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Våra politiker u pmanas: 

I försvarskommittens betänkande och i 1987 års fö r
svarsbeslut betonas luftförsvarets stora, för aft in te sä
ga avgörande, betydelse. Ett undermåligt luftförsvar 
innebär allvarliga konsekvenser vad avser förmågan 
hos övriga dela r av vårt försva r att verka och för vårt 
värnpliktsförsvar att kunna mobilisera. Den ökade 
sårbarheten i krig hos den alltmer komplicerade infra
strukturen i vår samhällsuppbyggnad ställer ökade 
krav på ett väl fungerande luftförsvar. Om vi parar 
detta med konstaterandet, att Norden fått en ur stor
makternas synvinkel alltmer ökad strategisk betydel
se, framstår behovet av ett luftförsvar med erforderlig 
kvalitet OCH kvantitet som närmast självklar. 

Det ä l' av yttersta vikt att vi redan i fredstid kan upp
rätthålla en sådan incidentberedskap, att tveksamhet 
inte råder beträffande vår vilja och fö rmåga att värna 
vårt territorium från främmande intrång. Brister i det
ta hänseende kan allvarligt påverka omvärldens be
dömning av realismen i vår neutralitetspolitik. 

Samtidigt kvarstår med minst oförminskad styrka 
kraven på våra flygstridskrafters förmåga att genom
föra altackinsatser samt såväl stategiska som taktiska 
spaningsuppdrag. 

• Inom NATO har en påtaglig utbyggnad skett av 
flygbaser i vflrt närområde. Åtgärder har vidtagits för 
alt snabbt kunna ta emot förstärkningar av flygstrids
krafter i såväl Norge som Danmark. 

För drygt tio år sedan kunde storleksordningen 
hundratalet offensiva flygplan inom WP nå in över 
vårt land direkt från utgångsbasering i vårt närområ
de. I dag är motsvarande siffra av storleksordningen 
tusentalet flygplan. Dessutom flygplan vars prestanda 
är i toppklass. 

Kryssningsrobotar' har tillkommit inom båda stor
maktsblocken. Risken för genomflygning av vårt terri
torium i händelse av krig i vår omvärd är påtaglig. För
sök till sådan genomflygning måste med kraft kunna 
fö rhindras av vårt luftförsvar. 

•• Allt detta är fa ktorer som inte gör sig påminda 
för gemene man i den vardagliga fredstilIvaron. Desto 
vikt igare är det därför med saklig upplysning, liksom 
att de som besitter både kunskaper och ansvaret verk
ligen beaktar den förändrade s k hotbilden. 

Det borde egentligen inte behövas några djupare 
kunskaper om luftförsvarsproblematiken för att inse, 
att vi med dagens Flygvapen har en sådan kvantitet att 
den operativa miniminivån underskrids. Detta påver
kar såväl vår förmåga till erforderlig incidentbered
skap i fred som vår fö rmåga att under neutralitet och 
i krig luftförsvara HELA vårt land med erforderl ig styr
ka. 

• • Försvarsbeslutets uttalade betydelse av våra 
flygstridskrafter har tyvärr inte motsvarats av någon 
reell åtgärd att fö rbättra kvaniteten i närtid. Däremot 
aviseras på sikt ett ökat ant,,1 flygplan JAS 39, vilket i 
sig är angeläget. Försvarsbeslutets styrning av medels
tilIskotten till vissa särskilda områden, främst utveck
ling aven svensk radarjaktrobot, kan innebära att fle
ra andra viktiga områden, t ex Bas 90, Stril 90 och 
sambandsutbyggnaden, kan komma att drabbas av yt
terligare senareläggningar fö r att inte likviditeten skall 
äventyras. 

Ordet "senareläggning" låter inte lika farligt eller il
lavarslande som "utgår". Men i själva verket innebär 
även senareläggning brister i kvantitet, eftersom bety
delsefull materiel kan komma att saknas just när vi 
bäst skulle behöva den. Och ingen kan förutse den tid
punkten. 

• CFV har, trots avsaknad av medelstilldelning i 
försvarsbeslutet, fö reslagit att även kvarvarande tolv 
Drakenflygplan mode rniseras. Glädjande nog har re
geringen också faltat beslut härom. Det är nu av störs
ta vikt att detta beslut snarast möjligt paras med ett 
nytt politiskt beslut om uppsättning och drift av ytter
ligare en Drakendivision samt tilldelning av erforder
liga medel härför. 

Genom hårdföra ingrepp i planeringen har Flygvap
net lyckats klara sin likvidite t på ett föredömligt sätt. 
Delta förhållande ger kanske den oinvigde känslan av 
att "allt är gott och väl". Viktigare än god likviditet är 
emellertid att vi får resurser som motsvarar våra upp
gifter. Det går inte längre att trolla genom ompriorite
ringar eller "skohornslösningar". Det är våra politi
kers uppgift att se tiN att resurserna blir tillräckliga. Vi 
i Flygvapnet skall se till att en sådan satsning lönar 
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Ökade kun kaper och kicklighet i arbetet, effelitiviJre 
ledar kap av modernt !}nitt o h prsonalom org med 
inriktning pa nuet och iramtiden år den nye flyg tab 
chefen verk dmhetside. Generalmajor BERT STEN
fELDT tillträdde stab 'chef po ten den 1 november 
1987. U Flyg vapen Nytt har bett honom för lä!)ekret
en utveckla jn verhamhetside - dml i egen kap av 

ti/likavdrande chefredaktör och ansvarig utgivare 
även ge sin yn på denna tidskrift mening, inriktning 

och behov inför framliden. 

Jag anställdes i Flygvapnet 195 I som fält 
f1ygarelev. Under de gångna 36 åren i 
Flygvapn t har jag tjän tgjort i fr ds- och 
krigsbefatlningar inom i huvud ak f1yg
och stabsfa ken. Jag har f tt goda insikt r 
och kunskaper om övriga yst m bl a g 
nom chefskap vid såväl förband (HkpF, 
F211SeÖ ) som flygstab. Detta torde ut
göra goda förutsättningar för att leda Flyg
staben. 

Den huvudsakliga grunden för Flyg
vapnets verksamhet utgörs av d t politis
ka läget och den mil itära utve klingen i 
v rt närområde - det som vi oftast b 
nämner hotbilden. Möjligheterna för o 
att möta denna hotbild - verklighet 
tyrs i hög grad av våra resurser - per 0 

nal, materiel och ekonomi - och i högsta 
grad av hur vi utnyttjar dessa resurser. 
Detta faktum bygger i sin tur främ t p 
kun kaper om pre umtiva angripares och 
egen styrka och svagheter. 

Supermakternas intresse för ord-
Europa (vårt närområde) ökar alltjämt. 
Detta uttrycks bl a genom fortsatt omfat
tande utbyggnad av flygbaser i området 
och flygstridskrafternas kvalitativa och 
kvantitativa uppru tning. Utöver detta 
ökar supermakterna successivt övnings
aktiviteten i området. på havet o h i luf
ten. 

Mot bakgrund av detta t r det klart att 
FV:s huvuduppgifter : 
~ att uprätthålla beredskap, 

~ alt bygga upp krig förband 
är mer nödvändiga än någon in . 

amtidigt med all tormaktsblock n 
slice s ivt ökar sin stridskapacitet i vårt 
närområd , har vi tvingats halvera Flyg
vapnet förband för att kunna hålla n 
nödvändig kvalitativ standard. Vi har 
därigenom lyckats skapa ell FV med hög 
kva/itel - även internationellt setl - på så
väl p r analoch utbildning som materi I. 

FV: kvantitet är emellertid otillräcklig. 
FV är i dag nere på ett operativt mini

mum! Detta är särskilt påtagligt vad av er 
de p rsonella resur rna, om i dag des 
utom innehåller tora vakanser. 

Utifr n detta har (FV beslutat, att FV 
under ett antal år (3-4) måste prioritera 
incidentberedskap och ökad grundut
bildning av fast an tällda o h värnplikti
ga . Denna ambition - maximal grundut
bildning - har ibland ifråga atts mot bak
grund av prsonaibristen . 

Min uppfattning är otvetydig. Det finn 
enda t n väg för FV i dag. Det är inci
dentberedskap enligt ÖB/MB krav och 
maximal grundutbildning, för att FY så 
snabbt om möjligt kall kunna bygga 
upp krigsförbanden personellt. Allt annat 
må te ges lägre prioritet eller kan ke ta 
bort helt und r en begränsad tid period . 

Trot en näv prioritering kommer 
uppgifter och resurser inte att vara baIan

rad . Risk finns för att personalen skall 
känna otillräcklighet. Det är därför nöd
vändigt att finna nya vägar. En är "FV:s 
verk amhetside" lIer som 
den benämn . 

I korthet omfattar tre om
råden : 
~ Intensifierad uppbyggnad av kunska

p r o h färdigheter/större professio
nali m. 

~ Effektivisering av ledningsformerna 
och tt modernare ledarskap. 

~ Utökad om arg om personalen . 
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1) Det första området i grund
ar sig på "hotbilden" - den verklighet vi 
har inpå oss - och vår resursbrist. Vi mås
te brygga över kapacitetsbri ten med 
ökade kun kaper. Har vi kunskaper om 
deL moderna kriget - flygkrigskonst - in
ser vi vad vi behöver göra, vi kan formule
ra målsättningar för ystem och verksam
heter, vi kan fokusera verksamheten på 
krigsuppgiiterna, vi kan argumentera för 
FV, vårt FV. Jag är optimist vad avser det
ta område. Vi har kommit igång bra, men 
mycket återstår att göra. Här finns plats 
rör initiativ, varav ett redovisades i num
mer 6/87 av FV- ytt: "F6 lancerar mini
ACMI". 

2) Den andra delen i handlar 
bl a om att effektivisera ledarskapet. lag 
anser, att det är människan i våra system 
om nu måste ges törre an var och b fo

genheter. Varj enhet, varje "Iagmed
I mil måste ta större del i utvecklingen av 
FV - t ex vad gäller teknik, taktik och ut
bildning. Vi måste decentralisera och de
legera. Men det kräver också att vi kan ta 
ett ökat ansvar på alla nivårer. Detta i sin 
tur ställer -höga krav p professionali m, 
dvs kun kap, ansvarsm dvetenh t, ut
veckling barh t, initiativrikedom, flexibi
litet och samarbetsvilja. 

En viktig del är kravet på chefer. Dessa 
må t vara offensiva, kraftfulle, målmed
vetna o h kunna sätta mål, motivera och 
kräva r sultat. Även inom detta område 
har vi kommit en bit på väg. Men mycket 
åt r tår att göra och kall göras. 

3) Det tredje området inom 
utgörs av"p ronalomsorg" . Inom detta 
synnerligen viktiga område har vi centralt 
och lokalt lyckats genomföra en hel del 
förbättringar. Dock återstår även här 
mycket att göra . 

Det är därför min av ikt att våren 1988 
- i samverkan m d FV:s förband - åter
uppta det PROFIL 90-arbete som dåva
rande flygstab chefen påbörjade 1986. 
Jag t fram emot ett resuilatgivande sam
arbete därvidlag. 

Som flygstab chef är jag av hävd 
chefredaktör och ansvarig utgivare av 
FlygvapenNytt - Nordens största flygmi
litära tidskrift . I den genskapen vill jag 
här ge min syn på tid kriften som sådan 
och dess utvecklingsmöjligheter. 

Att Flygvapnet utger en tidskrift som 
med åren ryckt fram som leda nde i Nor
den på sitt gebit är inte bara glädjande 
och hedrande utan också förpliktande. 
• Det är bra att vi har stor spridning på 

FV- ytt, att den når ut till ca 90 proc (må
let är 1OO!) av all fa t anställd FV-personal 
inklusive frivilliga. Därutöver nås både 
opinionsbildare, massmedier, politiker, 
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myndigheter, bibliotek och allmänhet. 
Bland prenumerantskaran finner vi en 
stor del ungdomar. Också i utlandet har 
tidskriften stor spridning och även där
ifrån har tidskriften fålt fina lovord. Vår 
FV-Nytt har således många inflytelserika 
ögon riktade på ig. Ett faktum som för
pliktigar. 

