra s k idroltsidioter) av Dig för
ärats ett kul kompletterande
smeknamn uttrycker min glädje
över allt jag och de tävl an de till
sa mmans med Dig har fått upple
va - upplevelser som tyvärr men
praktiskt sett inte kunnat förunnas
alla våra andra FV-kamrater hem
mavid . Vilken fin tid!
HANS-ERIK HANSSON - flyg
femkampens stora ledare sedan
början av 50-talet. Han har med
ackuratess & finess lotsat fram
över 100-talet världsmästare .
Otroligt!
•

Hans Erik Hanssons förtjänst. Det
är inte en tillfällighet att han de se
naste åren ofta benämnts " Mister
PAlM" (pAlM = fransk förkortning
för flygfemkamp = Panthalon Ae
ronautique International Militaire)
i de internationella flygfemkamps
kretsarna.
Till lycka för flygfemkampen
och FV har vår kloka FV-Iedning
under det närmaste åre t som
" idrottskonsult" knutit Hans-Erik
till sig. Det nya, unga, redan fram
gångsrika och nästa n färdiga lilg
som avser fullfölja svensk flygfem
kampstradition in på 90-talet be
höver ännu en tid Hans-Eriks stöd .
Hans erfarenhet m m har ju visat
sig vara guld värd!
•
"Perken"

"Nukku"

(alias Ped Widmark)

(alias Lennart Carlsson)

ett " jävla go". Att inrikta flygfem
kampen mot en yrkesinriktad
tjänsteutövning blev Hans-Eriks
målsättning . En hel del övertal
ning och spel i kulisserna behöv
des för att få till stånd det stadiga
etablissement som flygfemkam
pen numera utgör .
Noggrann och detaljerad "öv
ningsu ppläggning" - precisa trä
nings- och tävlingsförberedelser 
har blivit Hans-Eriks adelsmärke.
Med en dokumentation som sak
nar motstycke såväl vad gäller in
nehåll som registrering och arkive
ring har Hans-Erik skapat en kun
skapsbank om flygfemkamp och
dess utövare som kunde innebära
en monetär guldgruva om den
hamnade i orätta händer. SÄPO
har dock meddelat all intresse från
säkerhetspolitisk synvinkel inte fö
religger. Inte ens från andra sida n
Kölen ..
Hans-Erik utgör genom si n
funktion som idrottsledare bekräf
telsen på sanni ngen: " för att skapa
ett vinnande lag behövs inte baril
de talangfulla idrollsmännen utan
främst en ledare med visioner och

tålamod sa mt förmågan att utan
rädsla tackla uppkomna si
tuationer" .
På umgängessidan har Hans
Erik även många företräden. T ex:
Förutom fordom en viss rondör la 
de Hans- Erik även en viss tyngd åt
att hitta på svårassocierbara namn
på sina kamrater. Vad sägs om föl
jande: Sveriges i särklass sämsta
handbollsmålvakt Sven Petter Pä
ron Sållet Borgvald , Sveriges i sär
kla ss mest uppvi sade vallen polo
spelare Fi ngal Olsson (efter revyn
Siv Olsson), mannen som med
kraftfull benspa rk i vattnet endast
åstadkommer skummande klor
vätska Skummis Skoghagen , man
nen som knappt räckte fram till
pedalerna Hans Småll Andersson ,
Åke Stomack, Nukkumalli m fl .
Trots sin nu värdiga ålder har
Han s-Erik mycket all ge för FV:s
flygfemkamp. Och alla hoppas vi
all krafter finn s för att engagera
Hans-Erik på så sätt all Sverige/ FY
återtar PAIM-hegemonien och
världsmästerskapet i flygmilitär
femkamp .
•
'Tinga/"
(alias Gunnar Olsson)

,
Redan 196 7 träffade jag dig, trä
naren och organisatören Hans
Erik, i sa mband med det då tradi
tionella Storlienlägret. Kom då i
kontakt med en idrottsledare som
ställde krav på disciplin under trä
ningspassen, men som också
krävde stil före och efter . Även om
det då kan ske missuppfattades av
oss yngre förm ågor, kan jag i dag
konstatera, att utan dina krav ha
de vi och Sveriges flygfemkamp
inte varit vad vi och den är.
Du formade en del av oss på
detta vis tillsjälvtränande idrotts
män i motsa ts till våra svåraste
konkurrenter från andra nationer.
Där påtvingas adepterna kadaver
disciplin av demontränare under
några veckor före en stortäviing.
Emellan stortävlingarna tränar
konkurrenterna lite eller ingen
ting, då ingen " behagar" ingjuta
självdisciplin hos dem.
Du har dessutom haft en ovan
lig (psykologisk) förmåga att inse,
när du skall släppa på kraven och
överlåta uppläggning av träning
och tävling till oss aktiva. Denna
förmåga du har, att låta en grupp
individegoister själva få bestäm

ma , är det mycket få idrottsledare
som innehar. (Och insett betydel
sen av. )
Du och dina egenskaper är na
turligtvis den största anledningen
till de enorma svenska VM-fram
gångarna inom flygfemkampen de
senaste 30 åren .
Efter flera flygfemkamps-VM
när vi firat lagsegern med ett glas
champagne, har jag hunnit tacka
dig för dina ovärderliga insatser.
Men jag är lika glad och tacksam
all få framföra mina summerande
ta ckord mera officiellt, här och nu
i FlygvapenNytt.
Det är med vemod jag tvingas
kon statera , att du nu går i ålders
pension. Likväl förtjän ar du mer
än väl att tänka mer på dig själv
och hustru Anna. Jag vet också att
du kan få utlopp för din energi på
fädernesgården i Jämtland och fin
na livsglädje i det finaste Sverige
äger: Naturen och de vilda dju
ren.
Från hjärtat stort TACK för
många stimulerande idrottså r i en
sporrande gemenskapsanda ! •
"LeIle"
(alias Lennart Peflersson)

31

Pierre Clostermann har hos flygen tusias ter blivit något
aven legend. Han började sin militära flygarkarriär
under Andra Världskriget. Han flög Supermarine Spit
fire och Hawker Tempest och blev ytterligt framgångs
rik. Många har läst hans bok "Det stora vansinnet" (Le
Grand Cirque = Den stora cirkusen) och blivit inspire
rade av dess innehåll. Pierre Clostermann är som le
gend en synnerligen levande sådan. Han sköt totalt
ned 33 fientliga flygplan - 19 med Spitfire och 14 med
Tempest.
Pierre Clostermann är i dag pensionerad överste i
franska flygvapnet (L'Armee de rAir). Han deltager
dock fortfarande aktivt i ideutvecklingen på taktik
och tekniksidan och tycks ha ett finger med i "allt" som
rör flyg i Frankrike. Dessutom är Clostermann styrel
seordförande för Reims Aviation, som tillverkar de
flesta Cessna-flygplan som säljs i Europa.
FlygvapenNytt besökte Pierre Clostermann i hans
hem i Perpignan i södra Frankrike och får målande ta
del av hans erfarenheter och tankar. Utfrågare är Gö
ran Tode och Lars Christofferson.
Frågeställningar och uppfattningar står för intervju
parternas räkning.

Pierr 00 Il'rm,lnn I "n
"iran,k-britl"k,,"
Ha",ker Tempesl
underVK 2.

Ex lusiv -ntervju

ed flyga lege den

elOS
FV-Hytt: Vi ~('r hur den 11ygmiJitilfiJ
utvecklingen 8Jr aJlI snabhdrf.'. Bdggf.'
supermaklernd ruslM i en okiwd... Idkt .
I SVf'rigf.' dr ~i forslås mf;'.\ / orodde over
vdd ~om ~k('r; näromrJdel. Vi \('r I f.' _

den mo/ssiva , mililar" upphyg~ndden
pJ liD/aha/von . ovjelunionens flyg ·
styrkor blir allt ~Iarkar(', numC'fdrl ,om
k valitalivl.

P.C: Den sovjetiska marinen har också
bra flygplan, mycket snabba och med
lång aktionsradie. Inte bara Tu-26 Back
fire B + C utan Tu-22 Blinder och Su-24
Fencer är tunga, potenta robotförsedda
flygplan, som "lössläppta" över Nordat
lanten, norr om Orkney-öarna, kommer
att vara mycket farliga. Det går inte att
stoppa dem alla med luftvärn och mark
baserade robotar.
Detta är i sjä lva verket något av grun
den till de" dispyter" och problem, som vi
fransmän har med britterna. Det är alltså
inte bara för att de önskar få vara för sig
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själva på sina öar. Gårvi tex tillbaka till de
samarbetsproblem som vi haft vad gäller
Rafale och EFA (E uropean Fighter Air
eraft) blir orsakerna tydligare.
Avions Marcel Dassa ultlBreguet Avia
tion har en stor erfarenhet av delta-flyg
plan, mer än kanske någon annan i värl
den. Det kan vara värt att lyssna till våra
konstruktionsideer .
Vet ni vad gamle Dassault sade? En ka
mel är en häst, som byggt s i sam produk
tion; var och en strävar åt sitt håll. Huvud 
problemet med samarbetet om EFA är föl
jande. Varför ville vi ha ett litet flygplan?
Vi byggde Rafale, som den ser ut i dag, en

smula större än vad vi önskade. Vi tyckte
det var en bra kompromiss. Den konstru
erades en smula mindre än vad britterna
och tyskarna önskade, men so m sagt
större än vad vi föredrog.
Britterna vill sedan 1940 egentligen in
te ha några flygstyrkor på kontinenten. Er
farenheterna från 1940 har format det här
tankemönstret. RAF vill ha sina flygplan
hemma , på sina egna baser. Att man har
några divisioner i Europa , utanför de brit
tiska öarna, är mest en "show" för NATO.
Men huvuddelen av sin flygstyrka håller
de hemma. Det är därför, de behöver så
stora flygplan. Inte bara för att skydda de
norra tillfartsvägarna över haven utan
även för att från England kunna operera
över norra Europa eller åtminstone cent
rala Europa. Detta förklarar Tornados
storlek . Jämför Tornado med Mirage Fl
och man tycker att Tornado är dubbelt så
sto r. Det är ett jätteflygplan.

en smula för mycket. Men ni vet, hur det
är med staber. Våra unga generaler och
överstar lider av den här sjukdomen, som
ständigt återkommer . Man vill ha ett verk
ligt manövrerbart flygplan.
Jag skall berätta en historia, som säker
ligen roar er. När belgierna i början av
1937 skulle skaffa sig ett nytt jaktflygplan,
hade de att välja mellan Hawker Hurrica
ne och Fiat C. R.42 , det italienska dubbel
vingade flygplanet. Vilket flygplan valde
de?
De' itaJiMSkd!