En stor del av innehåll t i FV- Ytt ägna 
av hävd åt försvarsupplysning. Det är vik
tigt at! vi på ett objektivt, sakligt och kun
nigt sätt når ut med vår syn på t ex tyrke
förskjutningar i vårt närområde, om i sin 
tur påverkar Sveriges strategiska läge eller 
situation. Men lika viktigt är d t att vi hål
ler oss själva informerade om vad som 
sker inom FV: olika delområden. Vi mås
te känna till och e hel h ten. 

Därför vänder jag mig som hefre
daktör och ansvarig för vårt snart SO-å riga 
språkrör speciellt till alla Er chefsansvari
ga vid FV:s flottiljer och skolor. Hjälp re
daktionen genom att inkomma med bra 
artikeluppslag, välskrivna manus med 
bästa möjliga illustrationer. Tid kriftens 
höga standard är beroende av aktivt lo
kalt stöd. Tag dock först kontakt med Re
daktören och kom överens om handlägg
ningen mm. 

Det är av stor vikt att vi serverar läse
kretsen enbart det bästa - annars blir, i 
konkurrens med all annan kolorerad 
press, FV-Nytt inte läst. Framför allt tän
ker jag på de stora ämnena som FV har in
för 90-talet av spännande o h högintres
sant natur. Det måste vi berätta om. 
Bland mycket annat. ProfiI90-11tveckling
en vid våra förbandl kolor bör också 
speglas. O h finns det d battämnen så 
tveka inte . Debatten är fri O h insändar
spalten öppen. Kvalitetskrav t är dock 
högt ställt även här. 

Jag anser att det skrivna ordet, trot an
nan mediakonkurrens, allt jämnt har stor 
genomslagskraft och värderas högt. Där
för är det naturligt att jag här särskilt uppe
håller mig vid FV- ytt, som jag nu tycker 
är bra och som jag vill medverka till at! gö
ra än bättre. 

Ett sätt att visa vår vackra FV-fana är att 
också aktivt medverka i vårt gemen am
ma ansikte utåt - i FV-Nytt. FV är tt al rt 
"företag" med stort personell t kunnande 
och med styrka och slagkraft. Vi skall tala 
om och visa vad vi kan - i fredstid bl a i 
FV- Y tt. Jag ser fram emot ett givand ut
byte och framför redan nu mitt TACK för 
alla laginsatser. 
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1980 publicerade ÖB nya tankar angående öv
ningsverksamheten i landet. Ditintills hade mi

'Ioövningar av varierande omfattning genom
förts. Vissa var prioriterade med förband från 
flera försvarsgrenar, andra var mycket begrän
sade såväl till förbandsinnehåll (endast från en 
försvarsgren) och övningsändamål som öv
ningsområde. 

Försvarsmaktsövning - FMÖ - blev nyckelor
det, vilket innebar en ambitionshöjning i många 
avseenden. ÖB angav bl a: 

"FMÖ syftar till att öva förband från flera försvars
grenar i olika planlagda operationer." 
"Övningarna skall främst möjliggöra samverkan 
mellan deltagande förband." 

Avsikten är och har varit att gällande övnings
och RU-planer skall vara integrerade. Förbands
innehållet i FMÖ skall i möjlig utsträckning utgö
ras av krigsorganiserade förband. I vissa fall 
måste dock accepteras att endast fredsorganisa
tionens resurser finns att tillgå. I FV råder för fle

ra förbandstyper god överensstämmelse mellan 
freds- och krigsorganisation, varför nackdelarna 
är begränsade i de fall endast fredsrersurser kan 
utnyttjas. 

FMÖ-planen innebar, att var och en av våra 
sex militärområden skulle övas enligt de nya 
riktlinjerna. I nö 87 - totalförsvarsövning 87 
var den senaste FMÖ:n integrerad. nö 87 var 
också den sista i den "första FMÖ-omgången". 
Övningen gick i huvudsak i milo NN. 

FMÖ har genomförts enligt följande: 

• 	 FMÖ 82 ÖN (milo ÖN) NORRSKEN 82-03-06--09 
SYDFRONT 82·09·25--29• 	 FMÖ82S 
OSTKUST 83-09-26--30 • 	 FMÖ83Ö 
VÄSTGRÄNS 85-02-20--23 • 	 FMÖ85 B 
VÄST 86-09-27 -·10-0 1 • FMÖ86V 

• HÖ 87/FMÖ 87 NN 	 MITT-SVERIGE 87-1 0-01--04 

Anm. 	 Angivna tider utgjorde huvudskede för i 
övningen deltagande FV-förband. 

ÖB angav i sina inledande direktiv angående 
ledning, att "MB planlägger och leder FMÖ i 
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samverkan med berörda försvarsgrenschefer". 
FV-förbanden är sannolikt landets mest rörliga 
och måste kunna verka över hela ytan och i alla 
riktningar. Denna bakgrund har inneburit att 
stora delar av FV:s samlade resurser har engage
rats i samtliga FMÖ. Resurser som inte ianspråk
tagits i övad krigsorganisation har utnyttjats i 
övningsledning eller på angriparsida. FV har haft 
en unik möjlighet att samla erfarenheter och ut
värdera våra möjligheter att verka i krigslika si
tuationer med de mest skiftande förutsättning
ar: 

Hotsituationer, m m. 

Operativa, taktiska uppgifter. 

ResurstilIgång. 

Militärgeografi. 

Klimat-, ljusförhållanden. 


Självklart har även övningstekniska erfaren
heter gjorts. Övningstekniken utvecklas konti
nuerligt, vilket kommer till uttryck i allt bättre 
planerade övningar, inte minst på lokal nivå. .. 

'örnskiöld 7 
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HMK hälsas vii/kommen av (dåv) MB NN, genmj Wigur. 

Militärbefälhavaren för nedre Norrlands militärområ
de hade i uppgift att genomföra FMÖ 87 NN. Vid en 
vidgning av perspektivet valde MB NN att bl a inleda 
FMÖ med en ledningsövning. Detta innebar att öv
ningsledarskapet kom att delas med C B NN och att 
följaktligen det civila samhället i samverkan med den 
militära delen deltog på olika nivåer i övningen - TFÖ, 
to talförsvarsö vning. 

Mitt-Sverige? Givetvi s passade jämtarna 
p~ att ma rkera att landets geogra fiska 
mittpunkt inte ligger i Gaml a stan i Stock
holm utan på annan pl ats. Sa mtidigt lii t 
man i ordleken bindestrecket fa ll a - Mitt 
Sverige - något att förwaraJöva för. 

ÖVNINGSÄNDAMÅL. - Det ope
r,ltiva uppspelet inn ebar att di rekt invil
s i()n ~ hot inte före låg mot mil o NN , även 
om milo t var utsa tt fö r krafti g bekämp
ning. Huvud uPilgiften va r att upprätthål
lil förb lndelsernil genom milo "l, 
milrk- , sjö-, fl yg och teleförbindelser. 

MILOJeiVO NN • o 
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Huvuduppgiften m edgav en mängd 
övningsä ndilm JI som bl il: 

~ Luftförsvar och insats av attack-, spa
nings- och transport flygförband. 

~ Sjötrafikskydd och kustförsvar. 
~ Till- och fråntransport på järnväg och 

landsväg med understöd av spedi
tionsföretag. 

~ Livsmedels- och drivmedels försörj
ning. 

~ Sjukvård, bl a sjuktransportövningar. 
~ Alarmering. 
~ Civilförsvarets ledning. 
~ Information. 

VÄDRET. - TFÖ 87 gynnades ge
nomgående av stabilt och mycket bra v ä
der med god sikt och ringa mo lnighet. En 
dag minskade dock insa tsmöjligheterna 
marginellt p g a morgondimma, men til l 
sin huvuddel genomfördes övningen 
ut il n begränsningar p g a vädret. 

DEL TAGANDE. - TFÖ 87 var resurs
mii ss igt inte n5gon av de stö rre övningar
na i FMÖ-serien. Cirka 15.000 personer 
deltog med 3. 000 fordon , ett 30-ta l fartyg 
och båtar sa mt 100 fl ygp lan och helik opt
rar. Till detta kommer 2. 000-3.000 c ivila 
samt personal ur friv illigorganisation erna. 

Ur FV deltog b l a C El , C SeN N , C Se
ÖN med staber, en strilbata ljon , ett flertal 
basbatalj oner va rav två i hu vudsa k kri gs
organiserade. Deltog gjorde också alla 
ilygförbandstvper sa mt civi la trJn sport
fl ygpl an - DC-C) och F28 - för sjuktrans
porter. 

O\. nil1g~om,.ldf' fl}!: - ••••••• 

Övningsområde viss verksamhet: 
Hela milo NN = -xxxx-xux-xxxx 
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HMK informeras av C f4 /SeNN, öv l . 

.....IIII!II!I!I!IIIII!I!I!II LfDNING & STABSTjÄNST. - M h t 
övningens operiltivil bakgrund (med bl a 
attackförbanden på B-sida) hade C El 
och C SeÖN mindre uppgifter i samman
hanget. Stilbernil fungerade bra och bitvis 
var belastningen så låg att kapacitet kun
de avsätta s till internutbildning. Att utnytt
ja tillgän glig tid under övning effektivt för 
kompletterande utbildning aktua li seras 
allt oftare. Frågan ska ll uppmärksammas i 
förberedelserna inför alla övningar. 

Sektorstaben i NN har till sto ra delar 
varit krigsorganiserild oc h verkat i ända
målsenliga lokaler . Man har prövat nyli
gen översedda stabsrutiner och gjort en 
mängd värdefulla erfarenheter som nu 
bearbetas vid F4 /Se NN. Ett ständigt åter
ko mmand e problem är balansen mellan 
genomförandeverksamhet och den nöd
vändiga långsiktigil plilneringen. 

Äter kunde övningsledning m fl kon
statera, att formprna för silmverkJ n mel
lan sektorerna N -ÖN är de rätta och vä l 
etilblerade. 

STRIL TJÄNST. - Luftbevakningen 
fungerilde väl. Vissa störningJr noterildes 
dock i den optiska luftbevakningen. Det
ta hindrade inte att jaktstridsledningen 
fungerilde trots stark telestörning. En väl 
fungerande radargruppcentral - rrgc/T 
var här av stor betydelse. T 

JAKTFÖRSVAR. -Övningen har givit 
mycket varierande förutsättnin gar och 
därmed ett gott utbyte för jaktdivisioner
nil. JA J7-sys teme ts mÖjligheter har be
lysts bra. 

Problemet med divisionernas uppe
hållsplilts på baserna går mot slutlig lös
ning. Det kräver fortsatt engagemang för 
nödvändiga förbättringar. 

" Egna förluster" har som alltid krävt 
tak tikanpassn ing sam t genomlysning av 
delgivningsrutinerna avseende luftvärns
områden. 

FL YGSPANING. - Ledningen på ni
våern a sektorstab, division, tropp har ge
nomförts professionellt. P g a fredstida 
begränsning av sambandsnätet har det 
stundtals varit svårt att sprida spaningsor
der med rätta tidsförhållanden. 

Den !)Ianerade företagsfrekvensen 
kunde inte hållas p g a störningar på mar
ken. BI a blev klilrgöringspersonalen en
gagerad I markstrider. 

I huvuddelen av genom förda företag 
löstes spaningsuppgiften. Spclllingssyste
met har åter ViSilt prov på hög kapacitet. 

TRANSPORTFL YG. - Transportflyg
divisionen med TP 84 Hercules ha r ge
nomfört många företagstyper bl a: ~ 
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Viktigt erfarenhetsutbyte! - Besök bör dock begränsas redan i planf'ringsskedet. 

• Transport av klargöringstrop!) 
• Siuktransporter 
• LufUan dsäUni ngsföretag . 
• Containe rhan tering 

C El ledning har fungerat b ra - En sär
skilt nyttig ö vning var siuktranspOrlt'rt1d 
La stning av sårade ta r lång tid , varför b l <l 

skydd och uppvä rmnin g bör uppmärk
samma s bättre . 

•• FL YGSÄKERHET. - Fl yg,äkerhe
ten har varit god. Bara att a driftstö rn ingar 
rapporterades. Df' två all va rli gas te var 
kanske där förarna Il ög genom ett aktive
rat skjutområde utan att känna till påga 
ende skjutningar. 

Få bullerklagomål inkom från allmän
heten, inga med ersättningsansprak. 

BASTJÄNST. -i övningen deltagande 
basenheter var i begränsad omfattning 

organi,eradc enligt gällande princi per för 
V:Ht nya ba,system - BAS 90 . Tv,~ av de 
del tdgande bataljonerna gjorde KFÖ . 

En ,lV KFÖ-bataljonerna var personal
w dg p g a den av CFV beordrade pri o ri
ter ingen av grundutb ildning/ reorga ni<; a
tion av FV. Ba taljonen verkade dessutom 
pIl en ba, som betjämde saväl A- som B
, idel. O vning,utbytet b lev där för något 
Iwgr;i n '>dl. 

Generellt kan man säga, att bataljon s
sta bernas personal har något ojämn och 
lag kunskap om bastaktiska principer en 
li gt T ABas. BI a uppmärksammades detta 
i samband ml,d rörlighet och spridning av 
flygplan inom baserna. 

Betläning av flygplan h<:n genomgåen
de fungerat bra. Goda kunskaper om 
åtgärder vid C-stridshot har v isats. Ett 
stort Uppl,lgt amröjmoment ha r gellom
förts med skarp materiel. Resultatet var 
b rJ. 

• Besöksverksdmheten var mycket om
iattande - främst vid KFÖ-bataljonerna. 
Som en viktig del i eria renhehatermJt
ningen m ås te sJä lvklJrt besök accepteras i 
viss omfJttning. Men trots uttalade re
str iktioner har besöken i detta fall stört ba
talJ o nernas ledning och övningsverksam 
het i alltför stor omfattning. 

SAMBANDSTJÄNST. - inlednings
vis fungerade sambandsnätet inom sektor 
NN mind re bra. En viktig orsak är att 
mycket ny utru stning i nya system ha r ta
gi ts i bruk. Personalens rutin kommer att 
ök a efterhand . 

Överbe lastningar av nätet har före
kommit p g a dålig signaldisciplin (kon
cent ration) och av att många privatsa m
ta l (II j genomförts på tjänstetelefonei . 

Sambandstjänsten i vara centraler har 
dock i stort funge rat bra. 

~ ............................~ 
~ 
V> 

E 
~ 
'" '"~ u 

Sambandstjimsten har transportabel materiel till förfogande. Här upprällandegrupp i verksamhet. 
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• • SLUTORD. - Den sjätte FMO:n 
är genomförd . Därmed har samtliga mi
lon haft möjlighet att pröva krigsorgani sa
tionen - personal, materiel och pl aner
med varierande omfattning och mål sä tt
ningar. 

nO 87 är den övning som mest ge
nomgripande, med en sä rskild kontroll
organisation, har genomlyst FV-förban
dens kapacitet inom sektor NN. 

Erfarenheterna är bra och många och 
skall nu tillgodogöras på olika nivåer. Få 
eller inga andra metoder belyser krigsor
ganisationens möjligheter bättre än den 
tillämpade kontrollövnin gen . 

• TFO 87/FMO 87NN är genomförd 
med gott resultat och utan allvarliga till
bud. Med nyvunna erfarenheter går FV 
v idare mot nästa FMO . - Planläggningen 
har börjat. VÄL MOTT! • 



Så skulle en kvällstidning kunna inleda sitt 
reportage om flygkatastrofen ... om den 
varit verklig. Nu får den ingressen bilda 
effektupptakt till en beskrivning av den 
största katastrofövning i sitt slag som ge
nomförts i Sverige, ja kanske i Europa. 

Flygräddningsövning "SAREX BD 87", 
- Ingen har riktigt vågat tänka på hur det 
skulle gå om det inträffar en flygkatastrof 
med ett större flygplan här uppe i norr. 
Risken att det skulle inträffa är kanske mi
nimal, men flertalet flygningar till och från 
Luleå transporterar över 100 passagera
re, ibland 250 ... ! Tänk om ... Huva! 

Natten mot den 20 augusti kom därför 
ett riktigt PROV av flygräddningssystemet 
i sin helhet att genomföras. 
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•• 

STORSTA 


ÖVNINGEN NÅGONSIN 


Övningsledning. - Kontakter med be
rörda myndigheter skulle tas på " högsta 
nivå " inom länet för att kunn a bibehålla 
sekretessen mot den operativa delen av 
räddningsorgan isationen. 

Efter kontakt med för,varsdirektör Kjell 
Herievsson organi serades en övningsled
ning som kom att bestå av landshövding
en , försvarsdirektören, representant för 
Luleå kommun och dito för Norrbottens 
läns landsting, Miloläkaren för övre Norr

land , länspolischefen samt flygledare från 
F21 /Luftfartsverket. 

Alla representanter var överens om att 
inga begränsningiH skulle styra övningen. 
Senare begränsades dock sjukvårdssidan 
till att enda st två lasarett (Luleå och Bo
den) skulle övas fullt ut, d v s ända fram till 
operationsbordet. Övriga vårdinsatser 
fingerades . 

Målet för övningen var: 

~ Flygtrafikledningens åtgärder vid larmning , 
efterfo rs kning samt inleda nde undsällning. 

~ F2 1.s räddningsstyrkas deltagande i utryck· 
ning, efterforskning och undsättning. 

~ LA( åtgärder vid större fl yghaveri . 
~ ARCClSrhlm årgärder efter larm från FL på 

ATS Kal/a x. 
~ Räddningskåren s förberedelser, insats och 

ledning av undsättningen på haveriplatsen . 
~ Polisens medverkan i efterforskning, trafik· 

Fala: Maria Johansson 
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dirigering, identifiering, avspärrning och 
efterforskning av saknade person er 

~ Pröva sjuk vårdens kapacitet vid större kata
strof. 

~ Medverk an av andra m yndigheter som blir 
engagerade, t ex. F2 1/SeÖN, Lv7, Boden 
Carnison. 

~ Sa mtliga ledningsfunktioners arbete och 
sam arbete sinsemellan. 

• • Planläggning. - Enligt direktiven 
från övningsledningen skulle stor möda 
läggas på att skapa en rea listisk bild av 
"katastrofen ", trolig orsak , radiotrafik, 
nödsändare, flygplanvrak, haveriplats, 
skadebild samt markörers uppträdande 
Allt skulle vara så nära verkligheten som 
möjligt för att motivera de övande. Detta 
för att kunna rätta till de felaktigheter och 
brister som framkom under övningen . 

En lista på omfattningen av uppdraget 
skulle hjälpa till att plocka ut rätt personal 
för att göra övningen: 

• Rekognoseflng av lämpligl omrade. 
• Kon ca kcer med markagare. 
• Deca/ikarcor över o mråder. 
• Rö,ning av skog. 
• Ucläggning av vrakdelar. 
• Skapande av bränder rök o dyl 
• Inform alion l i ll ul va ida 
• Ca 200 markörer. 
• Md skering av dessa. 
• Informalion Om skadebild. 
• Transpor/er. 
• Ulspisning . 
• Upprållande av passagerarliscor. 
• Konlakcer med SAS. 
• Slädning av områdel efler övn ingen. 

Listan ger en uppfattning om den 
arbetsinsa ts som tornade upp sig för plan
läggningsgruppen, Dessutom skulle allt 
detta genomföras utan att någon utomstå
ende skulle få nys om planerna. - Stort 
ansvar föll på: 

Lars Österholm: 
flyg ledare, operati v plan läggning och led ning på ha

veriplals fr am Id l akli ve ring av övningen. därefter be
söbledare. 

Ingvar lonasson: 
Kn 0< h chef fö r beredskapspiulon F21, dukni ng av 
haverip la lsen, fl vgp lansvrak, markörer. transporter 
mm . 

Willy Ybo: 
Mj M edk seklorläk,1fe F21ISeÖN . Skadehildsbeskr iv
nmg, ma ~ker i n g oc h ul b,!c r1i ng av "armarkörer. Till 
sin " i 'l lp fi~k hil n . 

Urban Backman: 
LI, che! fö r sju kv~ rd s s k olan Il g/PS, Boden. 

Ulf Lindgren: 

Kn, C -xornp chel lör de 1,0 vpl rran F21 som sku lle 

va ril markörer, m,lIerielanskaffningsansvar ig. 


Efter rekognosering i terrängen runt 
F21 hittades en lämplig p lats för haveriet 
ca 5 km väster om F21 , - På haveriplatsen 
skulle dessutom vissa incidenter och and
ra moment inträffa, såsom: 

~ Ett befäl i transporten chockas och tror 
att de b livit nerskjutna av fienden, var
för han förskansar sig i ena änden av 
haveriområdet, beväpnad med en lå
da handgranater (övningsvapen) för 
att försvara sig mot fienden. Detta för 
att se hur räddningspersonalen löser 
ett sådant p roblem. 

~ Övriga befäl plus flygvärdinnor har 
organiserat en uppsamlingsplats för 
döda för att komma åt att ge de skada
de som ligger under liken första hjäl
pen, Bland de 30 döda som ligger ut
lagda med regnrockar över sig finns 
två som lever fortfarande (dödförkla 
rat s p g a s i n livlöshet). 

~ Tre grupper om två vpl som klarat sig 
beordras att bege sig i olika riktningar 
för att hämta hjälp Dessa tar sig till 
gårdar eller stoppar fordon men vet in
te var haveriplatsen är belägen. 

~ Fyra är svårt chockade och beger sig i 
två grupper från platsen och gömmer 

sig i skogen några hundra meter bort. 
~ På haveriplatsen vandrar dessutom 5

10 man omkring hela tiden och letar 
efter sina tillhörigheter för att tvinga 
polisen till noggrann kontroll av passa
gerarlistan. 

Pre, en informerades två dagar innan 
för att inte nyheten om flyghaveriet skulle 
kablas ut i världen som en skarp händel
se. Detta gjordes mot tystnadslöfte för att 
inte röja händel sen, (FV-Nytt gavs redan 
tidigare kännedom om " haveriet" , men 
redaktionens tystnadslöfte utgår först 
nu .,,) 

• • Genomförandet. - l'\Iågra dagar 
före påbörjades de praktiska förberedel
serna med uttransport av ett buss- och sex 
personbilvrak, Dessa skulle läggas ut över 
150 m myrmark vid en myrsjö. Detta lös
tps med en grävmaskin, den har mindre 
marktryck per ytenhet än en människa. 
Ut gick bra. Men vi fick vänta tills tjälen 
gått i jorden för att hämta vraken därifrån. 
T ransporten observerades av bybor i Kal
lax by och vi hotades med anmälan till 
hälsovårdsmyncl igheterna för nedskräp
ning i naturen. Hotet må ste undanröjas 
för att sekretessen skulle bibehallas, Vi 
var tvungna att informera byborna mot 
löfte att de inte spred informationen. 

Detta höll alla, .. utom en sjuksköters
ka vid Luleå lasarett. (Illa l/Red) Därför 
kände lasarettet till att en övning skulle 
äga rum och kunde vidta vi ssa förbere
delser. (Dragning åt "prov utan värde".) 

Information och maskering av de ca 
1 70 vpl och befäl var nästa uppgift. Kl 
16.45 ilastades hela markörstyrkan i bus
sar på F21 i tron om att de skulle ut och 
agera B-styrka till K4 i Arvidsjaur, Före
ställ er vilka långa ansikten och gapande 
munnar de visade upp när de informera
des om sin verkliga uppgift. Maskering 
och detaljinformation om var och ens 
skador leddes av sektorläkaren med hjälp 
av löjtnant Backman och ett antal vpl ur 
119/P5:s sjukvårdsskola. Samtidigt med 
maskeringen skedde arbeten på haveri
platsen såsom skogsröjning, utläggning 
av halverade ben sinfat med ca 1 000 liter 
brännbara vätskor. 

Efter det förberedelserna var klara ut
spisades alla med frukostkorv och pota
ti ssallad vid ett tjugotal grilleldar. Av 
dessa var då ca 100 ma skerade med ska
dor av olika slag, såsom brännskador, 
köttsår, benbrott och andra synliga ska
dor. En makaber syn i skenet av grilleldar
na. 