Id, del dr en hell dnndn filosofi. Der
uppelloiu'.

dr

Vi har alltså en annan grundide . Vi vill ha
ett mycket snabbt flygplan . Varför den
höga farten? Jo, i händelse aven kom
mande storkonflikt kommer man att ha, i
ett område mellan Lubeck och österrikis
ka Tyrolen, tvåtusen flygplan i luften sam
tidigt. Det blir en horribel röra . AWACS
har ingen möjlighet att uträtta någonting
med alla flygplanen. Identifieringen blir
ett förskräckligt problem.
Man behöver alltså ett flygplan som
kan flyga högre och snabbare än de övri
ga, som kan engagera de mål föraren ön
skar och dra sig snabbt ur. Att avbryta och
dra sig ur en strid är ett av de verkligt stora

Just precis! Och vet ni hur länge det fanns
med i kriget? Fiaten överlevde exakt två
timmar. Men det var i högsta grad ma
növrerbart. Det kunde gladeligen, svänga
innanför en Messerschimdt 109 . Så små
ningom kom belgierna emellertid över en
division Hurricane. Men de förstördes på
marken. Av andra orsaker.
Det är samma sak om och om igen .
Franska flygvapnet bestämde sig 1939 för
den amerikanska Curtiss P-36 Hawk 75.
Ett av skälen var manövrerbarheten. Det
var OK, så länge som vi hade att slåss mot
Messerschmidt 1090. Men precis i det
ögonblick då 109E kom, dvs i januari
1940, var det slut med det "roliga" . E-va
rianten kurvade inte bättre än D-kolle
gan. Men den hade kraft, den kunde ac
celerera bättre.
Det här med kraft och acceleration
skall man diskutera med den amerikanska
flygaren, Brigadier General Robin Olds.
Han vet besked. Robion Olds har skjutit
ner 12 Messerschmidt 109 under Andra
Världskriget, 4 MiG-l 5 i Korea samt 4
MiG-21 i Vietnam. Jag har sett två av hans
filmer i strid mot MiG-21 . De är verkligen
imponerande. Han bekämpade de här
MiG-21 på ett säreget skickligt sätt. De
hade inte en chans trots att de accelerera
de bättre än hans F-4. Det säger något om
Robin Olds storhet. Han framhåller alltid:
Acceleration och kraft är A och O .

problemen .
Svårigheten med amerikanska F-lOS
Thunderchief visavi MiG-21 Fishbed i
Vietnam var att dra sig ur. Det enda sättet
man kunde göra det på, var att dyka ner
på låg höjd och där hålla Mach 1 . Den ge
nomsnittslige MiG-21-föraren blev en
smula oroad av den kraftiga turbulensen
(som ofta råder på låg höjd) och att flyga i
Mach 1,1 för att närma sig F-lOS :an.
Men med F-4 Phantom hade MiG-21
förarna inga som helst problem. MiG-21
kunde accelerera snabbare än F-4, dvs i
första delen av accelerationen . Det här
med accelerationen är viktigt. Senare
upptäckte amerikanarna till sin förvåning
att Mirage III accelererade ifrån deras F
16 Fighting Falcon. Mirage III accelererar
mycket snabbare!
Vi vill också ha ett manövrerbart flyg
plan, som Rafale är. Kanske har vi givit ef
ter för önskemålen om manövrerbarhet ,

Robin Olds har förestått Air Force Aca
demy. Nu har han pensionerat sig. Robin
Olds är mycket vital och ungdomlig. Vis
serligen har han hunnit glömma en del.
Konstigt vore väl annars. Låt oss säga , att
han har tappat ca tio proc av detaljerna
om luftkrigandet. Men de här tio proc är
mer än vad de flesta lär sig under ett helt
liv . Då förstår ni vad som är kvar ... !
Brigadier General Robin Olds har en
hel rad oortodoxa ideer och är urtypen
för en jaktförare. Han har som sagt luftdu
ellerat mot Messerschmidt 109, MiG-l 5
och MiG-21, vilket är mycket ovanligt.
Visste ni att han gick ner två grader från
Brigadier General till Lieutenant Colonel
bara för att få leda en flottilj F-4 Phantom
under Vietnamkriget. Det var han som
ledde den berömda Bolo-operationen.
F-oS PhiJntom

ar JU tViIsitsig. HUT seT du

på det!
Robin Olds lär ha sagt, att han aldrig mer
vill strida i ett tvåsitsigt flygplan. Tvåsitsig
het är ett återkommande problem . Enligt
min mening behöver man allt i sina egna
händer. Och man vill göra allt själv . Med
den nya elektroniken får man kodade
ljud, som berättar vad som händer. Man
behöver inte en man i baksits, han är me
ra till bekymmer. Inte ens för att titta bakåt
behöver man en man till. Med en bra
huv, som ger god runtomsikt, klarar man
det själv .
kulle du vilja utveckld dind t"nkdT om
manÖvTerbdrhetf.'n vidare?

Med moderna robotar måste man vara yt
terligt försiktig och verkligen hålla uppsikt
runtom. Om man nu använder manö
vrerbarheten mer för att undvika robotar
än för att slåss, har man intagit en passiv
attityd .
Det här betyder förstås inte att man
skall konstruera flygplanet så att det blir
mindre manövrerbart för den sakens
skull , eller att man inte skall försöka att
undvika att bli träffad av robotar. Men an
fall är bästa försvar! Och lägger man
konstruktionsmässigt in de egenskaper i
flygplanet, som behövs för att förarna
skall bli framgångsrika, så får man ge av
kall på manövrerbarheten. Det finns vikti
gare saker än manövrerbarhet. Jag tror att
inte bara Robin Olds kan bekräfta det här.
Vet du hur israelernol
teknik?

Snabb

accelera ·on
avgörande

Sf.'T

pJ tdkrik oel!

Min gode vän Ezer Weizmann kan berät
ta om detta. Vi är verkligt nära vänner, allt
sedan jag ledde en division F-84 Thun
derjet under Suez-kriget. Vid den tiden
var han överste och vi hade en helsickes
fin tid tillsammans. Det fanns fyra franska
F-84 divisioner förlagda till Israel under
den tiden för att utföra Luxor-raiden.
Ezer Weizmann berättade för mig om
striderna i Bekaa-dalen februari 1982, då
israelerna skjöt ner ett 90-tal flygplan. Is
raelerna hade de nya jaktrobotarna.
Amerikanerna hade sålt 250 mot att israe
lerna skulle redogöra för varje skott. En- ~
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dast de verkligt stridsberedda flygplanen
bar dem . Efteråt, om en robot inte avfy
rats, låstes den in.
Ezer Weizmann menar, att det är allde
les klart, att om man har mer än 25 eller
30 egna flygplan per AWACS i en luft
strid , får man svårigheter att kontrollera
jakten. Israelerna hade två AWACS med
ytterligt kompetenta besättningar. Ovan
för Bekaa-dalen lyckades man att studera
marken, bevaka robotar , ge robotvar
ningar till de 20 F-4 Phantom som anföll
robotanläggningarna samtidigt som man
hade uppe 25 egna jaktflygplan.
Hela striden förlöpte till största delen i
vertikalplanet. Varje gång man engagera
de sig i horisontalplanet fick man bekym
mer. Söker man stridskontakt i horison
talplanet får man säkert efter sig någon av
motståndarna . Isreaelerna är mycket di
sciplinerade flygare, de håller sig strikt till
roteprincipen . De är eminenta i rotetak
tik .
Syrierna sände första dagen upp sina
flygplan i mindre grupper, sex här och sex
där . Andra dagen skickade syrierna upp
en stor mängd flygplan. Men då minska
de israelerna sina egna flygplan i luften.
Om man har 20 flygplan emot sig och
man själv bara är fyra kan man använda
robotarna. Om man i'stället är 20 mot 20
förlorar man greppet över läget och vet
inte vad som försiggår. Detta gäller ända
till dess man får fram en robot som kan
skilja mellan vän och fiende. Och som
sagt, har man mer än 25 eller 30 egna
jaktflygplan inblandade i en smet med
motståndarflygplan, klarar AWACS i dag
inte av det hela.
Id, ndr (Jr vi pn robol som sMlif'r pd v.ln
och fiendef

Med elektronikens alla mirakel borde det
inte vara alltför avlägset innan vi får fram
en sådan robot.
Isrdelemd dnvande kancml'n mycl.('1
undf'r den enas/e konf7i~ l(,fI, elll'r
hur?

Ja, det är riktigt . De har samma filosofi
som vi . En stor del av dem har faktiskt ut
bildats i Frankrike. Israelerna använde
både kanon och robotar i Libanonkon 
flikten. De hyser stor tilltro till kanonen
och de skjuter på mycket nära håll. Det är
överraskande att se deras stridsfilmer .
Gud, vad nära de är och som de gör det'
De manövrerar inte mycket, men deras
flygning är himlastormande.
Jag har sett filmer av det här slaget un
der en herrans massa år. Det finns olika
slags förare . Rädslan gör att några blir
överaktiva och andra blir paralyserade.
Jag har sett en film, där en Kfir-förare jagar
en MiG-23 Flogger. MiG-23:an rör sig in
te och är på mycket nära håll. Israelen föl
jer honom under mycket lång tid. Den is
raeliske föraren är uppenbarligen en smu
la nervös. Han är ung och han skjuter inte
så bra. Israelen ligger ca 100 m bakom.
De flesta inser inte hur nära det är. Han
följer honom ca 10-15 sekunder. Vilket är
en helvetes lång tid. Med ett flygplan
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framför sig som tycks stå stilla och max
imalt avviker ca fem grader, till dess isra
elen till slut träffar motståndaren med ka
nonen. Det tog honom en lång tid.
Israelen avstod inte från att skjuta ner
motståndaren under det långa förloppet
pga sparsamhet med ammunitionen eller
ammunitionsbrist. Man behöver inte
skjuta mycket med en 30 mm kanon .
Träffar man med en sådan salva, har mot
ståndaren fått sitt. Med all elektronik och
annat är dagens stridsflygplan väldigt sår
bara. En 30 mm-träff är förödande .
Den gdm/a debd/lf'n om sVdn~formdgd
IJch far' ar mydf'I inlre\SdOl nvh VI vifl
gama la upp df'n igf'n. Problem!'/ dll
dri! liR Urfm drid hm JoansJ.!' neksa hit

Mycket av konsten med en luftstrid är att
kunna dra sig ur. Det är alltid samma
gamla problem. Man vill ju fortsätta att le
va dagen därpå.
Svängprestanda och sådant ser bra ut i
böckerna. Men man måste också kunna
dra sig ur en strid. Tag t ex ett flygplan som
F-lOS Thunderchief som kunde göra mer

Det vore ju bra att ha ett manövrerbart
flygplan, som kunde flyga högt. De vill
också kunna flyga snabbare och kunna
accellerera bättre. Men det är svårt att
kombinera egenskaperna att kunna flyga
högt och snabbt i alla höjdlägen.
Särskilt i det farliga området mellan
6 000 oc h 12 000 m händer saker. F-16
Fighting Falcon är på låg höjd i lägre farter
överlägsen Mirage III. Men F-16 har i
höjdläget 12000 m ingen kraft kvar. F-l 6
är egentligen ett attackflygplan . I det lägre
höjd- och fartområdet är F16:s fasta luf
tintag en fördel. Men går man över Mach
0,9 är Mirage:s likaså fasta luftintag bätt
re .
Det handlar alltså om vad man vill att
flygplanet skall kunna uträtta . Är det värt
att vinna en smula när man flyger på låg
höjd i farter kring 1000 - 1100 km/h vad
beträffar robotar och luftvärn?
Antingen du flyger med 1100 km /h på
100 m höjd eller 1000 km/h på 50 m är
skillnaden knappast värd en mässa. För
de markbaserade artilleristerna spelar det
i alla fall inte stor roll.
D!'/ finm kamlce ilndra saker an de fdS 
t" luf/inlagen ~Qm dr, ikliga for IJ.gflyg
nin~f'n ,. kriR~

Stor till
'"-II akan
Israe ema

sköt
på mycket
ära håll
än Mach 1 på lägsta höjd. Och det var där
F- 1OS-förarna drog sig u r striden.
Överste Jack Broughton har skrivit en
bok om flygkriget i Vietnam. Boken heter
" Thudridge" och jag har översatt den till
franska. Broughton och jag har pratat
mycket om flygplan prestanda, luftstrider
och det här speciella problemet att dra sig
ur en luftstrid . Vi har diskuterat taktik till
långt fram på morgontimmarna.
Det är mycket intressant att tala med
olika förare om taktik och flygplanpre
standa . Amerikanerna har sina erfarenhe
ter från Vietnamkriget. Israelerna har de
senaste, de från Libanon-konflikten . Pres
sar man både amerikanare och israeler ett
tag, visar det sig att de bägge praktiskt ta
get har samma grunduppfattning. De
börjar visserligen med olika ideer. Men
de vill alla ha ett manövrerbart flygplan
och kunna flyga högre.