Efter detta intogs platserna och övning
en gavs startorder genom planläggnings
gruppens försorg. Stor spänning inom 
gruppen; skulle allt gå i lås som vi planerat 
eller skulle det spricka direkt p g a något 
som vi förbisett? Det var bara att vänta 
och se. 

• • Ö vningsförutsättningar. - En 
hemlig tran sport av militär personal till Se 
ÖN för insats i Törefjärden skulle äga rum 
under ett antal nätter med början den 20 
augusti. Transporterna utgick från södra 
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Sverige med mellanlandning på F4 för 
tankning . Flygningarna skulle hemlighål
las så långt möjligt och ske radiotyst på 
taktiskt höjd. Endast de som direkt berör
des fick orientering om transporterna. 
Och då endast vad de behövde veta för 
att lösa sin del av uppgiften. - Den första 
fl ygtransporten mellanlandar på Frösön 
och tankar. Efter start försvinner den nor
rut på låg höjd. Endast en starttid medde
las till A TS Kallax. 

Ca 55 min senare anropas Kalla x av 
flygplanet, som begär landningsinstruk
tion samt meddelar att man har vissa pro
blem. Efter ytterligare någon minut anmä
les att brand utbrutit ombord och man 
omedelbart måste nödlanda . 

Flygningen föregicks aven färdplan 
som angav att explosiva ämnen fanns 
ombord. Senare framgick att planet var 
fullt utrustat inklu sive beväpnad trupp 
ombord , varför det på haveriplatsen se
nare hittades vapenlådor och sprängäm
nen av olika slag. 

Sista kända läge var 35 km SW Kalla x. 
Inga radarobservationer . 

Vid haveriögonblicket startade den au
tomatiska nödsändaren på 121 ,5 Mhz. 
Den hamnar efter ca 1 tim under vatten, 

när stjärten sjunker ned i myrsjön . 
DC-8:an med sina 174 ombord bryts i 

flera delar och sprid s längs en gata i snår
skogen , som är 90 m lång. Mindre brän

der uppstår och i augustimörkret hörs ett 
hjärtskärande skrikande från de skadade. 

•• Detta var den scen de övade mötte 
då de i sina olika roller fick kontakt med 
haveriet och haveriplatsen. 

Vad beträffar totalresu ltatet av övning
en har detta i skrivande stund inte erhållits 
från Räddningsverket. Men hade det varit 
en skarp situation hade alla i räddningsar
betet involverade kunnat konstatera, att 
vad som förväntades kunna göras blev 
gjort och det BRA En trygghet att ha med 
sig in i en i övrigt oviss framtid. 

Ett stort tack riktas till följande som gjor
de denna betydelsefulla övning möjlig att 
genomföra : 

~ All personal vid F21 ISeÖN, 
~ Övningsledningen, 
~ Markägaren, 
~ Grävmaskinisten, 
~ Pressen, 
~ Utvärderingsgruppen. 

Och ett speciellt stort tack till: 

~ Planeringsgruppens medlemmar, 
~ Värnpliktiga från F21 och 1191PS för sina 
nattliga skådespelarprestationer i markörsrol
len. 

Eder SA REX BD B7-ansvarige 

I försvarsgrenarna Flygvapnet, Armen och Mari
nen finns i dag drygt 250 aktiva sjukvårdsin
struktörer. De kan ha en individuell utbildning i 
sjukvård såsom leg sjuksköterska (oftast i Mari
nen). Men de flesta sjukvårdsinstruktörer har en_ 
specialutbildning i sjukvård vid FsjvHS (Försva
rets sjukvårdshögskola) anpassad till de militära 
kraven. I denna utbildning ingår bl a tjänstgö
ring vid civilt sjukhus. Till detta kan sjukvårdsin
struktören ha påbyggnadsutbildning av repe
tions- och vidareutbildningskaraktär. 

15 



Tema 




Flygbefälsskola (FBS) 

pn 



En ållbåde dUIochmoll, en relltsamhetsIJeränBI
SI mldI/Ira ,1äd/andBlllulSllftof, mIn ocksl milli 
In radalannIrands minus. - Så kan VIIlksamhllls· 
årel "861B7 samman/anas.I I 


Verksam ets o ret 86187 

me ådj ndepus 


DC alannera e minus 

LAt oss la de glada piusPItslema 
fllrst: 
• Medlemsantalet ökade med 
84 till lotall 10.977. Aldrig har 25
åriga FVRF varit större! 
• Antalet vet1<samhetstimmar 
ökade med 1.286 till totalt 
214.290 timmar. Ett av de bästa 
utbildningsåren I förbundets hi
storia. 
• 16 föreningar redovisade 
ökat medlemsantal. Skaraborgs 
FVf ökade med 101 , Västerbot
ten med 70, Folkare med 52 och 
Västmanland med 36. 
• Skånes FVf är efter en med
lemsökning på 32 landets stör
sta förening med 953 medlem
mar. Göta håller andraplatsen, 
Skaraborg och Västgöta-Dal föl

jer dämäst. Stockholm dalade 
från tredje till femte plats. 
• Den lokala vuxenutbildningen 
ökade vid 14 föreningar. Skåne 
och Hälsinge-Dala toppar (som 
vanligt) , fina ökningar redovisas 
av Gotland, Kalmarsund, Nissan 
och Skaraborg. 
• Göta FVf förtjänar en blomma 
för sin ungdomsutbIldning. 219 
deltagare och 14.333 utbUd
ningstimmar imponerar. Väst
manland, Norra Småland, Upp
land och Örebro läns FVf ligger 
också väl framme. 

TJrInnnDIilId mlllflIPDItIr. 
• Största missräkningen: Att 
målsättningen vad gäller rekry
tering till befodringsutblldning 

endast uppfylldes till 33 proc. 
Planerade 183 nya elever till 
markförsvar, transport och luft
bevakning blev bara 60. 
• 11 föreningar har tappat 
medlemmar. Jämtland och Göta 
"städade" sina register och 
plockade bort 102 resp 75 med
lemmar. För Jämtlands del inne
bar detta en 37-procentig 
minskning. 
• Kategorin vämpllktlga mins
kade både vad gäller medlems
antal, deltagare I utbildning och 
frivifllg tjänstgöring. Nio före
ningar hade under 500 utbUd
ningstimmar. 

Styrelsen konstaterar I årsbe
rättelsen, att låg utbildningsnivå 
bl a beror på Ul8bllv81 relcryl8

rlngsunder/ag från Vämpliktsver
ket, otillräCkliga resurser vid vissa 
flottiljer samt svaga eller otlllräck
IIgl ulblldade föreningsstyrelser. 

~ Kommande verksamhetsår, 
1988/89, är målsättningen att 
öka medlemsantalet till 12.000 
och antalet deltagare I utbild
ningen av vpl befäl och meniga 
till 2.000 (att jämföra med 1.237 
året 86/87). 

~ Dags alltså att kavla upp är
marna och jobba stenhårt för att 
målsättningen skall uppfyllas. 
Aygvapnet behöver Dig och Di
na insatser, det har vi CFV:s ord 
på sedan jubileumsstämman 
Unköping i fjol. • 

Torsten Andersson 

A 
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S'dan nlgra Ir ha, HII,lng,-IIala Frlod F15IBk
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FlYgfälts· 
arIJetsk mani 

Ny vägbyggarteknik provddPs. En barande m;J/ta fide visa sina 
kvalifikationer ... 

på .. 
Ett veckoslut i början av septem
ber träffades frivilliga från denna 
rekrytering i Borlänge för att bl a 
bygga en väg, förstärka ett split
terskydd samt ordna ett kabelrör 
under en väg för sambandska
bel. 

Samling skedde fredag kväll 
där F15:s baschef, övlt Uno San
din, tog emot och gav en allmän 
information. Därefter övertog 
flygfältsingenjör Christer Ulje
kvist och gick Igenom planen för 
helgens arbete. Uljekvist tillhör 
FIF (Flygfältsingenjörstöre
ningarna - som också är en frivll

framåt 
ligorganisatlon). Denna samord
ning visade sig vara en perfekt 
lösning och ett bra sätt att lösa 
instruktörsfrågan . 

Lördag morgon påbörjades 
byggnad aven ca 200 m lång 
väg till en TLF-vagn. Ny bygg
nadsmetod användes. En matta 
rullades ut på planerad mark, 
därefter spreds ett 15 cm tjockt 
bärlager på mattan. Efter vissa 
justeringar med väghyvel var vä
gen klar på lördag eftermiddag. 
Sista timmarna på dagen för
stärktes ett splitterskydd, som 
byggts av frivilliga 1985. 

På söndagen utfördes en ka
beigenomgång under en väg. 
Denna kabelgenomgång an
vänds vid övningar och är viktig. 
Hittills har kabeln lagts på vägen 
med därtill hörande problem. 

Asfalten visade sig vara 30 cm 
tjock, vilket gjorde att arbetet tog 
något längre tid än beräknat. 
men med stor yrkesvana och 
hög effektivitet var kabel röret 
nerlagt och vägen återfylld kl 
14.00. Därefter återställdes ut

rustning och maskiner. - Bas
chefen avslutade med att tacka 
för en god insats. 

Att frivilliga kan göra Insatser 
på många olika områden har vi 
fått vitsordat genom en omfat
tande rekrytering och utbildning 
av frivilliga Inom basområdet. 
Frivilliga I flygfältsarbetskompa
ni byggde ca 200 m väg. Del är 
symboliskt bara en liten del av 
den väg vi har kvar med att ut
nyttja frivilliga I bastjänst. • 

Tore Be,lilsson 

'Ig EgO, d,' fick" Il r,n FrRF:all I1'n h,la Sr,
rlg, $/t,1I rll'a an rll8lar om SIIg-OloI carlSllln, 
47, låtlk, M"nlngs- ocl1,tyr""ortllllll,'mBns
FVI och ,ng,gBfad Ilr/rllllg, M,sr,,,, 18d,n 30 II 
tillbaka. 

Civilt är han transportförman och 
bor med fru Katarina och döttrar
na· Eva-Lena. 17. och Therese. 
15, i L1nghem utanför Linköping. Såg Esso är entusiast i ordets bäs
ta bemärkelse. Ett helt rum I vil-

ESSO 
- e 

räcke 

I•• 

lan fylls av flyg- och förenings
angelägenheter. Färgbilder och 
samlingstallrikar med flyg motiv 
på väggarna, pärmar med före
ningspapper och tidningsurklipp 
("dem skall jag bläddra i när jag 
kommit på hemmen i rader på 
hyllorna. 

- Det går aldrig en kväll utan 
att jag sätter mig och jobbar med 
föreningen en stund, säger han. 
Och Katarina fogar en fullt hör
bar teatersuck till den kommen
taren. 

Han är född I utkanten av lin
köping med F3 på ena sidan går
den och Saab på den andra, så 
flygplan är han uppväxt med. I all 
synnerhet som det då och då 
damp ner en Caproni eller Vam
pire hemma på ägorna. 

Värnpliktstiden vid F3 omfat
tade även utbildning tillluftbeva
kare, och den tjänstegrenen har 
han förblivit trogen. Att han bar 
flygets blå uniform när han i de 
ären mötte Katarina var natur
ligtvis helt I sin ordning. 

• • Hans första kontakt med 
frivilligrörelsen skedde när han 
som 17-äring gick in i FMCK, fri
villiga motorcykelkåren. I dag 
kan han se tillbaka på 26 genom
gångna centrala kurser. den för
sta en "Sk vice korpral" vid F4 för 
25 år sedan. 

Sedan 16 år är han kompetent 
och bussig bas för Malmens FYf. 
som nu med raska steg är på väg 
mot 400 medlemmar. "Hanter
bar storlek", tycker han själv. En 
skärmutställning inne i Flygva
penmuseet har fungerat som 
starkt dragplåster vid rekryte
ringen. 

- Vi har i många år prioriterat 
värnpliktsutbildningen. Tack 
vare detta är vi självförsörjande 
på inslruktörssidan. I vår skall vi 

http:alt,lskDlIIII.nl
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Vi är på gång 
- nu kan 

I"ng hända ... 
En211-1111 f'" befäl och fIIl "ktmlllaterurF711/StlS 

oen Nlllans FVI genomMnls en tutt kom/l,nlflJr

banIIskurs IsambanII mIll en IItJ1 tlomlJI",ln, pI 

en flygbas "nA,onstans I Srlfl,," I hIltas. 


Frivillig
Igg -vakt 


Det var en "skarp" övning med 
krävande vakttjänst, men all 

ha en 4-dagars rekryteringskurs i trötthet var som bortblåst när stf 
bataljonschefen Lars LegardtefTranstrand. I höstas startade vi 

en ungdomskurs med över 40 teråt tackade dem för ett gott 
deltagare, så vi är på gång med Jobb. 
den biten också, säger han. - Utan FVRF:amas insats ha

Esso är den sortens helylle de övningen blivit avsevärt be
svärligare att genomföra. Det Inmänniska, som talar om andras 

Insatser i huvudsatser och om si nebar en oerhörd avlastning att 
na egna I Inströdda bisatser. få hjälp från frivilligsidan med be
Kamraterna i föreningen får vakningen, något vi i annat fall 
många lovord. hade fått lösa genom att ta sol

dater ur inneliggande omgångar, 
•• - Vi har fantastiskt fint sam säger övlt Lagardt till FVRF-Blla
arbete med frivilligdetaljen vid gan. 
F13 (så sträck på dig. Jan-Erik Övningen föregicks aven kurs 
JOhnson!), med armåflygama på i markförsvar på F1 O. Den gick ut 
Malmen och med Unköplngs på att ge eleverna den nya synen 
garnison. på 'Basbat -85', hundtjänst, 

- På Malmen har vi också vår vakttjänst, larmsystem samt ut
föreningslokal. som legendaris bildning på Ak 4. 
ke Gösta Norrbohm ordnade un På flygbasen organiserades 
der sin tid som flottiljchef. Vi har vakttjänsten av fl< Rolf Hert/er, 
egentligen växt ur den. men kan Malmö. Stf vaktchefen Jan En
ske kan det bli någon annan le ström fick till uppgift att svara för 
dig när arm9flygama, AF 2. byg vaktavlösningar och patrullrun
ger nytt. dor. 


Din syn på de planerade re
 Med FVRF-ama på plats blev 
gionförbunden? det genast svårare att komma in 

-Inom Malmen är vi helt emot och vistas inom området. Detta 
förbundstanken. Vi tycker vi har konstaterades bl a av den tek
nog av vår förening. Antalet niska personalen, men kommen: 
funktionärer skulle inte räcka till tarerna från deras sida var enbart 
för både förening och förbund. positiva. Hela tiden fanns myc
Detta tror jag kommer att gå ut ket folk i rörelse, och ett stort an
över föreningarna, säger Esso . • tal Skarpladdade flygplan skulle 

Torsten Alldersson bevakas. 

Sommarn 1985 fick han, tillsam
mans med löjtnant Angela Blom, 
I uppdrag att genomföra en 
grundkurs för friskvårds ledare 
vid Köpingsviks kursgård på 
Öland. Sedan dess har ytterliga
re två grundkurser och en fort
sättningskurs hållits vid Källvi
kens kursgård I Strömstad. VI är 
nu 26 utbildade friskvårdsledare 
runt om i tandet. 

Kurserna har Innehållit bl a 
grundläggande utbildning i ana
tomi (hur kroppen är uppbyggd), 
fysiologi (hur vi fungerar invär
tes), kostlära och motionsträ
ning, bl a bra och rätt jympa. 
Samtliga som genomgått kursen 
har fått sig en ordentlig kick till 
ett sundare liv. 

MEN nu nöjer vi oss Inte med 
att själva ha fått denna kunskap, 
utan nu vill vi naturligtvis sprida 
denna till alla våra flygvapenvän
ner. 

I somras valdes därför Karl 
Krook och Gisela Mattisson till 
ansvariga för alt samordna den
na friskvårdsverksamhet. 

i höstas har en motion, som 
framför önskemål om mer frisk
vårdsutbildning på lokala-, re
gionala- och centrala kurser, 
gått ut till flygvapenföreningama 

En matrikel över samtliga 
friskvårdsledare har gjorts och 
skickats ut till flygvapenföre
ningarna. Här finm' resurser all 

hämta - utnyllja del! 
Om vi har planer Inför framtl· 

den? Jajamensann! 

Övlt Legardts tacktal var oer
hört uppskattat. Tröttheten bara 
flydde. Och man glömde nästan 
bort vaktpassen. Man upplevde 
det där speciella i anda och 
stämning som finns I FV och 
FVRF. 

Slutligen ett stort tack till Fl O:s 
frivilligavdelning och den formi
dable Eddie Granlcvlst. Utan 
honom hade det inte bli vit någon 
övning. • 

Claes Ersing 

~ Vi vill attfriskvårdsutbildning

en kommer att bli schemalagd 

på lokala-, regionala- och cen

trala kurser med t ex en lektions

timme teori + ett fyspass (som 

kan variera beroende på lokaltiII

gång och väder). 

~ Att det I varje färenlngsstyrel

se finns en friskvårdsansvarig le

damot. 

~ Att det på förbundsnivå utses 

en ledamot med friskvårdsan

svar. 

~ Att vi kan sprida iden till övri

ga frivilligorganisationer (en del 

friskvårdsinformationer har re

dan hållits för lottoma i t ex Kro

nobergs län). 

~ Att vi kommer att kunna verka 

som friskvårdsledare på kurs

gårdarna. 

~ Att vi kan få möJlighet att spri

da friskvårdstanken till fast per

sonal och värnpliktiga. 


Del öllergripande m~/et ar: All 
lära alla inse betydelsen all fysisk 
och psykisk god balans, för att 
vara bättre ru$~d (ör en krigssi
tuarion - och hur Du själv kan 
göra {ör att nJ denna balans. 

Visst är det väl vik1igt att vi är 
rädda om oss och varandra. Har 
Du några frågor så ring migl Mel
lan 09.00-15.00: 0470-23040. 
Efter 16.00: 0478-412 55. 

Gisela Maltisson 

c 
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I somras klarade han av steg 2 på 
Källviken, där Ronny Edsgren 
och Ange/a Blom körde hårt med 
eleverna. 

Bertil har så goda erfarenhe
ter, att han tycker friskvård på 
schemat är en självklarhet vid lo
kala och centrala kurser. 

- Minst en timma om dagen, 
men inte som avslutning på fre
dagar. Då är det så mycket annat 
som lockar, säger Hagås och un
derstryker FVRF:s målsättning 
att minst ett befäl ur varje flygva
penförening bör utbildas till frisk
vårdsledare. 

- Utbildade ledare skall kunna 

011 bl" smlllnlbk II,,, 
I '111 In Bllflmk.mp, 
In ItllgeMållmm.nll,","ng mlllM K.'m.,
suntls, SIllIsIn Sr"'''',
lItJrn Bmlluds, NISSIIII' 
lid SUnll n",.,d,
1III111P'. K.lmmunll 'UD 
dllllll/llll. 1Ir1/ngIlll, som 
bd's.ml.,2II••II.,
IInlS p'151L/IIIIP"'''
mld BklRls FVf lom .,,."",. 

Tävlingen omfattade nio mo
ment. Man tävlade i tre klasser: 
Värnpliktiga, lottor och ungdom. 
Bland momenten fanns I år hin
derbana, som forcerades i häl
lande regn - en upplevelse att se 
med vilken lag- och kämpaanda 
deltagarna löste den uppgiften. 

Klass A (vpl) vanns av SkAnes 
FVf (Carsten Flensburgh, Karl
Olof Lööw, Göran Holm), klass B 
(lottor) av Kalmarsund (Christi
na Pageis, Therese Jonsson, 
Betina Appelqvist) och klass C 
(ungdom) av Kalmsrsund (An
ders Ternström, Håkan Tem
ström, Håkan Jonsson). ~ 

Tävlingsledarna Kjell-Åke 
Quick och Gert Mårtensson ro
sades för ett perfekt genomfört 
arrangemang. Prisutdelare var 
Skånes färeningsordf Per Johan 
Widmar1< och styrelseordf Lars
Åke Wahlberg. ~ 

1988 års Sydfemkamp arran
geras av Norra Smålands FVf . • 

Pia Holl/nanll-Qllick 

D 

kallas in och fungera som frisk
vårdare under KFÖ och SÖB. 
Det är viktigt att försvarets per
sonal, fast anställda och frivilliga, 
får samma chans till friskvård 
som anställda inom t ex Volvo 
och andra storföretag. Klar 
kropp ger klar knopp, betonar 
han. 

En rikstäckande friskvårds
satsning kan ske på följande 
sätt: 

• Sätt friskvård på kurssche
mat och se till att skolcheferna är 
positiva. 
• Upprätta lista över utbildade 

instruktörer, vilken skall finnas 

på varje frivilligdetalj och införas 

i FVRF-Bilagan. 

~ Informera på alla nivåer inom 

FVRF och FV samt låt friskvår

darna disponera en särskild pro

grampunkt för uppvisning eller 

liknande på f1yg- och flottiljda

gar. 

• Utbildad friskvårdare skall in
gå som ledamot eller adjungerad 
i flygvapenföreningamas styrel
ser. 

Flera motioner om ökad frisk
vårdssatsning hade Inlämnats till 
FVRF:s årsstämma 1988. • 

T.A. 

Småländskt 
i SYd-6- a pen 

Gräsligt fult pris. Skulle aldrig 
vilja ha det, utbrast Skånes FVf:s 
sekr Gunilla Ja/gard när hon fick 
se föreningens nyinköpta vand
ringspris i fälttävlan. Leif Gun
narsson hade för alltid tagit det 
gamla. 

Vem som vann tävlingen? Jo, 
Gunilla förstås! Så minst ett år 
framåt får hon ha "det gräSliga 
priset" hemma i Malmö. Ett varmt 
grattis från FVRF-Bllagan kan
ske kan putsa upp glansen? • 

Å1vsborgs FVf har firat 30-årsju
blleum, som sig bör med stort 
medalj regn. Riksförbundssekr 
Kjell Helmersson delade ut 
FVRF:s guldmedalj till mj Chris
ter Byström, som var förenings
ordf 1976-86 och nu utsågs till 
föreningens förste hedersleda
mot, samt till sekreteraren Göran 
Andorff, Borås. 

FVRF:s silvermedalj tilldela
des Karl-Erik Svensson (som nu 
fyller den dubbla uppgiften att 
vara både förenings- och styrel
seordf) , Gunnar Nordström och 
Göran Andersson. FVRF:s för
tjänsttecken: Flemming Åkes
son, Leif Wendt och Per Svens
son. 

Föreningsplakett i silver till Bo 
Stockhaus, Sture Karlsson, Ta
ge Svensson och Christer An
dersson. Brons: Fredrik Hans
son och Patrik Augustsson. • 

http:Bllflmk.mp
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Mycken luft har strömmat över Flygvapnets 
vingar i såväl dåtida Bomb- och Skjutskolans 
som nutida Flygbefälsskolans regi under gång
na 45 år. Med detta inlägg vill vi på FBS via en 
kort historisk återblick orientera om dagens 
verksamhet samt informera om några av våra 
framtidsvyer. 

FBS verksamhet i dag. - Huvuduppgif
ten är att utbilda: 
• Flygtjänstledande befattningshavare 

~ Rotechefer 

~ Cruppchefer 

~ Stf divisonschefer 

~ Divisionschefer 

~ Stf f/ygchefer 

~ Flygchefer 


• Instruktörer och specialister för: 
~ Vapensystem 

~ Flygsäkerhet 

~ Simulatortjänst 

~ Utvärderingstjänst 


sa mt att följa upp och utveck la verksam
heten inom dessa områden. - Utöver det
ta biträder C FBS flottiljchefer och Flygsta
ben vid tillsättning av divisions- respekti
ve flygchefer. 

FBS organisation framgå r av bild 1. 
För att kunna genomföra den omfattan

de utbildningsverksamheten utnyttjar FBS 
i hög grad specialister och experter från 
FV :s förband , FS, FMV, FFVoch från civi
la industrier och instutioner. 