Flygplanens förmåga att tåJa negativa C
är viktig. Under Falkiandskriget flög ar
gentinarna långa sträckor med 1100 km/h
på lägsta höjd. Flygplanen utsattes uppre
pade gånger för negativa belastningar un
der lång tid. De gör det under krigsförhål
landen, om man flyger på det här sättet.
Efter Falkiandskriget sände Dassault
Breguet tekniker till Argentina för att titta
på flyplanen . Att flyga på lägsta höjd med
de här farterna måste förstöra vingarna ,
trodde vi . Argentinarna måste vara galna.
Men teknikerna hittade inga fel. Det här
var en nyttig erfarenhet.
Nu räknade ju inte argentinarna med
att flygplanen skulle hålla i 1500 timmar.
Det gör man inte under krig. Kan man
hålla flygplanen vid liv i 30 timmar, är
man lycklig
Df'n 'f'lmiS~d ulvecJ.lingen ar verkligf'n
impone,,,ndC' . Fram~/egen kommer ;
en dill ok.lnde takl, Vd" skdll del held
hamn,,? Du hdr ju under din långa fly
J.:arkarriar vdril mPd am en mangd
~enombrol' .

Jag har stött på en massa intressanta saker
i mina dagar. I USAF håller man just nu på
med att ta fram nästa generation strids
flygplan, ATF (Advanced Tactical Figh
ter). Jag har träffat flera människor, som är
involverade i programmet.
General Dynamics ingår som en del i
en företagskonstellation, som tävlar om
ATF . Amerikanerna har valt två huvud
kompatenter, Northrop (med McDonnell
Douglas) och Lockheed (med General
Dynamics
och
Boeing).
General
Dynamics gjorde flera förstudier (varav
jag känner till en relativt bra). USAF:s
kravspecifikation är mycket hård. De täv
lande företagen måste i sina förslag följa
denna myc ket noga .

I den General Dynamics-förstudie jag
känner till, har man två General Electric
motorer, F.404 Type 6. De väger mindre
än 2 300 kg vardera. De krafter de ger i
förhållande till flygplanets vikt är mellan
2,7 och 2,8, rakt upp. Jag studsade till,
när jag fick höra detta, och frågade: hur
kommer sig de här värdena? Svaret blev,
vi är inriktade på höga fartområden igen .
Runt 1990-95 behöver vi de höga farter
na.
Det här har jag tagit upp med tekniker
na på Dassault-Breguet och folket i frans
ka flygvapnet. Hade den gamle Dassault
begränsat farten till Mach 1,9, hade vi
suttit där. Han var visserligen till åren,
men han hade en god näsa.
Det är mycket svårt att med de premis
ser som gäller gå över Mach 1,9 med fasta
luftintag. Luftintag är dyra som juveler.
Man arbetade och arbetade på Dassault
Breguet och man prövade olika ideer .
Luftintag och motorer är som samman
vigda i ett äktenskap. Dassault-teknikerna
är nu nog inne på att nå Mach 2,3 eller
2,4 med variabla luftintag. ,
Vad man behöver är en " knuff" under
35-40 sekunder. Med strax under minu
tens flygning når man långt. Men vart det
hela tar vägen är inte klart. I General
Dynamics förstudie hade man, som sagt,
två F.404-motorer med totala dragkraften
19000 kp, fast utblåsning och toppfarten
skulle ligga på Mach 2,6. McDonnell
Douglas har däremot varit inne på varia
bel utblåsning för korta start- och land
ningar. Och så vill nog USAF ha det!

här modenyck . Det tar inte lång tid innan
denna nyck kommer att försvinna. Det
har alltid funnits modenycker av det här
slaget. Före Andra Världskriget fastnade
man för tvåmotoriga jaktflygplan. Där
fanns Messerschmidt 110, Bristol Blen
heim och Westland Whirlwind. De HaviI
land Mosquito var faktiskt från början
tänkt som ett dagjaktflygplan . Det fanns
också andra. "Alla" flygstridstänkare gick
på det. Det enda flygplan som överlevde
som renodlat jaktflygplan var Lockheed
P-38 Lightning. De andra fick man använ
da på annat sätt. Flera av dem hade upp
till tre besättningsmän, med kanontorn
och annat överallt. De såg ut som något
slags medeltida arkitektur.
Det fanns också en tid, då man inte
trodde sig behöva kanoner i jaktflygplan.
För ca tio år sedan började man i sta
berna över hela världen fundera över små
flygplan. Kan vi inte ha ett mycket litet,
nätt flygplan? Ett flygplan som dessutom
är billigt att bygga.
Vad det hela egentligen borde handla
om är: Till vad skall jag använda flygpla

,

'8 eal
å undradets
"bluff"

Sedan har vi förstds Stealth-prob/ema
tiken. el/pr IlUr?

När man talar om Stealth är det, som
amerikanerna säger, "bullshit". Det är till
en del en av de stora stolligheterna , det är
århundradets " bluff"!
Det är på samma sätt, som när ameri
kanerna kom med sitt bombsikte Nor
den, som de monterade in i sina Boeing
B-17 Flying Fortress. Amerikanerna häv
dade att de från 10 000 m kunde lägga en
bomb i en vintunna. De hade en massa
fotografier, som visade bombfällaren
med sin utrustning följd av två beväpnade
militärpoliser på väg mot flygplanet. Den
stora hemligheten skulle bevaras!
Men problemen med Stealth är inte av
denna världen. Man talar om särskild
färg, speciella material och kurvade ytor.
Det går att använda tekniken på det här
sättet, men kostnaderna blir a~tronomis
ka. Aerodynamiskt är det möjligt. Vi har
hunnit en del på väg med Rafale. Det man
lyckas åstadkomma blir ändå av begrän
sat värde. Man måste svarva de här for
merna från fast metall; litium, aluminium
och rostfritt stål. Blandningen av metaller
na är emellertid svårbemästrad.
Dessutom tillkommer tillgångarna på
litium och aluminium. De är mycket be
gränsade. Vill man ha ett stort antal flyg
plan i Europa med de materialen, har
man snabbt tömt tillgångarna.
Kompositmaterial är en annan sådan

r

aSlronomis a
koSlna er
net, hur skall jag använda det och vad vill
jag få ut av det? Enligt min mening skall
man inte koncentrera sig för mycket på
manöverförmågan utan mer på vapensi
dan och elektroniken.
Men det l/dr val andiJ hiJnt mycJ.et pa
v.lppmidiJn och I'/t>ktroniksidan, eller
hur?

Med ett äldre flygplan som Mirage 3E,
kunde vi inte kräva så mycket av föraren.
Den gamla elektroniken tillät det inte. Nå
got senare blev tekniken mer komplex .
Det fordrades i vissa fall en extra besätt
ningsman. Amerikanerna kom med
Grumman F-14 Tomcat och McDonnel1
Douglas F-15 Eagle.
Men i dag har vi vad man skulle kunna
kalla automanagement. Se på Rafale .
Flygföraren kontrollerar de flesta fuktio
nerna med en hand på styrspaken. Det är

inom automanagement och på vapensi
dan man kan förvänta sig de stora genom
brotten.
Mpd ny teknik och alltmer iJvanc.-erddf!
Vdpen fJr vi val ocksd nYd taJ.tiska be
finge/spri Hur er du p detl

Vi kommer att få en mer spektakulär ut
veckling på robot- och vapensidan samt
inom automatiken än på själva den aero
dynamiska flygplansidan. Vi är nu inne i
en helt ny fas. Våra ffygplan blir allt bättre
och allt lättare att flyga. Med lättare att
flyga menar jag att systemen blir lättare att
kontrollera.
Flygföraren vet precis vad som händer.
Instrument och annat informerar honom
utomordentligt bra. Han ser var fienden
är och vad den har för sig.
När de första "Wild Weasel" kom in i
Vietnamkriget förändrades bilden totalt.
D v s i den mån man lyckades hålla dem
vid liv. Hade israelerna haft "Wild Wea
sel"-flygplan under Yom Kippurkriget ha
de de under de fyra första dagarna inte fått
så stora förluster, som de fick.
Vi står inför en dramatisk utveckling på
tekniksidan och detsamma gäller för takti
ken.
Tekmken förandra, uppenbar/igen
myckp/ for 11ygkri}let. Men IlUr il( dC'/
med mannMcorna? Ar det samma wrt
5fridsforare VI /){o'IO~ er i dag, .\ Om då du
flög under Andra ViJr/dskrigel?

Jag har en lång stridserfarenhet bakom
mig. Och jag har träffat dagens stridsföra
re. I grunden är det samma egenskaper
som krävs, plus några till.
General "Boots" Blessey sköt ner ett
1 S-tal flygplan i Koreakriget. Han skrev
ett kompendium för medlemmarna i sin
division. Boken var inte avsedd för publi
cering. Tanken var att den skulle förmed
la erfarenheter och vara en hjälp i flygstri
derna. Boken hette "No Guts no Glory"
(Utan mod inga segrar). Stridsviljan och
modet är av yttersta betydelse.
Med dagens komplexa system, som
man så väl måste känna till för att fullt ut
kunna utnyttja dem, blir utbildningstiden
lång. Här är en stor skillnad mot tidigare.
Detta blir för västvärlden det stora dra
mat. Varar kriget mer än två veckor, kom
mer man att ha brist på flygstrids förare .
Det tar flera år att få fram kompetenta fö
rare. Var skall man få nya ifrån?
Hade mt(· 'ys~.un., samma problf.'m
linder Andra ViJr1d~lcrige'f - "Dit, fr
sten flnd dip lf!t7If!'n ".