Huvuduppgiften för FBS personal är att 
organisera och leda kurser samt att ge
nom kontinuerliga kontakter med och 
vistelser på förband följa upp verksamhe
ten vid FV:s divisioner. 

Varje kurschef vid FBS är expert på 
"sitt" vapensystem i alla avseenden - så
som flygutbildning, simulator, utvärde
ring, taktik, beväpning, organiation etc. 

Skolans historiska motto " TA och GE 
TEORI och PRAKTIK" äger i dag liksom i 
framtiden sin fulla tillämpning. 

Det är mycket stimulerande att arbeta 
vid FBS. Att vara " i spetsen" på FV:s verk
samhet, att möta intresserade och krä
vande elever samt att ha ett nära samar
bete med förband, flygstab och eskader
stab m fl gör att verksamhetens krav på 
25-30 veckors bortvaro för huvuddelen 
av skolans personal känns meningsfull 
och uthärdlig. 

Utbildningsgången för en flygförare i 
NBO framgår av bild 2. 

• • Rotechefskurs. - Som nämnts 
har FBS i och med övergången till NBO 
fått utökade uppgifter. Bland dessa ingår 
fackskedet efter FKHS:AK. Detta skede 
benämns Rotechefskurs. M ålsä ttningen 
är att ge kompetens för att kunna krigspla-

Historisk återblick. - Flygvapnets 
Bomb- och Skjutskola startade sin 
verksamhet vid F21 IKallax den 17 
maj 1943. Dess uppgift var att 
meddela undervisning i bombfäll 
ning och skjutning. Skolans förste 
chef var den numera pensionera
de generalmajoren Ingvar Berg. 

Kursverksamheten bedrevs 
som längre och kortare kurser vid 
FV:s olika flottiler. Den leddes av 
skolchefen med hjälp aven adju
tant och inlånade lärare. 

1968 förlades FBS teoretiska ut
bildning till en fast plats vid F3 på 
Malmslätt, men den praktiska ut
bildningen var som tidigare för
lagd till flottilj . 

Från början av 60-talet utöka
des skolans uppgifter till att även 
omfatta utbildning av personal för 
ledning av flygtjänst. 1964 hölls 
den första divisionschefskursen i 
FBS regi. 

Från mitten av 70·talet svarar 

FBS även för utbildning av flyg
tjänstledande befattningshavare 
inom Armen och Marinen. Fram 
till i dag har ett 80-tal grupp· och 
divisionschefer utbildats för dessa 
vapenslag. 

Efterhand som den nya befäls· 
ordningen (NBO) infördes i början 
på 80-talet, har uppgifterna ut· 
ökats samtidigt som ansvaret för 
utbildning och utveckling av in
struktörer för simulator· och ut
värderingstjänst ålagts skolan. Till 
följd av detta har också organisa
tionen utökats från två befatt
ningshavare vid skolans bildande 
till dagens åtta. 

1983 fl yttades skolans teoretis
ka utbildning till F16 Uppsala och 
från 1985 ingår FBS organisato· 
riskt i Flygvapnets UppsalaskolorI 
F20. Men - nota bene - FBS lyder 
i sina huvuduppgifter direkt under 
CFV. 

r 
I 

FBS organisation 

18 Bild 1 
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VPL GFU GTU1 GTU2 TIS 
A SK 61 SK60 SK60 35/37 

AB 12 5 6 5 

F5 ~ 

ann 

GFSU FFSU:Y 
35137 35/37 

10 12 

Chefs·
Löjtnant Kapten Major 

FKHS 
AK 
AU FU 

MHSFKHS 
HK 
AU FU 

utbildningMHS 
AK 
AU FU 

HSK 
1 EL 2 - 41-5 - 2 tör 

i 
Grundlaggande strlds
f1ygforarutb Idnfng klar 

ceras som rotechef. Kursen inleds med ett 
teoriskede vid FBS om fyra veckor. Här
vid läggs den teoretiska grunden för ro
techefsskapet liksom grunden för det ef
terfölj ande praktikskedet. 

Tyngdpunkten på teoriskedet läggs på: 

Utbildningen genomförs som lektio
ner, app likatoriska exempel (app lex) och 
diskuss io ner. Eleverna får bl a agera som 
lärare och presentera "sina egna" flyg
och vapensystem för varandra. Till de 
renodlade lektionerna utnyttjas inlånade 
experter som lärare och föreläsare. 

Under praktikskedet, som genomförs 
på egen division i hemmaförbandets regi, 
skall eleven ges möjlighet att tjänstgöra 
som rotechef under handledning. Denna 
utbildning läggs in i divisionens ordinarie 
verksamhet. 

Rotechefskursen avslutas med examen 
vid FBS i december, då eleverna sa mtidigt 
utnämns till löjtnanter. 

Erfarenheterna från de nu genomförda 
kurserna är goda. Våra yngre flygförare, 
som utbildas i NBO-systemet, har en hög 
och jämn standard . 

• • Gruppchefskurs. - Denna kurs 
ges till alla flygförare och ingår i deras ut
bildning till kapten. 

M ålet är satt till att de skall kunna utöva 
ledarskap på division i nivå S/III. Praktiskt 
innebär detta att t ex vara flygövningsle
dare och arbetsgruppchef liksom att själv
ständigt kunna planera, leda och genom
föra flygföretag som gruppchef. 

Kaptenerna skall vara våra "ess" i att 
praktiskt manövrera förband i luften . Det
ta innebär, att en stor del av utbildningen 
omfattar ledarskap , taktik och teknik. 

flygande

befallning 




Kursen är i stort upplagd som rote
chefskursen med fem veckors teori vid 
FBS och tio veckors praktik vid hemm a
förband. Under praktikskedet får eleven 
öva i de olika roller en gruppchef har som 
chef, lärare och fackman och allt detta 
under den ordinarie division sledningen s 
ansvar. 

Den första gruppchefskursen i NBO 
kommer inte att genomföras förrän våren 
1989. Därför kommer två redan nu NBO
utbildade fl ygförare att få ansluta på den 
sista gruppchefskursen i den gam la be
fäl sordningen (GBO) nu under våren 
1988. 

•• Divisionschefskurs. - Divi sion s
chefskurserna är av två slag. Typ 1 för bli
vande stf divisionschefer och Typ 2 för 
blivande divisionschefer. 

Typ 1 omfattar fem veckors teoriskede 
vid FBS och sju veckors praktikskede vid 
förband och ges normalt efter genom
gången MHS:AK. Målet är, att eleverna 
efter genomfö rt praktikskede skall kunna 
tjänstgöra och ta ansvar som stf divisions
chefer. 

Den teoreti ska utbildningen är främ st 
inriktad på ledningsfrågor, flygsäkerhets
tjänst och taktik. Under praktikskedet 
övar eleverna som stf divisionschefer och 
division schefer under handledning av lä
rare ur FBS. Skedet genomförs vid annan 
division/flottilj än den egna. 

Typ 2 omfattar tre veckors teoriskede 
vid FBS och ges i sa mband med tillträde 
som division schef. Eftersom de flesta av 
våra div isionschefer numera kommer från 
MHS:HK, omfattar kursen en uppdate
ring/ensning inom områdena personaI
hantering, fredsverksamhet liksom kris
och krigsfrågor . 

•• Vapensystemkurs. - Vid FBS ge
nomförs vartannat år vapensystemkurser 
för respektive fl ygslag jakt , attack och 
spaning. 

Vid dessa kurser utbildas vapensystem
officerare, som har till uppgi ft att vid egen 
division ansvara för att personal har goda 
kunskaper om det egna flygslagets vapen
system och taktik. 

Kursen genomförs vanligtvis med två 
till fyra veckors teoriskede vid FBS följt av 
ett fyra till sex veckors praktikskede. 

Under teoriskedet genomgås det egna 
vapensystemet mycket noga med hjälp 
av bl a inlånade experter. Vapen och va 
penverkan studeras spec iellt liksom egna 
taktiken mot bakgrund av aktuell hotbild 
och aktuella underrättelser. Härvid försö
ker vi hitta intressanta områden för taktik
och/eller systemutprovningar . 

Under praktikskedet ges eleverna möj
lighet att a) dels prova under teoriskedet 
framtagna förslag till taktikförändringar 
och b) dels pröva av bl a C El föreslagna 
vapen- och systemändrin gar. 

Praktikskedet följ s av ytterligare en teo
rivecka , under vilken slutsummering och 
dokumentation sker. I slutrapporten från 
kursen lämnas oftast förslag till ny text i 

taktiska anvisnin gar och utbildningsan
visningar. 

Det för elevern a mest positiva med va
pensystemkursern a är, att de får möjlig
het att tränga djupare in i områden, som 
de inte har mÖjlighet att göra i den dagliga 
tjänsten, vilket i sin tur gör, att de s porra~ 
till att Själva driva arbetet framåt vad gä ller 
taktik- och systemutveckling. 

• • Simulator och utvärderings
tjänst. - FBS har att under CFV leda och 
utveckla simulator- och utvärderings
ljiinst. Eftersom detta viktiga område 
medför kunnande som även ska ll komma 
framtida system tillgodo , deltar FBS även 
i utvecklingsarbetet med framtida utrust
ningar. 

Simulatorer för grundutbildning och för 
träning av redan utbildade fl ygfö rare finns 
vid Fl O för flygplan J 35 F/J och SK 35C, 
vid F7 och F15 för AJ 37, vid F1 3 för JA 37 
och SH 37, vid F4, F16 och F21 för JA 37 
s<tmt vid F7 för TP 84. 

Utvärderinsutrustningar (UTB) för JA 
37 finns vid F4, F13, F16, FI7 och F21. 

För varje sim ulatorsystem finns en si
mul <ttorsystemledare, som under FBS är 
ansv<trig för systemets status liksom dess 
utveckling för att simulatorerna skall vara 
ett effektivt utbildningshjälpmedel. 

Vid varje flottilj med simulator finns si
mulatorledare , som handhar de interna 
simulatorfrågorn<t men som också står till 
FBS förfogande i spec iella simulatorfrå
gor. 

FBS har det se nas te året arbetat hårt för 
att integrer<t simul atorerna i flygtjänsten 
och varje kurschef vid FBS är numera an
svarig för de simulatorinstruk törskurser, 
som håll s inom dennes vapensystem. 

Utvärderingsverksamheten utvecklas 
inom ramen för en referen sgrupp. Ge
nom att FBS deltar i divisionernas flyg
tjänst erhålls ett bra underlag för utveck
ling av UTB. 

Ju st nu pågår utveckling aven i UTB in
gående robotsimuleringsmodell för RB 
74, vilket kommer att ge god förståelse för 
robotens prestand a. 

Studier pågår också rörande samkör
ning av upp till fyra olika UTB-registre
ringar i syfte att förbättra utvärdering och 
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analys av bl a kurvstrid , vilket kommer att 
ge ökade kunskaper och bättre säkerhet i 
fl ygtjänsten . 

•• Framtiden. Inom en så dynamisk 
försvarsgren som FV måste framtidsfrå
gorna ständigt vara levande. Inte minst in 
om flygtjänstområdet. Vi måste fortlö
pande stä lla oss dessa frågor: 

~ Har vi varit tillräckligt Föru tseende? 
~ Har vi dragit de rä tta slutsa tserna ? 
~ Ha r vi beaktat att nya människor har 

kommit in i systemet? 

Svaren på dessa frågor m m och förslag 
till åtgärder är väl dokumenterade i bl a 

J I 

De t som varit mest negativt inom fl yg
tj änstområdet under dc senaste lO-tal 
åren är de stora flygföraravgångarna. Vi 
på FBS tror inte, att enba rt lockande löner 
från c ivilflygets sida varit anledning till 
dessa avgånga r, En genomförd FOA-ut
redning om flygförarnas arbetssituation i 
FV bekräftar, att även andra orsaker ligger 
ba kom flygföra rflykten, 

De åtgä rder som CFV satt in med bl a 
kontrakt och stora lönetillägg har stabili
serat verksamheten och utbildningsmil
jön vid våra divisioner, Nya yrkesofficera
re i fl ygtjä nst med bra utbildning och hö
ga krav på sig själva och myndigheten är 
på väg in i FV, 

Trots att personalbri sten är stor vid en 
del av våra divisioner tror FBS på framti
den, om vi inte gör om misstagen från 60
och 70-talen , 

~ Vi tror, att de största misstagen ligger i 
att flygtjänsten inte ansågs och gjordes 
tillräckligt professionell och med profes
sionalism menar vi då förmåga , vilja och 
förtroende att ta och få ta ansvar i yrkesut
övandet. I vår utbildning inom NBO sat
sa r vi hårt på detta! 

FBS har lämnat in ett förslag till ändring 
i ORDNINCS- och SÄKERHETSFÖRE
SKRIFTER för MILITÄR FL YCVERKSAM
HET (OSFl, som innebär ökat ansvarsta
gande för den enskilde, Vi skiljer på be
greppen "order för fl ygning" , som divi 
sionschefen ger och "order för flygföre
tag", som förband schefen i luften ger, 

Flygenhetens organisation och arbets
rutiner har jämfört med många andra en
heter vid flottilj utvecklats lite. Vi har fått 
CFV uppdrag att se över detta och en för
söksorganisation kan bli aktuell under 
1988/89, 

Tillsammans med FS , F1 6, FS och El 
skall vi se över den grundläggande tak ti s
ka utbildningen (CTU) vad avser utbild
ningens mål och genomförande, Denna 
översyn genomförs under 1988. 

I samband med bl a vår utbildnin gs 
verksamhet vid förb and har vi /FBS fått an
ledning att ställa oss frågan: Är inte FBS 
utbildningsmetod med korta teori skeden 
och praktisk övning på förband till ämp
bar även inom övriga fack? Vi tror det och 
därmed är kanske en annan av FBS ut
bildningsmetoder avslöjad: "BrandFack
lan" , • 
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-
sommaren 1985 påbörjarde FV 

för den österrikiska flygut
bildningen vid FlO/SeS. Den första typin
flygningen , TIS:Ä, med " divisionschefer

skulle genomföras v id FlO/SeS. Att 
denna utbildning förl ades till skånska FlO 
var ganska naturligt, eftersom det tidigare 

att all TIS 35-verksamhet 
skulle överföras till FlOSeS under våren 
1986. För att berörd FlO-personal skulle 
få en inblick i det österrikiska flygvapnet 
och dess standard, genomfördes ett 14 
dagars besök (a ugusti 19851 i Österrike. 
Under detta besök lades grunden för hur 
utbildningen skulle planeras och genom
föras. - I stora drag innehöll utbildnings
pa ketet enligt Fig A. 

Hur skulle vi på FlO/SeS kunna lösa 
denna extra utbildning som ålagts flottil
jen ? - Ett förslag var att låta l:a div (TIS 
di v) sköta all typinfl ygningsverks3mhet, 
dvs både vad gäller svenska och österri
kiska elever. M en bl a beroende på att al 
en taktisk utbildning (GFSU-FFSUl plane
rats för de första sex österrikarna, bl viss 
del av flygtjänsten sk ulle bedrivas på 
350E och el brist på utrymme i den be
fintliga divisionsbyggnaden förelå g beslu
tades det att en fristående fjärde division 
skulle bildas. 

1/10 1985 1986 

Divisionschefer (3) TlS :Ä I GFSU:Ö 

Instruktörer (3) TIS :Ä 

Förare TIS 1 (6) 

Förare TIS 2 (6) 

Förare TIS 3 (6) 

1987 
I 1988 1989 

I FFSU:Ö 
I 

IG FSU-FFSU :Ö I 

I 
TIS 

I 

~ 
I 

TIS 
I 

Totalt 24 förare.  Total flygtid 1 800 timmar (SK 35C, J 35F, 350E) 

Planeringen 
U nder 
planeringen 

na" 

var beslutat 

* * Utbildningen av österrikiska Draken
flygförare i Sverige - vid FlO/SeS - har hunnit 
till "halvlek". Den taktiska flygutbildningen 
avslutades i början av februari och de tre utbil
dade förarna återvände till Österrike. Detta ef
ter att ha levt i Sverige upp till ca 2 1/2 år och 
flugit ca 200 timmar var på flygplantyp J 35 
Draken. * * Resterande utbildning av öster
rikarna består till del av viss komplettering för 
de tre "äldre" eleverna. Men främst återstår 
genomförandet av tre TIS:Ö-omgångar om 
vardera sex elever (totalt 18 elever). Utbild
ningen avses vara slutförd sommaren 1989.** Samtliga österrikiska förare som deltar i 
inflygningen på Draken kommer från Österri
kes två enda jaktflottiljer. * * * 

av flygutbildningen. 



Efter mycket hårt arbete från flottiljens 
sida lyckades FlO/SeS få byggnadstill
stå nd för en ny divisionsbyggnad, nytt 
flygplangarage och en ny flygplanplatta 
("Österrike plattan " ). Detta var nödvän
digt för att flottiljen sku lle klara av den 
stora grundutbildningen av nya svenska 
35-förare i kombination med utbildning
en av de 24 österrikiska förarna. 

Så tillkom en fjärde division vid F10/ 
SeS - i december 1985. Divisionen be
stod endast av fyra instruktörer och en 
kvinnlig divisionsassistent. (Under hösten 
1987 tillfördes divisionen ytterligare två 
instru ktörer.) 

Ett problem som dök upp var, hur man 
skulle fördela flygplanen och flygtidsutta
get mellan de svenska divisionerna (T IS , 
GFSU och TU 35)) i förhållande till den 
österrikiska utbildningen. Problemet blev 
än större när en del av våra fl ygtekniker 
(av lönepolitiska skä l) slutade och sökte 
sig över till den civila marknaden. 

Först under hösten 1987 inplanerades 
att "Österrike-kompaniet" skulle börja 
producera egen flygtid med 350E. 

Flygchefen vid FlO/SeS har sannerligen 
inte haft en avundsvä rd uppgift i att försö
ka fördela resurserna under 1986 och 
framåt. Många olika förslag och lösningar 
provades. Oavsett vilket förslag som 

provkördes blev alltid någon part "miss
nöjd". 

Trots allt har utbildningen vid FlO/SeS 
gått framåt. Och detta mycket tack vare 
personalens positiva anda och förståel se 
för ett ständigt "g ivande och tagande". 

• • Detaljplaneringen av flygutbild
ningen . - Målsättningen med utbildning
en av divisionscheferna och instruktörer
na var att genomföra TIS:Ä (30-35 flyg
tim) och därefter genomföra "komp lette
rande" jaktutbildning på J 35F/OE. Den 
kompletterande utbildningen skulle leda 
till att österrikarna själva, i Österrike, skul 
le kunna utveckla egen taktik för att kun
na utnyttja J 350E efter österrikiska krav 
och förhållanden. Vidare skulle de sex 
förarna erhålla utbildning för att kunna 
agera som rote-/gruppchef under avance
rad-taktisk flygning. 

Flygtiden som var disponibel var för di
visionscheferna 175 tim/elev och för in
struktörerna 125 tim/elev. 

De tre TIS-omgångarna (18 elever) pla
nerades som en "normal" TIS 35 (55-60 
flygtim/elev). Enda skillnaden var att efter 
SK 35C-skedet skulle 350E utnyttjas i 
stället för J 35F. 

F lO/SeS har varit helt ansvariga för pla
neringen och genomförandet av utbild

'. . .. . 
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ningen. Vi har haft stor frihet när det gd ller 
utformningen av utbildningens innehåll. 
Visserligen har många kontakter tagits 
med Flygstaben men detta mest för att in
formera och få det formella godkännan
det av utbildningsplanerna. 

Många och långa diskussioner fördes 
internt vid divisionen och med dåvarande 
Stf C FlO/SeS, översteGunnarStåhl. Det
ta för att få ett vä l avvägt utbildningspaket 
efter österrikarnas behov/önskemål och 
med hög fl ygsäkerhet. 

Huvudmå let för utbildningen blev slut
ligen jaktförsvar med rote, VMCldagar. 
Eftersom österrikarna inte får ha styrda ro
botar (fredsavtalet 1955) begränsades va
penutbild n ingen till Drakens automatka
noner. För att få en bra och överskåd lig 
struktur av utbildningen delade vi in den 
taktiska utbildningen i "GFSU :Ö" och 
"FFSU:Ö" . 

"GFSU:Ö" innehåll i stort: 
~ Stridsmässig flygning enskiil-rote-grupp. 
~ Taktisk rörbandsFlygning rote-grupp. 
~ Taktisk instrumentflygning. 
~ Jaktstrid, enskilt och irÖrband. 
~ Skjutning akan mot vingmål. 
~ Flygsäkerhetsövningar, rodermoment, 

superstall m m. 
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"FFSU:Ö" innehåll i stort: 
~ Rote/gruppchefs utbildnin g. 
~ Luftförsvar mot okända m ål på lag

högsta höjd, olika prestanda m m. 
~ Inflygning märker. 
~ Skillnadsomskolning till 350E. 
~ Flygsäkerhetsövningar. 
~ Radarävn ingar med PS-OJ. 
~ Simulatorinstruktörskurs. 
~ Anpassad di visionschefskursITSO-kurs. 

Divisonens förslag och tankar prän ta
des ner på papper och bi ldade til l slu t en 
tjock pärm med Anvisninga r för Jakt U t
bildning, kallad "AJU 350E". M ed hj älp 
av en mycket intresserad "gJmmeldra
ke", Per Fogde , öve rsattes AJU :n till eng
elska . 

•• Utbildningens genomförande . - I 
janu ari 1986 påbörjades SJ den första 
gru nd läggJnde f1ygslagsutbildningen/ 
"GFSUÖ" vid F"IO/SeS med de tre öster
riki ska division sc heferna. Den 1 septem 
ber 1986 utökade,> utbildningen med 
TI S:Ä för de tre österriki ska instruk törer
na. 

Dessvä rre inträffJd e ett totalhaver i i no
vember -86, där en av de österrikiska 
TIS :Ä-eleve rna tragi skt om kom. Detta 
ledde till att utbildningen tillfälligt av
hrÖts. Den återupp togs i mitten av januari 
1987. Tyvärr återkom in te två av divi 
sionschefern a; hl J had e en elV dem pJ S
sat på att övergå till civilflyget. Under 
1987 och fram till februari 1988 genom
förd es så ledes GFSUÖ och FFSUÖ med 
de tre åter,>tående elevern a. 

Skillnadsomskolning till 350E . - I sep
tember 1987 tillfördes FlO/SeS en österri
ki sk " delegat ion" =kompani, bes tående 
av 26 man under ledning av Obs t Wirti g. 
Tillsammans med den fem svens ka tek ni
kerna ("supervisors") påbö rjades plane
rin gen/fö rberedelserna fö r flygstart i okto
ber med 35 0E. 

Divisionen hade planerat en mjuk 
övergång från 35 F till 350E beroende på 
vissa förseningar i flygplan leveransen. 
Flottiljen hade i septem ber bara en 350 E 
- ett andra flygplan skulle leverera s i bör
Jan av oktohe r. FlO/SeS fl ygtidsproduk
tion var mycket pre,sa d vid denna tid
punkt. Detta för an led de, trot s ett dåligt 
fl ygplJnläge VJd avser 350E, iltt eleverna 
skulle genomfö ra skillnild so mskolning 
"snarast". De sven skil inst ruktörerna 
skulle v id behov utn yttja 35F (blandför
band) för att kunna fortsätta utbil dningen 
med eleve rncl. 

Två svenskJ in struktörer bl ev rle första 
att fl ygJ in sig på 350E, dettil för at t fa er
farenhet bl d på ILS inflygning med DrJ 
ken och för att fastställ il vädergrJn serna 
under skillnJdsomskolningen. Därefter 
sk illnadsomskolades de tre österrikiska 
förarna oc h sist resterande sven ska in
,>tru ktÖrer. Hela sk ill nadsomskol n ingen 
genomfördes problemfritt. Vi genomför 
de fem flygpass/ förare, där större delen av 
övninga rn il förlades på in st rulllentinflyg
ning med hjälp av c ivila landningsh jälp 
medel . 