Det är riktigt, men nu är problemet än
mer svårbemästrat.
Om Sverige skulle hamna i en krigssi
tuation , vilket Gud förbjude, kommer
man att be Flygvapnet att göra det omöjli
ga. Man kommer att skicka Flygvapnet på
låg höjd att utföra alla möjliga och omöjli
ga attackuppdrag. Under dessa kommer
man att förlora ett stort antal förare .
Som vanligt får ett flygvapen kompen
sera för brister hos de andra försvarsgre
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narna. Det har varit så i alla krig med luft
burna försvarsstrids krafter inblandade.
Det är märkligt att man aldrig lär sig den
här läxan. Så har det varit för israelerna
och så var det för argentinarna.

Så var det faktiskt också t o m i Första
Världskriget. Vid tyskarnas sista offensiv
1918, (som kallas det Andra slaget vid
Marne) då kriget praktiskt taget var slut,
skickades mer än 3000 jaktflygplan att
beskjuta de tyska skyttegravarna för att
Ln hf)~1 upp','" i",J('li,~ l7~gl Ipl'n"ifi
stoppa offensiven. Det var en av de störs
u'' Jr,H·dold.' ,InlII'" \011.,
mol /t. h••
ta , monstruösa dumheterna under det
.'n thg. d{'" II/"UIIIII}; , ,om "", mod d/l
agd fII'i till \'1\'" ;nl"r1imd(· upprlrdf; lur
kriget. Förlusterna var oerhörda för de al
,i/l Ih~lWII'" Moln ma",·l.unnoJ
I
lierade.
m l/y~,'rrrJ''''JI1''rtI,f' .1t1l/r.llIlI·r .H'g,,
På samma sätt var det med det argen
r,mu,. /H Jr • IlNIIIi 'd ,/If" ,IIII(lI'r.
tinska flygvapnet. Engelsmännen hade
genomfört landstigningen på FalkIands
Det handlar om att använda flygplanen
öarna och hotade Port Stanley. Tänker
på rätt sätt. Det är så lätt att betrakta flyg
man att man möjligen kan vinna tid och
planet som något slags luftburet artilleri,
behålla staden ytterligare några få dagar
som skall vinna markstrider. Det är på
och sänder sitt stridsflyg att beskjuta
samma sätt överallt ... om och om igen
markmål i bergsterräng hela den långa vä
och till oerhörda förluster . Flygvapnet
gen från fastlandet, har man kanske gjort
något heroiskt men inte något särskilt be
gåvat. Det hela ändrade inte ett dugg på
krigsförloppet. Argentinarna förlorade
emellertid onödigtvis ett stort antal flyg
plan och förare.
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Använd
ygplanen
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- inte som
luflbu I

art-Ile 

vinner aldrig några slag, men det kan
hindra att de förloras.
Militärledningarna kommer att kräva ,
som de gjorde med det argentinska flyg
vapnet, att flygvapnet skall utkämpa de
andra försvarsgrenarnas krig. Detta är fel
aktigt och stolligt. Hade man sagt till en
argentinsk förare tre månader före kriget,
att han skulle slåss på det här sättet, hade
han trott att ni skämtade. Han skulle ha
sett på det som huvudlösa företag.
Plötsligt befann sig de argentinska fö
rarna i en krigssituation de inte var bered
da på. Man klappade dem på axeln och
sade: Gå ut och gör det här. En av de an
svariga för de argentinska jaktflygarna var
general Crespo. Han berättade, att han
sammankallade sina förare och sade:
"Hör på grabbar, ni har utbildats av flyg
vapnet, vi har fött er. Ni har fått de snyg
gaste uniformerna, ni har fått de vackraste
flickorna, n i har de bästa mässarna och vi
har haft det roligare än någon annan i hela
krigsmakten. Nu är det tid för er att beta
la."

B..",r inI d"lId fJol .III If/fl.. i ,I"bpf inlf'
1 .. ' I'dd mdfJ
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Det är helt min mening! Dessa människor
i höga staber vet inte hur de skall använda
flygstridskrafterna. De felanvänder demi
Detta tycks vara en kronisk åkomma.
Ett par franska amiraler var ute efter min
skalp vid en diskussion vi hade. Jag peka
de på alla krigsfartyg som sänkts av flyg
plan. Det dyraste sättet att sänka krigsfar
tyg är att göra det med andra krigsfartyg.
Det billigaste och effektivaste är att göra
det med flygplan. Tänk på "Prince of
Wales", " Bismarck ", " Repulse" och and
ra fartyg, för att inte tala om debaclet i
Pearl Harbor. Det här är ingenting nytt.
Vad man bör kräva av flottan är att den
skall kun na jaga ubåtar och hålla kommu
nikationsvägarna till sjöss öppna. Detta
måste vara två av huvuduppgifterna. Att
ge sig in i andra strider är oftast slöseri.
\i I..m ;nlf' 'I'do!:ord (ör hur man wr P,l
del/ dpn Hf'n~/..d m<1fi/TC!n, mpo ulldloJr
Jr

hltJ dit "I!:d

d" \ <lr 'n

U(" rlr·

t1T

fru" Idll",/r·

Tekniskt är ubåten ett perfekt vapen. Den
kommer under mycket lång tid framöver,
kanske år, att utgöra ett stort hot. Ubåtar
na är ytterligt svåra att hitta och de för
med sig en förödande vapen last.
Det är inte bara längs de svenska kus-

Måste känna
systemens
begränsningar
och möjligheter

1'.1 ditt .11/ 01/1 bl'~",i\ d l'dnu,./",ilJ,llfp
l'f!rJ.olr del \IIfTl m.ln .III/id ,['II flY/i
vJpnel ~nm hJ/m~I,Jel. Nar m.w mgf'/
.mnJI, \01 Iag f1y!~vi!pnf'1
{lf'n

1..111

Advdnced./7ighl. Id/ion-/ekni!. i ATF f:nl toclthN'd. Kunskdpsmdssigl, inldlek/u"lIl, krdvs elt bredolrf! sppkl·
rum. Fur 011/ kunna fa ul del m!',!a dv sill stridsflygplan
mJsle föraren fnrsM sin" ~rst(!m på etl anniII sdll iin lidi·
gdre. Inle,J dlf hdn mJste lcunnil vdrje lelmisk detalj uti/n

terna ryssarna skickar sina ubåtar. De
sänder dem t ex också kontinuerligt till
farvatten runt Amerika. Kom ihåg inci
denten med den sovjetiska ubåten utan
för Nordamerika för inte alltför länge se
dan. Den betraktas som en olyckshändel
se, men ubåten for målmedvetet omkring
i amerikanska vatten.
Trots alla magnetslingor och all sofisti
kerad utrustning för ubåtsjakt är ubåtarna
mycket svåra att upptäcka. Ett problem
som de emellertid har är att göra sig av
med kylvattnet. Detta skulle kunna leda
till upptäckt. Men med en teknik påmin
nande om flygets bypassmotorer kan
man få kallare vatten ut än in. Teknikerna
gör ständigt nya landvinningar och för
bättrar systemen.
I ('J..ntJ..uh'~'c"'in en,
VJd
b('traffdr
~Irid ny~"/d/lf'n, gCJr ~dl dndd att hdr
lIolT ~i pit IH1lrdUP Udr I.r.1\'(·n pJ fordrnd
Ildr fnrdndr.1h dit·, "ur?

Det är sant. Kunskapsmässigt, intellektu
ellt, krävs ett bredare spektrum. För att
kunna få ut det mesta av sitt stridsflygplan
måste föraren förstå sina system på ett an
nat sätt än tidigare. Inte så att han måste
kunna varje teknisk detalj utan snarare
systemens begränsningar och möjlighe
ter. Skeendena har så att säga komplice
rats. Det är sannerligen ingen brist på in

Tag t ex den amerikanska Rockweil B-l B.
Ett av de största problemen med den är att
tankarna läcker. Hela B-l-flottan hade,
när jag var i USA, flygförbud. Alla kliade
sig i huvudet över ett flygplan, som kostar
miljontals dollar per styck. Ett flygplan ,
som är fullproppat med den senaste,
avancerade elektroniken och som kan ut
föra det mest vidunderlioga - flyga till
Moskva och rycka sovjeten i mustaschen
- har tan kar som läcker. Och man visste
inte hur man skulle lösa problemet.
Jag träffade för några veckor sedan che
fen för USAF och vi diskuterade frågan.
Jag undrade över vari problemet låg. Ha
de man missat något hos Rockweil? Går
det inte att bygga en tan k, som inte läc
ker? Här har man ett högteknologiskt flyg
plan som är värt en förmögenhet. Allt fun
gerar som det skall, all elektronik, radarn ,
motmedlen och de laserstyrda bomber
na. Men man får bekymmer med att an
vända det, därför att tankarna läcker.
Detta bör stämma en till eftertanke och
ödmjukhet. Man måste närma sig tekni
ken seriöst och också förstå att den kan ha
brister.
IJm~,Jn!:f'/ mr·d /p!..mk(·" ,k/,,/.., "dm
Ullllldnin~'PII ",m NI ,'url ill/"'\~f'"m

r,lrlp. l\If/'d ~dr JA S 't') (,ripNI gJr \ I ('n\
1..1 fly!: I .111111'/ i" i 1'11 "Y "rd flLh Il~ d ut ,

"(J.

\ i Itdf vdr ~K
"1m Jr /'" ,dilIlvi
IJIl~ ,/f,,1 if·'fI~r.:fl/.JfI III"
vi "I ,mJ
1I1f'W'11I mil,I,. ('ridit,) \killll'i kOfM I ,.~

"m

,./1,.,

{JJI,dul,-nfJrn".r Alplid ''''
Ikd/l
II hf·\/illl.J ,./1 dnldl "'dl;l,i1fd Crippnf
Mr-rl NI I ~dlllllg vf'nir)IJ I.dn vi IJrJ Vd
r.J fr,r.Jr,. ur'n ,nrld"f"d IUIII If/den m'>c/
'fI

""I",lrlr,, i IIJk\;/1

Tvåsitsaren av Gripen måste också kunna
användas operativt. Med en större serie
får man troligen ner den totala stycke
kostnaden. Men det blir säkert svårt att
övertyga politikerna om detta. Vid in
köpstillfället måste man ut med en stor
summa pengar. Men man sparar ju peng
ar, eftersom man inte behöver köpa ett
nytt flygplansystem . Det är detta man
skall jämföra med! Dagens och morgon
dagens skolflygplan måste kunna använ
das operativt, alltså inte bara för flygning .
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hilcJn",~\/.JIlk'lf prm ,I
HM du Il,Jgrd
idf'r-r hdr~ Vdd vi di,ku/r>rdr dd eJ"/.!:d/

J,., (."pr·fI. v,m dr "/I/1H;pI,m ,(mI kdn
snarart> ~rslr:men .begrdllSnilll?ilr oc" mpj/igljell'r. Sk'!?
enden" har komplicera/s. 01'1 ilr sannerllCl'n mgen brlSl
uliflrd dl/d ,J.1I:' uppdrdg, dr hur '/...JII VI
pJ informationsflöde frdn instrunJent och ,mnat liII ford 
IIIIJiltJ.1 I,lfd f"'ar,, .111 u/fflrd UppU',,
ren. Men sia/va plattformen har fOr>tJ blivi/ enklare all
gl'"

flygd.

formationsflöde från instrument och an
nat till föraren. Men själva plattformen har
förstås blivit enklare att flyga.
T o m i den gamla Mirage fanns mäng
der av automatik. Man kunde använda
autopiloten på låg höjd . Före Andra
Värld skriget hatade flygförarna att flyga
på instrument. Men under kriget tvinga
des vi all göra det och nu är alla vana vid
det. Det är en naturlig utveckling. Dagens
unga förare föds med att flyga instrument.
Det blir en andra natur hos dem.
Det är på liknande sätt i dag med de
nya systemen. För gårdagens förare i en
Mirage 3 var det en plåga att i 900 km/h
manövrera på låg höjd. Ett av de avslu
tande proven för en Mirage 3-förare var
att i mörker, i närheten av Mach 1 göra en
360°-sväng på lOO m. Ett enligt min me
ning dumt prov i sig självt. Men i dag gör
man det med automatiken utan några
som helst problem.
(",arc'n

hdfd

,i/ll'r dd' fI,h li/"r p" lind

,,<.1,

;mtrumr'n/
,in du/uma/ik
P"~ dll all/ ~kall.l:d /Jrd-

IJI

h 1111/1

Tilliten till tekniken har ökat, vi har byggt
allt finare och tillförlitligare system. Föra
ren inte bara hoppas att de skall fungera.
Han vet att de gör det.
Men vi har ändå kommit till en punkt,
där tekniken kan förråda våra drömmar.

Det är lätt att trycka på diverse knappar,
det är sant. Men problemet är att bli be
kant med stridsmiljön . Hur man skall ut
kämpa en luftstrid. Hur man flyger lågt
och attackerar en motståndare. Hur man
slår ut ett mark mål och hur man utför spa
ningsuppdrag. Det här lär man sig bara
genom att skaffa sig erfarenhet - genom
att flyga.
Man måste lära sig att förstå sina sy
stem. Verksamheten har också blivit mer
kunskapsintensiv , därav den långa utbild
ningstiden. Det finns en rad utmärkta
hjälpmedel i form av simulatorer, deIsi
mulatorer och datorer. Men själva flyg
ningen är och förblir den viktigaste delen.
Det är bara i luften man kan skaffa sig den
rätta känslan . Skolflygplanen måste nog
också bli mer komplexa, så att man tidigt
kan få in det taktiska tänkandet.

Simulatorer
i all ära

men den rätta
känslan fås
bara i luften

Sepecat Jaguar var först tänkt som ett
skolflygplan, men det växte allteftersom
till ett attackflygplan . Britterna insåg till en
början inte den här problematiken , Med
det franska flygvapnet är det på samma
sätt. Man använder i dag Alpha Jet enbart
som ett skolflygplan. Men den här maski
nen borde också användas för stridsupp
drag och taktisk utbildning. Annars blir
den för dyr.
Tilloch med amerikanerna måste tänka
på det här sättet i framtiden. T rots att de är
mycket rikare än vi och nu har flygplan så
det finns och blir över .

Men pmb/f'mf'/ hJrs/Jr \'<lJ dlld'}, all
en fulls/anuig' operd/iv vprsion dv etl
Irridsflr8plan hlir 1/ 'r/wr' dyr~ Fnflt
m.i~/e mdn hd "tf kompipIt Pllli/~;gl

/1ygplrJn SedrJn Ikdll del forldll1/iH,
duhbld ,y,rf'm ,kdll by~cI In II S ~.

De moderna stridsflygplanens aerodyna
mik är känslig . Då man gör om en insitsa
re till en tvåsitsare får man ett nytt flyg
plan . De är så olika! Vi har erfarenheter
från Dassault-Breguet Mirage 2000. En
sådan utveckling är dyrbar. Anser man sig
emellertid behövaett avancerat, tvåsitsigt ~
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skolflygplan för att lära ut modern strids
teknik, får man ta på sig merkostnaden.
Men denna kan endast försvaras , om
man också får ett operativt flygplan. Kan
ske har man inte så stort val?
Del finns dork mdnnMmr 'flm hdl dar
dll mdn J.dn Idrd ul drl mf'S/d om flyg·
I"dt'r i ~/mul,]torer . Vdd tror du Pierre
om det? AlliJ de tdJ..ri.. 1.:J pmhlc·mf.'n.
pdslår {ofesprJJ.drnd , krln man In~d i i
mulalorer. Man kdn ,imuler,1 "lItin~ i
diJg - omg;Hlingpn . ,lnrlrd * 'f.lpl.m fI,h
dnnat . Med en simul.J/or \pilrdr m"n
tlygtid o L Vann r "," m.m bl'l1m J
ha en IVdsi, ar!'?

På ett sätt är det riktigt. Men simulatorn
kan bara spara tid för att lära sig syste
men, man lär sig att använda dem . För
det är simulatorn perfekt. Man lär sig var
reglagen sitter och kan utföra nödträning.
Men då det gäller stridsutbildning är det
inget som är så bra som det verkliga flyg
planet. Man kan i simulatorn lära sig han
terandet av systemen och vissa taktiska
dispositioner. Och jag vidhåller, att simu
latorerna är bra för detta . Men stridsflyg
ning är inte enbart en hanteringsfråga.
I vår franska marin har vi modeller med
vilka kaptenerna lär sig att manövrera sina
fartyg. Modellerna har samma tröghet
och andra karaktäristika som de verkliga
fartygen. Det är ändå komplett olika när
man är ombord på ett riktigt fartyg. Det
går inte att få in alla dimensionerna hos
verkligheten i de här små modellerna.

Ro IhaSlighele
avgörande
i en lu.-d
På samma sätt är det med flygsimu lato
rerna. För att få den rätta känslan krävs
verkligheten.
Vi har förstås simulatorer för dogfight.
Jag har flugit dem. De är säkert bra på sitt
sätt och kan användas till mycket.

De dml'ril.anskd tnd.m mula/nn-ma
f)'ck~ kUllna Idra ut ('/pmenld i en dog
light , 'mim/one I'ad moln inte. "alf
gora. For/ofa intc' df.'1 andfd plaM'1 ur
;;I./e, kor ini 'idmma ,Irid oberuendf.'
d~ \·ilJ. -I flygpldn du molf.'r o v. fil al
problc'm('n mf.'d dagem s/mu/alon'r ar
a" df! ;nle 5ymbo/i,erdf ~ffid bortom
\·ngriJrll/m. [n tor dl'l ,J\' ~Ir;dr.rnil ul
J..dmpih ju s . Der dr {Or.,t diJrefter m,ln
komm!'f ; IIafl.(Jn'dk, . fil .lnndl pro
b/('m dr dit vi med .'i;muICl/orerna ;lIle
lidn demonstfPra elt !.omple'l(( Idgf!
m"d m,mga flygp/dn.

Det är riktigt! I en verklig strid är det den
man inte ser, som skjuter ner en. Det var
precis samma sak som gällde under And-

Kontakter & tankeutbyten
genererar nya ideer
i kreativ anda

ra Världskriget, nar Jag började strids
flyga . Och förresten också under Första
Världskriget.
Ni förstår, att vad det hela egentligen
handlar om är "mord". Det finns inget ro
mantiskt över flygstriden. Gå in och skjut
ner den som inte ser dig - "straigt lines
and hooks"! Kan man vinna en strid utan
en dogfight, skall man .göra det.
Det är lustigt. jag hade under Andra
Världskriget många tillfällen till vad ni kal
lar en dogfight. Men jag minns inte, att jag
någonsin gjorde mer än två svängar och
då i undantagsfall. Högst bara en 60°
sväng eller möjligen två . Men över Sovjet
unionen höll man på att kurva i två eller
tre minuter. Tänk på hur lång tid det egent
ligen är. Det var förfärligt! Sex eller sju
360°-svängar. Det hängde förstås ihop
med att flygplanen hade precis samma
karaktäristika. Yak-3 och Focke Wulf 190
svängde på samma sätt.
Vad som emellertid är ytterligt bet y
delsfullt i en luftstrid är roI/hastigheten.
Det g/oidef oss. Vi kommer dll (a en
myckel hög rollhdstighet med G"pen

I en luftstrid tycker man, att man alltid är
ett rollsteg för sent. Det här utnyttjade de
skickliga, tyska Focke Wulf-förarna mäs
terligt under Andra Världskriget. De lura
de en hela tiden. Man försökte att låta bli
att följa dem . Man visste att de skulle göra
det, men de drogen med varje gång. Man
såg under dem och väntade alt de skulle
komma tillbaka i siktet, men aldrig.
Om ni läser i Colonel Broughtons bok
vad han skriver om MiG-21 , får ni en god
beskrivning av ett mycket bra jaktflyg
plan. Han säger, att han önskade att han
hade ett sådant jaktflygplan. jaktförare
brukar inte ljuga om sådana här saker.
Men propagandamakarna i USAF gick i
taket.
Det är inte så mycket manövrerbarhe
ten hos MiG-21 utan blandningen av ma
növrerbarhet, fart och accellerationsför
måga.
Del \/Jr nJgoI om det hilr i f!n b.ok som
hetpr "Fighter Combat, Tact/cs and
Maneuvering" dV Robert L. Shaw. för.
{dl/arpn ar Commdnder j US Nav y men
tillhör numf'fiJ re~erv{'n

jag har läst den och det är en utomordent
ligt intressant bok. Den behandlar det
mesta om luftstriden och kan gott tjäna
som något slags lärobok. Tankeutbyte på
det här området är värdefullt:
Vol r/den ruslar all/jam! och ov('rallt ..
Hothildf!ma fOrdndrili>. Uppe ho~ oss /
norr Kanner v; oss pJtdgligt indragna i
lormill.ternils intresseområden. Vi
behover {or I'Jr fonvars{örm gas ·J..u/l
dI/oJ godd ideer I'j kan få. Vi Iyc~er dl.'
du Pierre C/o51ermann har har b,droJg/I
med ('n hp/ vagns/ilsf sådan~ F!ygva
penNy' t lackar {ör ett ytterlIgt mlres·
~ant amm/al.
•
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Förbundet
som
bevakar
vPl
o ·cerens
intressen
Även om SVOF i nuvarande form bara
existerat sedan 1972, harförbundet fler år
på nacken än så . Det firar i år sitt 35-årsju
bilieum och det gör man i samband med
sitt årliga förbundsråd, som också tradi
tionellt kombineras med en stort upplagd
totalförsvarskurs för förbundets medlem
mar. Förtroendet att svara för årets ar
rangemang vilar på SVOF:s Malmöhus
avdelning, som i sin tur valt Skånska Flyg
flottiljen i Ängelholm, FlO, som plats för
förbundsrådet med tillhörande föreläs
ningar och förevisningar. Samt givetvis
också för den högtidliga förbundsbanket
ten.
Det är första gången som värnpliktsoffi
cerarna samlas till förbundsråd på FV:s
mark, men det är ingalunda första gången
som FV medverkar när SVOF-medlem
marna möter upp till denna begivenhet.
När SVOF senast hade sitt förbundsråd
förlagt till Skåne, 1982, hälsades man av
FV genom att Team 60 visade prov på si
na färdigheter över Helsingborg. Till både
SVOF :ares och helsingborgares oförställ
da förtjusning.
• • Men, kanske någon protesterar, inte
fanns det väl några värnpliktsofficerare för
så länge sedan? Jo, det fanns värnpliktiga
underofficerare och officerare , och det är
den förstnämnda kategorin som gav upp
hov till dagens SVOF . 1952 bildades
Värnpliktiga Underofficerares Riksför
bund, VUOR, som 20 år senare ombilda
des till Svenska Värnpliktsofficersförbun
det. Med säte i Stockholm - adress Upp
lands Väsby - och lokalavdelningar över
hela landet. Utbyggnaden av SVOF pågår
f ö alltjämt. Bara i år har två nya lokalföre
ningar bildats - SVOF i Övre Norrland
och SVOFs Värmlandsavdelning . Bildan
det av dessa två föreningar betecknar för
bundsledningen som ett utslag av den
nya anda , som man i dag börjat skönja in
om SVOF.
Värnpliktsofficerarna har i ökande om
fattning börjat intressera sig för "sitt" för
bund och insett betydelsen av det arbete
som SVOF lägger ned på att inte bara göra

Mer än 90 procent av befälsbefattningarna i vår krigs
organisation innehas av värnpliktigt befäl, varav ett
betydande antal som bekant utbildats för kvalificerade
uppgifter på plutons- och kompaninivå. Sedan tjäns
teställningsreformen 1972 är "värnplikts officer" den
gemensamma benämningen på de värnpliktiga plu
tons- och kompanibefälen, alltifrån sergeant t o m kap
ten. Fr o m nämnda år samlas dessa befälskategorier
inom Svenska Värnpliktsofficersförbundet - SVOF,
vars främsta uppgift är att tillvarata värnpliktsoffice
rarnas intressen och stärka samhörigheten dem emel
lan.

det bättre för värnpliktsofficeren utan
också göra värnpliktsofficeren bättre!
• • Vi nämnde redan inledningsvis att
SVOF :s främsta uppgift är att slå vakt om
sina medlemmars intressen och verka för
en stärkt samhörighet mellan värnplikts
officerarna . Tolkar man detta rätt, inser
man snabbt att SVOF inte är rätt och slätt
den kamratförening, som många trott
denna sammanslutning vara. Visst inte - i
SVOF :s stadgar deklareras klart att för
bundet är en frivillig försvarsorganisation
jämlikt Kungl Maj :ts kungörelse om frivil
lig försvarsverksamhet vad avser frivillig
befälsutbildning.
SVOF har till uppgift att genom befäls
utbildning, skytte, fältsport och försvars
upplysning etc höja medlemmarnas per
sonliga färdigheter och allmänna militära
standard. SVOF är också anslutet till
Centralförbundet för befälsutbildning,
CFB, och strävar oavlåtligt efter att tillva
rata och vidareutveckla det kunnande
som finns hos värnpliktsofficerarna. Men
SVOF får därför inte ses som en konkur
rent till den frivilliga befälsutbildning, som
vi berättade om i FV-Nytt nr 3/87 . Men
väl som en samarbetspartner och ett
komplement till denna . Med speciell in
riktning på sina medlemmars respektive
uppgifter i krigsorganisationen.
• • SVOF fungerar vidare som en facklig
organisation, såtillvida att förbundet för
värnpliktsofficerarnas talan och bevakar
deras intressen inför militära och andra
myndigheter och organisationer . SVOF
vill verka för förbättringar för värnpliktsof
ficerskåren under militärtjänst, såväl frivil
lig som obligatorisk , liksom i övriga för
hållanden. Man vill gärna fungera som en
obligatorisk remissinstans i alla frågor
som rör de värnpliktiga pluton- och kom
panibefälen. Men detta har inte alltid varit
så lätt att få gehör för. SVOF har därför fått
finna sig i att bli sidsteppat många gånger,

när man velat vara med och säga sin me
ning. Men svenskt värnpliktsbefäl ger sig
inte så lätt ...
. . . Ett annat problem som SVOF brot
tats med har varit att kunna etablera kon
takt med landets alla värnpliktsofficerare
och få dem intresserade av att bli med
lemmar. Underlag saknas sannerligen in
te, men förbundets ekonomi och övriga
resurser har inte räckt till för att grundtan
ken skall ha kunnat förverkligas : Varje ny
värnpliktsofficer skall bli en ny medlem i
SVOF.
Detta sammanhänger givetvis med den
rådande inställningen till föreningsliv i all
mänhet och militärt föreningsliv i synner
het. Den värnpliktige underofficeren eller
officeren av i går hade säkerligen en helt
annan syn inte bara på föreningsverksam
het utan också på sin position inom för
svaret, än dagens värnpliktsofficerare.
Ofredens år var då inte heller så avlägsna
och man var alltjämt starkt förenade i
kamratskapets band.
Till SVOF:s tillfredsställelse har man
emellertid på sistone kunnat notera ett
ökat intresse från yngre värnpliktsofficera
res sida . För att fånga upp detta har man
därför satt till alla klutar.
- Det gäller för oss att göra Svenska
Värnpliktsofficersförbundet till ett aktuellt
förbund, förklarar förbundsordföranden,
värnpliktige infanterikaptenen Håkan
Eriksson. SVOF är ju trots allt alla värn
pliktsofficerares egen organisation och
därtill en intresseorganisation som verkli
gen bryr sig om.
Det kan aldrig sägas tillräckligt högt
och tillräckligt många gånger!
•
Max Feuerbend
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Salerno-olyckan:

Ceremonier samtidigt i Italien &Sverige
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T h: Eher kransnedläggning
en tackdde ad vokat Peter
Westdahl pil de anhörigas
vägnar CFV & FV för en
stämningsfull minnesstund.

Kon historik
om FV:s uppdrag i Etiopien
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Su-27 observerade första gången som pro
totyp vid den sovjetiska provningsanlägg
ningen vid Ramenskoje I slutet av 7970-fa 
let. Innan den sovjetiska beteckningen var
känd hade flygplanet den provisoriska be
teckningen "RAM-K". Prototypen (fLAN
KER AJ hade avrundade vingspetsar och fe
norna var placerade centralt ovanför re
spektive motor. De sutom var nosstäl/et in
fäst i land täl/schaktets framkant, vilkel gav
Su-27 en mycket stor hjulbas.
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Data & prestanda:
Längd:
Spännvidd:
Tomv ikl:
Max starlvikl :
Max vapenlasl:
Molorer :
Drivkraft:

ca 23 m
ca 14 m
ca1510n
ca 30 lon
ca 610n
2 x dubbelsIrö ms·
molorer
2 x 13 800 kg/135 kN
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Flygtekniker Ingrid von Knorring i
samspråk med 1 OOO-timmar mail/
ren Berndt Weimer framfor IA-indi
"iden "56", som redan i fjol passera 
de "1000 h-gränsen"_ (Del. finm i
dag se~ kvinnliga FY-flygtekniker.)

När nu Arets sista FVRF
bilaga presenteras har
FVRF redan hunnit en bit
in pA verksamhetsAret
och föreningarna har va
rit igång länge efter se
mesteruppehållet.
För några år sedan var vår ekonomi en
hämsko för många verksamheter. Den
saken har förbättrats numera, men I
stället har vi stött på andra svårigheter.
BI a har det under lång tid otillfredsstäl
lande rekryteringsunderlaget på datasi
dan ställt till problem och direkt medfört
att vi fått svackor i utbildningsverksam
heten. Den nya befälsordningen (NBO)
har inledningsvis för oss också medfört
en del svårigheter genom de många
personalbyten som skett. Samtidigt
med de senare har det förekommit en
omfattande, i och för sig motiverad.
frånvaro på frivilligavdelningarna för ut
bildning, som föranletts av NBO. Nu är
förhoppningsvis allt detta historia, vilket
bådar gott för det fortsatta föreningsar
betet.

Förbundsordföranden
harordel:

rivilliga behå s
iii bas och

Im

FYRF.r nye fÖlbundSordför.md!?
GUNNAR tÖFSTRöM

• • På de mest prioriterade utbild
ningsområdena - bas- och luftbevak
ningstjänst - finns stora uppgifter. En
extra sporre för oss är det stora behovet
av frivilliga insatser i dessa fack. efter
som varje nyutbildad och/eller omsko
lad medlem behövs i sin befattning.
Ett annat värdefullt bidrag till den eg
na utbildningen, liksom till det egna för
bandets duglighet, ger de s k krigsför
bandskursema. Jag hoppas, att dessa
hos oss får samma popularitet som in
om FBU-rörelsen i övrigt.

Det finns många andra sätt att göra
en frivilliginsats på. Ett nytt sådant är
den möjlighet som öppnas för värnplik
tiga officerare att temporärt få tjänstgö
ra vid frivilligavdelning. Detta bör vara
något som kan tillföra den enskilde nyt
tiga kunskaper och erfarenheter samt
samtidigt ge värdefulla personkontak
ter.
Allt som allt har vi nu betydligt bättre
förutsättningar än på länge att få ett gott
arbetsresultat. Låt oss nu också ta vara
på detta.
•
Gunnar Löts/röm

PILtlTFIJRSIJK ,ABIJRJA' IS. '-1111I.}

Syd..

FlYgvapenlömund bildat
Söndagen den 13 september 1987 är ett
datum, som kommer att inskrivas i
FVRF:s historia. D. samlades styrelser
och medlemmar; Kalmarsunds, Nona
Sm./ands och Sydöstra Sveriges flyg
vapenföreningar för att konstituera led
ningen för Sydöstra Sveriges F/ygva
penfiJrbund.
Den konstituerande stämman
hölls på ett hotell I Växjö. Ett 60tal föreningsmedlemmar mötte

upp tJU förhandlingama. C F17
var representerad av övlt KarI
Erik Nilsson och It Curt Palm.

FVRF representerades av rlks
förbundssekreteraren, Kjell Hel
mersson.
Stämman hade föregåtts aven
paneldebatt vid vilken försöksvi
sa förbundsstadgar och dagord
ning för förbundsstämman fast
ställdes. En valberedning, ut
sedd av de tre föreningama, ha
de förberett stämman. Alla när
varande var besjälade av tanken
och viljan att få bygga upp ett väl
fungerande flygvapenförbund.
Stämmofömandllngama
gick
därför väl i lås.
TJII förbundsordförande val
des Bengt Norrbom. Anders
Jegeman valdes till styrelseord
förande och tillika vice förbunds
ordförande. Jan-Åke Klahr val

des till kassaförvaltare. Samtliga
ur Norra Smålands FVf. TJII sek
reterare valdes Kurt Pettersson.
Kalmarsunds FVf. övriga leda
möter i styrelsen blev Bengt-Gö
ran Undström och Roger Jöns
son ur Sydöstra Sveriges FVf
samt Kurt-Rune Roos och Jan
Ivan Forsberg, Kalmarsunds FVf.
Mikael Karlsson, Norra Små
lands FVf, ut$Ags till adjungerad
ungdomsrepresentant.
Många prov på nytänkande
och friska takter visades upp vid
denna första regionala för
bundsstämma inom FVRF. Inl
tiativtagama nere i sydöstra hör
net av vårt land önskas lycka till I
sitt pionjärarbete.
•
Riks{örbundsse/aeteraren

A

FVRF krönte sitt 2s·lrsjublleum 1987
med en prydligt genomförd högvakt på
Kungl Slottet och Drottningholm 29-30
augusti. Drygt 2.000 Iskldare följde
vaktavlösningen pi yttre borggArden,
bland dem Sveriges OB, general Bengt
Gustafsson.
- Roligt att se med vilket enga
gemang och precision vaktstyr
kan löst sin uppgift, säger ÖB till
FVRF-Blfagan.
Och ÖB fortsätter:
- Mitt Intresse för frivilliga för
svaret grundar sig på den bety
delse frivIllIgrörelsen har för
krigsorganisationens personella
kvalitet, försvarsupplysningen
och försvarsviljan.
- För en utländsk betraktare
utgör det omfattande frivilliga
engagemanget I försvaret en sig
na.l om folkets starka försvarsvil
Ja. Detta är en ovärderlig tillgång
för vårt syfte att avskräcka för
angrepp på Sverige.

• • I strålande sol gick FVRF:s
vaktstyrka med FBU:s musikkår I
täten från Armemuseum till Slot
tet. Med en samtrimmad ~ha1t"
på yttre borggården inleddes ett
jobbigt, händelserikt högvakts
dygn.
Musikkåren spelade F14:s,
F16:s och F18:s flottIljmarscher.
Förbundsordföranden Gunnar
Löfström orienterade publiken
om vad FVRF står för.
- En frivillig försvarsorganisa
tion med ca 12.000 medlemmar,
fördelade på 27 flygvapenföre
ningar över hela landet samt
som huvuduppgift att utbilda
värnpliktigt befäl och meniga In
om Flygvapnet, sade han.
- Liksom alla frivilliga försvars
organisationer verkar flygvapen
föreningama för vårt lands fred
och frihet och för ett starkt och
effektivt försvar. VI arbetar också
för en god förståelse mellan för
svarsmakten och det civila sam
hället.
•

•

Spontant beröm riktades

från många håll till FVRF-styr
kan. Så här sade övlt Ola Eriks
son, chef för Stockholms garni
son och i den egenskapen an
svarig för högvakten:
- En felfri avlösning och ett ut
omordentligt genomfört hög
vaktsdygn. Det är en prestation
att på kort tid samordna så
många till en väl fungerande en
het. FVRF:s vaktsoldater är hjärt
ligt välkomna åter.
- På den punkten blir han utan
tvekan bönhörd. Om inte törr, så
när FVRF fyller 30, lovar för
bundssekr Kjell Helmersson.
- För deltagarna blev högvak
ten ett minne för livet. Flera av
dem uttryckte spontant önske
mål om att få göra om den, Det är
ett önskemål från Stockholms
garnison att frivllligorganlsatio
nema ställer upp och bestrider
högvakt I ökad omfattning,
Helmersson följde vaktstyrkan
såväl under utbildningen vid F14
och F16 som vid pågången, och
han konstaterade vilken för
vandling deltagarna genomgick.
- Man kan tala om personlig
hetsutveckling, säger han. De
fick vara med om en trivsam, ef
fektiv utbildning, skarp tillämp
ning i vakttjänst och befälsföring .
Helt klart Innebär detta en upp
ryckning av förmåga och kun
skap I deras krigsbefattning.
• • Högvakten är vakthållning
ens eget Vasalopp. Inte I första
hand tör att den fungerat ända
sedan Gustav Vasas Intåg i
Stockholm 1523, utan för att den
sliter både fysiskt och psykiskt,
ger värkande leder, skavsår och
trötta ben.
När vaktavlösningen äntligen
kommer säger man samma sak

som när man på skidor når målet
I Mora: Aldrig mer! - Dagen där
på är man beredd göra om allt
sammans igen ...
Ett är då säkert: Vaktchefen på
Kungl Slottet, Jan Nyström,

glömmer aldrig sitt högvakts
dygn. Framåt midnatt blev läget
så dramatiskt, att han beordrade
skärpt beredskap.
Inom loppet av fem minuter
kom tre lann: Från skattkamma-

"Mumm.' i I.d••"
Per Rjckberg, Stockholms FVf,
post I östra valvet dagtid och La
gårdens nattetid, 67 år och styr
kans ålderman:
- Min far gick högvakt i sam
band med sin värnplikt 1914,
och när jag "låg" vid F2 1939 och
sedan I beredskap under krigs
åren frågade han jämnt när det
skulle bli min tur. Nu när det är
gjort tror jag han klappar händer
na åt mig i sin himmel.
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Christer Back/und, Sollefteå,
Västemorrlands FVf, post på ytt
re borggården:
- Det gällde att veta var toalet
terna fanns, för det var vad ruTis
tema frågade efter mest. Ett ro
ligt dygn, som Jag absolut inte vill
ha ogjort.
Christer
specialbevakades
under hela högvaktsdygnet av
FV:s filmteam och F5:s filmare
Robin Wallinder-Mähler. Anting
en han gick på F16:s förråd eller
på matställe i Stockholm hade
han en registerande kamera i föl
je.

Bengt Karlsson, Brastad, Väst
göta/Dals FVf, post på Slotts
backen:
- Riktigt spännande blev det
när en fyllo kom rakt emot mig
med en skum sak i handen. Han
stannade när jag ropade halt,
vände och försvann bort i Gamla
Stan. Ute närgångna busar fick
jag också köra bort.
- Tur att jag var bra påläst om
Slottet. Folk kunde fråga om pre
cis all\. Högvakten är en suverän
upplevelse. Något av det bästa
jag varit med om.

Fred Johansson. Halmstad,
Nissans FVf, post i pelargången
på dagen och Logården på nat
ten:
- Fick vifta med bajonetten åt
en man, som försökte klättra
över avspärrningarna. Det visar
att högvakten vid de båda slot
ten är en nÖdvändig och allvars
mättad uppgift. Tyvärr ingenting
för kvinnor med tanke på det
klientel som nattetid dyker upp
och ställer titt brAk.

- VI vaknade ofta om nättema, då vått
luftväm sköt efter brittiskt flyg som var
på väg mot Tyskland och som flög över
Skåne. Så berättar ROLF HERNQVIST,
pensionerad löjtnant vid Flygvapnet och
en i dubbel bemärkelse stor (195 cm)
profil inom frivilligverksamheten vid
FVRF.
Rolf Hernkvist gick i pension
1985 efter att ha tjänstgjort i
Aygvapnet i 42 år. Han började
som volontär 1943 på signalist
utbildning vid F5/Ljungbyhed.
1945 flyttade Rolf till F14 för sig
nalistutbildning på bombflygpla
nen B 3 och B 18.

Ndgra särskilda minnen fr~n
den tiden:
- Jag flög mest med B 18. Men
på 40-talets slut hade man s k
passagerarflygningar med B 3
vid F14. Det var ofta skolklasser.
Det rymdes 18-20 personer i
bombrummen, som förövrigt var
helt utan fönster. På B 3 fanns
det en signalistholk som kunde
hissas ner under planet. Man
hängde eller satt i stolen vänd
bakåt under planet. Det var ofta
jag behövde åka ner för att navi
gera En annan uppgift var att
agera flygs kytt bakåt.
Rolf lämnade FV för ett par år,
men kom tillbaka för utbildning
som navigatör på A32 Lansen.
Hösten 1960 sökte han mark
tjänst samband vid F21 och
1961 hamnade han på stril F21.
När och hur kom du In p~ lrivil
ligverksamheten?
- Vid F21/stril pågiCk lottautbild
ning och omskolning av vpl till
lbev-tjänst. Jag hade 1960 blivit
ren, från vaktposten på Slotts
backen om knivslagsmål och
från dito på Logården om beru
sad bråkstake. Allt som fanns av
patrullfolk beordrades ut. Larmet
tjöt över högvaktsnygeln.
- Jag trodde nästan det var en
kupp på gång och såg framför
mig hur man bar Iväg med riksre
galierna från skattkammaren.
Mitt i allt ihop ringde slottsvakten
och undrade vad som pågick,
säger Jan, som fick flera larm
från skattkammaren innan det
tel<niska felet (för ett sådant var
det) kunde avhjälpas.
Jan saknar ord när FVRF-Bila
gan ber honom sammanfatta
högvaktsdygnet:
- Svenska språket är för fattigt
när man skall beskriva det. En
upplevelse utöver det vanliga,
något helt fantastiskt, säger han.
• • Hans kollega på Drottning
holm, Kurt-Rune Roos, kan sum
mera ett lugnt vaktdygn. Skärp
ningen var total hos posterna ef
ter de olustiga hotelsema i som
ras mot kungafamiljen. På nat
ten, när alla ljud förstärks, var det

medlem i Norrbottens luftbevak
ningsförbund. Jag kom därlör
ganska omgående i kontakt med
utbildningen.
Under tio år från 1966 var Rolf
Instruktör vid vinterutbildnIng av
FVRF-ungdom i Klippen nära
Hemavan I Västerbottensfjällen.
120 elever per vecka. Tre kurser
gick efter varandra. Hösten 1963
blev Rolf medlem i Västerbot
tens FVf och kort därefter tog
han hand om ungdomsutbild
ningen. TIllsammans med Tage
Israelsson (I dag utbildningsin
tendent vid F21:s frivilligavdel
nlng), bedrev de ungdomsutbild
ning på kvällstid. Senare starta
de de den regionala ungdomsut
bildning.en på Rönnbäck utanför
Umeå. Aret var 1967 och utbild
ningen samlade grabbar från
Norr- och Västerbotten I två
sommarveckor. Rolf får väj be
traktas som en av initiativtagama
till utbildningen, där han också
under åren varit både kurschef
och instruktör.

Har du nAgon uppgift p~ hur
mAngs frivilligs du utbildat?
- Nog är det 1000 ungdomar och
säkert lika många lottor som jag
varit instruktör för, säger Rolf.
Jag träffar ofta vpl elever både
på den lokala utbildningen och
vid de tillfällen Jag varit Instruktör
på vippen att en av posterna ha
de tryckt på larmknappen.
- Det rasslade misstänkt I gru
sel Men varje gång posten ro
pade ett lågmält "halt" blev det
tyst När vi kollade saken, upp
täckte vi två igelkottar ... Tydli
gen drillade att lyda order ...
- På söndagen var det segling
med kanonskott vid må/gången
ute på fjärden. Både vi, Säpo och
slottsvakten började så smått
undra om det var Invasion på
gång.
Kurt-Rune tycker grabbarna i
drottningholmsstyrkan gjorde
"ett kalasjobb".
- Alla kände det meningsfullt
att vakta slottet där kungafamil
jen bor. Rera fick även tillfälle att
träffa både drottning SIMa och
barnen.
FVRF:s högvaktsdygn blev en
succeartad framgång. Frågan är
inte om utan när vi skall ställa
upp igen. I samband med 30
årsjubileet 1992? Eller tidigare?
- VI kommer ganska snart att
ta upp den frågan i styrelsen, 10
var Kjell Helmersson.
•
Tors/en Andersson

ROLF
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Hlir dock en face ..

på Källviken, Köpingsvik, Gott
skär Trängslet. Trossnäs, som
under årens lopp också varit
ungdomselever. På stril finns det
flera anställda som varit FVRF
ungdom. Ja, de finns faktiskt
överallt inom FV.
I Västerbottens flygvapenföre
nlng har Rolf varit med i styrelsen
sedan 1963. Han är fortfarande
sekreterare, en syssla han haft
sedan 19661
- Att jag blev pensionär för ett
tag sedan innebär inte att jag
släppt kontakten med FV. Jag
har fått mer tid att ägna mig åt
styrelsearbetet I föreningen. När
jag blev sekreterare 1966 hade
föreningen 40 medlemmar. Idag
är vi 560! Så nog finns det myc
ket att göra Det händer ju att min
gamla arbetsgivare ringer och
behöver hjälp någon vecka då
och då.

Hur upplever du kontakten
med (riv-avdelningen vid F21?

Träningen

- Det känns att flottiljchefen vid
F21 är positiv till frivilligverksam
heten. Det påverkar folket på fri
villIgavdelningen, vilket hjälper
oss i vår förening. Något som in
te är fallet vid alla Rottiljer. Jag
tror att vi I det fallet har en myc
ket bra situation här uppe.

Hur fungerar arbetet I styrel
sen?
- Vi har en väldigt bra styrelse. Vi
har mycket bra närvaro på våra
möten, vilket tyder på stort in
tresse. Vi har också börjat få fart
på våra lokala ombud i Skellefteå
och Lycksele.
Om vi Atervänder till 1943 dA
Du började I FV: Har du nAgon
kontakt med nAgra fn}n den ti
den?
- Vi var faktiskt 36 stycken som
träffades häromåret tör att fira
40-årsminnet av att vi anställdes
i FV. Vi hade våra damer med
och liknande träff har vi haft vid
10, 15 och 25 år. Alla finns inte
kvar nu och de flesta har liksom
jag gått I pension. Jag måste få
passa på att ge en eloge till dem
som organiserade och möjJig
gjorde att 40-årsfesten blev av.•
UlfJ{;jrnsUld

Utbildningen inför högvakten genomfördes
under fem dagar pli F14 i Halmstad och fin·
slipades på F161 Uppsala
- Vi tränade sammanlagt hundra timmar.
Al/a satsade fullt ut och styrkan genomsyra·
des aven fantastiskt fin stiimnlng, säger mj
LARS HED, kurschef under utbildningen
och sedermera vakthavande major på
Kungl Slottet.
Femtio man I åldrama 20-67 år
mötte upp på F14, där de drilla
des av mj Lars Petersson och kn
Anders Troedsson från F5. Del
tagarna representerade 22 av
landats 27 flygvapenföreningar.
Ingen hoppade av, trots att ut
bildningen var nog så tuff. 42
man behövdes för att fylla styr
korna till Kungl Slottet och Drott
ningholm. Sex blev reserver
(men fick också gå vakt under
högvaktsdygnet) och Ivå man
fungerade som kalfaktorer.
Valet av Jan Nyström (Väster
non1ands FVt) som vaktchef och
Torbjöm Kartbom (Norrköpings
FVf) som stf vaktchef på Slottet,
Kurt-Rune Roos (Kalmarsunds
FVt) och Kenneth Mörk (Sala
FVf) på motsvarande platser på
DrottninghOlm samt Bertil K18

restig (Malmens FVf) som fan
barare blev till lyckokast.
- Vi tog ut rätt lag, konstaterar
Lars Hed belåtet.
Han kunde glädja sig åt att
FVRF-styr1<an fungerade oklan
derligt såväl under paraden ge
nom Stockholms gator. vid av
lösningen på yttre borggården
inför storpublik, under rutinmäs
sig vakttjänst och dramatiska in
cidenter.
- Jag är mycket belåten med
vad grabbarna presterade. De
hade verkligen gjort sig förtjänta
av champagnen FVRF bjöd på
efter avgången, säger Hed, som
också vill ge en eloge till FVRF:s
ledning och F14:s överste Sten
Nomno för deras uppmuntrande
stöd.
•
Torsten Andersson

c

J, Bli" nBI Ull fB"Dn,', "'",IIBn"tlJund?
DBb,ttBn ", "dattJ. IFrBF-BII"an nr 2 &4
/lBlltt,s Dm dBI 1I11t1t11I'SIIt, IDm rid
IrssklnBllnJ,ddBS " srdl"" Sr,,1i BS, NtII
l' Smll,lIIIs Dch K,'m'lSIInds "''''IIBnllJ,,.
nln,". OBI hl, milD'" el h,ndlllDm'" IIfB
nln,'I, som Sl'BI Bit lik' /lesIlmI NEJ Ull ",
/lundSllI,nBm,: "smllnl,nd, S", ocll UIIII
I,ndsm.

11",

Enligt förslag skall de tre nämn
da föreningarna bilda regionalt
förbund tillsammans med Stock
holms FVf. Stockholmarna anser
sig dock stora nog (655 medlem
mar) att bilda eget förbund.
Kjell Siggelin, färgstark styrel
seordf i Västmanland , är starkt
kritisk till förslaget:
- Dessa fyra föreningar skulle
bli Sveriges största förbund med
över 1.500 medlemmar. En helt
omöjlig konstruktion, som skulle
bli tungrodd och dyr, och med en
administrativ bit som kostar
pengar - och vi vägrar absolut
att ta utbildningspengartill admi
nistrationl
Föreningens sekr Anders Nils
son anser att FVAF-avlönad per
sonal till kansliet är "ett måste"
för att man alls skall reflektera
över förslaget:
- Utan avlönad personal blir
det samma personer, som får sli
ta med olika uppdrag I både före
ning och förbund . Det kommer
att bli för tungt.
Någon blir förlorare om försla
get genomdrivs. Om det blir för
bund eller förening får framtiden
utvisa, menar Anders.
- Antingen tar förbundet över
hela utbildningen, eller också
kommer det Inte alls att fungera.
Om det tar över utbildningen, så
tror jag föreningarna kommer att
utarmas. Då tappar vi den livs
viktiga kontakten med medlem
marna, som aldrig kommer att
acceptera att bli ett nummer I da
torn .

• • Bertil Kolmodin har 32 år i
Upplands FVf bakom sig och
tycker förslaget är på gott och
ont:
- Det goda tror Jag ligger I
samarbetet vad gäller rekryte
ring och kurser. Det onda i att
föreningarna förlorar sin direkt
kontakt med flottiljerna samt att
de starka föreningarna kommer
att kapa åt sig för mycket av an
slagen på bekostnad av de små.
Det finns också risk att före
ningsaktiviteterna försvinner.
De tre föreningarna har redan
ett väl fungerande samarbete,
hävdar de Bilagan talat med.
Kjell Siggelin pekar på ett 20
ängt samarbete mellan Väst
manland och Sala, och Kolmo
din anser att samarbetet mellan
de tre kan byggas ut och fördju
pas utan att något regionförbund
behöver bildas.
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• • Charlotte "Charlie" Petters
son, sekreterare i Sala, är inte
rädd att sticka ut hakan i debat
ten:
- Låt oss bevara föreningar
nas suveränitet och slippa ham
na i en byråkratisk karusell. VI vill
inte bli en marionett, utan öka
samarbetet med övriga före
ningar under F16. Och glöm Inte
att vi lär oss väldigt mycket ge
nom att jobba med hela biten in
om föreningen.
- Jag tror Inte att de förening
ar, som sagt ja till förslaget (17
stycken) har tänkt igenom kon
sekvenserna, säger Charlotte.
Sala är minst av de nämnda
föreningarna: 236 medlemmar,
har låg aktivitet på den lokala
vpl-utblldningen, betydligt bätt
re på ungdomssidan.
• • - Sala är trögt vad gäller fö
reningsliv, konstaterar Charlotte.

Vi säger NEJ
Ii regionala

De flesta som mönstrar hamnar i
Armen. Det är ont om folk med
anknytning till FV.
Själv är hon "ett rart barn av
FVAF". FÖljde redan i späda år
pappa Karl-Olov till kurser på
Källviken och Köpingsvik. börja
de med ungdomsutbildning
första året tjejer fick vara med
och tänker utbilda sig till meteo
rolog inom FV.
Salas styrelseordf Kenneth
Mörk kom med i ungdomsutbild
ningen redan som 14-åring och
har sedan gått hela den långa vä
gen till vpl löjtnant. Numera är
han utbIldningsintendent vid fri
vIlligavdelningen vid F16.
- Sju flygvapenpojkar från Sa
la har gått vidare och fått anställ
ning inom försvaret. En av dem,
Sten Ekedahl, är major vid Flyg
staben. En annan , Johan Hell
ström. blev kursetta vid Fall
skärmsjägarskolan och är nu vid
113 i Falun, berättar Kenneth och
får det att låta som ett kvalitets
kvitto på sitt kära Sala.

Var' tar fktll~ med föreningarna om regiOllMrbund bildas1 undrar
kvartetten Bertil KoImod;n (Uppland), K;e115igsefin (Västmanlifnd) s.vnt
Charlotte Pettersson och Kenneth MiKk (Sala).
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• • Västmanland har 299 med
lemmar och en sedan gammalt
imponerande ungdomsutbild
ning . Också i Uppland (349 med
lemmar) ligger ungdomsutbild
ningen på hög nivå.
Sala bildades 1957 (tillhörde
tidigare Västmanland), Väst
manland utkristalliserades ur
gamla Östra Västmanlands
Bergslags luftbevakningsföre
ning och Uppland kommer att fi
ra 40-årsjubileum 1988.
Bertil Kolmodin erinrar sig en
för det svenska försvarsintresset
rätt talande episod:
- Uppland fick en kick när den
ryska ubåten hade gått på grund
utanför Karlskrona. Försvarsvil
jan blommade upp, och med
lemsantalet steg raskt från 160
till 300.
Naturligtvis finns det gott om
färgstarka profiler i de tre före
ningarna. Att skriva om Sala och
Västmanland utan att nämna
grundarna Knut Strömlid och
C/aes Rasmusson - båda allt
jämt aktiva i resp förening - vore
snudd på tjänstefel.
Samma gäller naturligtvis Kjell
Siggelin, som började som flyg
pojke på Säve redan 1951 och
sedan länge är en herre med
tyngd i mer än ett avseende inom
FVAF. När vi ger honom sista
ordet (annars hade han tagit det
själv ...) är det den enskilda fö
reningens suveränitet han värnar
om:
- Jag tror det blir till förfång för
FVRF om de regionala förbun
den bildas. Samma krafter kom
mer att få ägna sig åt både före
ning och förbund samt får vare
sig tid eller ork att arbeta på riks
nivå I t ex förbundsstyrelsen 
och det är ju där de bästa skall
sitta.
•
Tors/en Andersson