Oron över att m ed bMa två flygplan 
J50E och ett " nytt" kompani kunnJ pro
ducera tillrä ckl igt med flygtid vä ndes till 
optim ism. U nder den första må Iladen 
producerades 70 flygtimmar med två 

flygplan. Bragjorti Alla av oss som harflu
git J50E (ink lusive de ös terriki ska förar-

Historik. - Det österri kiska flyg 
vapnet är en " ungt vapen" Det 
bildades efter det andra världskri
get, den 9 december 1955. Vid 
denna tidpunkt var dess omfång 
till innehå llet ganska ringa. Flyg
planparken bestod aven bland 
ning av många olika typer. Under 
1950- talet utnyttjades främst föl
jande försvarsmässigt något udd
lö sa flygplantyper: VAK-Il , VAK
18, North American LT-6G "Tex
an", Piaggio P-149D, Piper PA
18/95, SAAB B 17 A (1 ex), Zlin 
126, Fiat G-46, Cessna L-19A+ E, 
Cessna 172, Cessna 182, Fouga 
"Magister" CM.170 och De Havi
land DH.115 "Vampire" . 

Många av dessa flygplantyper 
användes även under 1960-ta let 
och vissa av dem är fortfarande i 
aktiv tjänst (t ex Cessna L-19). 

Hur har då relationerna mellan 
svensk flygindu stri och svenska 
Flygva pnet visavi Österrike och 
dess flygvapen uppstått? 

Svensk flygindustri (SAAB) har 
under må nga efterkrigsår fått 
chansen att leverera flygplan till 

det österriki ska flygvapnet, näml i
gen följande 
• 30SAABJ 29F (1961 & 1963) 
• 24 SAAB 91 D "Safir" (1964) 
• 40 SAAB 1050E (1970) 

Naturligtvis har detta tidi gare 
goda samarbete mellan SAAB och 
österrikiska myndigheter bidragit 
till att den nu aktuella försäljning
en av 24 I 350E (= modifierade 
350) kun nat genomföras (leve
ransbörjan hösten 1987). 

Relationerna mellan de svenska 
och österrikiska fl ygvapnen 
grundlades till stor del undertidiga 
1960-talet, då österrikiska flygfö
rare genomgick flygutbildning på J 
29 Tunn an i Sverige. Svenska flyg
förare deltog senare även i intro
duktionen och införandet av J 

29an i Österrike och bidrog med 
"kloka råd". 

• Hur började " Drakenaffären"? 
- Under åren 1966-67 diskutera
des och provades ol ika flygplanal
tern ativ inför nyanskaffning till det 
österri kiska flygvapnet. De ak 
tuella flygplantyperna var bl a: 
Northrop F-SA, Douglas A-4F 

"Skyhawk", SAAB J 350 och Da s
sa ult Mirage 3E. 

Under sommaren 1967 före
slog "Air Defence Comission " in
köp av två J 35-divisioner . Men 
"National Defence Council" an
såg det vara bättre an följa den 
"svenka profilen" dvs köpa SAAB 
l 05X T som skolflygplan och er
sä nare för Fouga "Magister" och 
Vampire. Därigenom skulle man 
få tid på sig för att bygga upp struk
turen/systemet för att senare köpa 
12-15Drakenplan. 

I juni 1968 beställde Österrike 
20 SAAB 1050E. Under somma
ren 1969 beställdes ytter ligare 20 
fl ygplan (totalt alltså 40). Denna 
politiskt styrda upphandling med
förde att inköp av ett nytt jaktflyg
plan fick skjutas på framtiden . 
av ekonomiska skäl. 

Under åren 1975 -80 fortsatte 
diskussionerna i Österrike om ett 
nytt jaktflygplan. De aktuella flyg
plantyper som då diskuterades/ 
provades va r: Mirage F-l , SAAB 
37 Viggen (för dyr), IAI "KFIR" , F
16A1B och F-16/79 samt Mirage 
50. 

Emellertid kunde inget politiskt 
beslut fattas. Under 1982 startade 
de första politiska disku ssionerna 
- i avsikt an spara pengar - om att 
köpa ett "begagnat" flygplan för 
luftövervakning. O m det överhu
vudtaget var möjligt att köpa en 
"interceptor", sku lle det va ra ett 
jaktflygpl an av 2:a generationen . 
Dessa krav begränsade urvalet av
sevärt. De fyra flygplantyperna 
som diskuterades var: Mirage 3, 
BAC Lightning, J 35 Draken och F
SE. 

I oktober 1984 skickade så Ös
terrike ut offert för inköp av 24 "Air 
surveill ance aircraft". Offerten in
nehöll inte enbart de 24 flygpla
nen utan även en utb ildningspa
ket för flygförarna och den teknis
ka personlen. Valet kom åter att 
falla på svensk flygteknologi inklu
sive utbildning. Den 21 maj 1985 
skrevs kontrakt med SAAB och 
FMV, vilket också inkluderade 
tjänster frå n FV. • 

Kal/förteckning, Historik : 

" DIE' Fliegerkräff(-> Öslerreichs 1955 bis heute". 

WolfgdnM Haln ll 

Erwin Hauke 
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na) tycker att det har varit en mycket posi
tiv, ny beka ntska p. 

Främst märks skiljaktigheterna i kabi
nen, genom: 

• Ny ljusare målning. 
• Spalt(artmätare i knop/mach. 
• Klockhöjdmätare i (at. 

• ADFIVOR-DME/ILS. 

Och naturligtvis är all text i kabinen på 
tyska. 

Sedan oktober 1987 har således den 
taktiska utbildningen (FFSU:Ö) genom
förts med 350E och i undantagsfall med 
svenska instruktörer i J 35F. 

De österri kiska förarna har uttryckt sitt 
gillande över sitt nya flygplan. Strax före 
juluppehållet genomfördes också inflyg
ning med fyra fälltankar, vilket planeras 
utnyttjas vid leveransen av OE-flygplanen 
till Österrike senare under 1988. 

Erfarenheter & utbildningsresultat. 
All "kommunikation" under utbildningen 
har genomförts på engelska, även om ös
terrikarna har blivit duktiga på det svens
ka språket. Många "bevingade ord" har 
fällts under t ex jaktstrid där svensk förare 
- österrikiskt förare - radarjaktledare för
sökt att i "stridens hetta" få fram "Bryt hö
ger" m m. 

Det totala utbildningsresultatet har bli
vit mycket bra. Skjutning mot vingmål ge
nomfördes med bra träffresultat. Jakt
stridsutbildningen har utvecklat de öster
rikiska förarna på ett mycket positivt sätt 

och den har genomförts med hög flygsä
kerhet. De österrikiska förarna har varit 
mycket intresserade och läraktiga. Totalt 
hade varje förare flugit ca 200 timmar 
med Draken när de återvände till Österri
ke i februari . 

• • Simulatorutbildning 350E. 
Under flygutbildningen i Sverige på SK 
35C och J 35F har naturligtvis FlO/SeS två 
simulatorer använts flitigt på grundutbild
ningen. Sedan övergången till 350E har 
vi dock inte haft tillgång till någon simula
tor. Österrikarna har köpt en J 35D-simu
lator som har modifierats till 350E-stan
dard. Simulatorn överlämnades under 
hösten 1987 och är i dag i drift i Zeltweg. 
U nder våren genomförs en fem veckor 
lång simulatorinstruktörskurs med de tre 
färdigutbildade österrikiska förarna. Till 
FlO/SeS hjälp har knutits ett "proffs" på 
35-simulatorer, nämligen forskaren Stel
lan "Skräcken" Olsson, FOA 59. Tillsam
mans med FlO/SeS simulatorofficer, kap
ten Jan Erikssoil ansvarar de för att kursen 
blir genomförd (Se separat ruta, sid 27.) 

FBS. - Under senare delen av kom
mande vår kommer en teoridel aven divi
sionschefskurs/TSO-kurs att genomföras 
vid FBS, F16/SeM. Praktikskede har re
dan genomförts under hösten-våren vid 
fjärde divisionen FlO/SeS. Deltagare vid 
denna kurs blir förutom de tre förarna, 2
3 österrikiska radarjaktledare. Målsätt
ningen med utbildningen är dels att pe- ~ 
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netrera "ledn ing av flygtjänst", dels men 
främst att diskutera målsättningar, taktik
utveck ling (flyg-stril-bas) samt hur analy
sera en hotbild. 

liS-utbildning. - De två första utbild
ningsomgångarna av österrikare genom
förde typinflygning, TIS:Ä med SK 35C 
och J 35F. Total flygtid 30-35 tim/elev. 
Resterande TI S-utb i Id n i ng genomförs 
med ca 37 tim i SK 35C och ca 20 tim i 
350E. För att klara av flygtidsbehovet 
med SK 35C för såväl österrikiska som 
svenska elever har första kompaniet blivit 
ett "TIS-komp". Detta innebär prioritet 
för SK 35C före produktion av flygtid med 
J 35F. 

Den första TIS-omgången påbörjade 
sin utbildning vid FlO/SeS den 16 novem

ber 1987. Före övergången till 350E 
kommer en koncentrerad simulatorpe
riod att genomföras i Zeltweg, Österrike . 
Därefter återkommer eleverna till F lO/SeS 
för att genomföra resterande flygutbild
ning på 350E. Den beräknas vara slut
förd i juni 1988. 

Totalt disponerar fjärde divisionen åtta 
350E för att kunna ge de sex eleverna sitt 
flygtidsuttag. Under 350E-skedet ge
nomför också de svenska instruktörerna 
flygtjänst med de österrikiska Drakarna. 
Från början fanns tankar på att utbild
ningen kunde genomföras i "blandför
band", dvs eleven flyger 350E och in
struktören fl yger 35F. Utprovning visade 
emellertid att detta inte var någon bra lös
ning . Skiljaktigheterna främst vid instru
ment (i n)flygning blev för stora. Instruktö

För~liI 350E-/dndningen av QSferriki3k förare. 

rerna fick svårigheter att övervaka/instrue
ra eleverna vid t ex ILS/Barbro-inflygning, 
blandning av fot/meter och knop/km/h. 

De resterande två TIS-omgångarna 
kommer att genomföra utbildningen un
der hösten -88 och våren -89. Till semes
terperioden sommaren 1989 kommer 
FlO/SeS att ha slutfört utbildningen av de 
österrikiska flygförarna. 

Men fjärde divisionen FlO/SeS kommer 
(förhoppningsvis) därmed inte att läggas 
ner. Snarare hoppas vi direkt kunna starta 
med planeringen för en ny division J 35J 
... även om det innebär att vi får tillverka 
ett nytt divisionsemblem. Vi får väl bita 
ihop igen ... 

• • Sammanfattning. - l'\Jär kontrak
tet mellan SAAB/FMV och BMLV (Bu n
desministerium fur Landesverteidigung) 
undertecknades den 21 maj 1985 , var 
det nog ingen av oss som riktigt insåg vid
den och omfattningen av detta utbild
ningspaket. Men efter hand som tiden 
gick klarnade innehållet och handlings
linjerna. Utbildningen förlöpte på ett bra 
och positivt sätt. Och så här i " halvlek" 
har både det svenska och det österrikiska 
flygvapent all anledning till att vara nöjda 
och se framtiden an med tillförsikt avse
ende den resterande utbildningen. 

Svensktillverkade flygplan i kombina
tion med en "svensk profil" i flygutbild
ningen ger förutsättningar för ett gott luft
försvar. • 

OEOrakars 
fÖl ta 

tene als 

På tor dagseftermiddagen den 28 ja
nuari landade till mångas fö rvåning de 
två första 350 E-Drakarna i Österrike. 
Planeringen och genomförandet hade 
skett med tör ta ekretess. Av ikten 
med flygningen var att "överraska" 
massmedier m fl vid en presskonferen 
på den internationella flygpla tsen 
Schweckat i Wien. Försvarsledningen 
ville vissa hemmaopinionen att 350E

systemet nu är i full drift och att det Gerhard UlveT. De två flygplanen var 
flygs av egna förare. utrustade med vardera fyra fälltankar, 

Flygförare under denna första tur till vilket gav möjlighet att genomföra flyg
Österrike var kn DOTO Kowatsch och II ningen non- top Ängelholm-Wien. 

Rutten (ca 130 mil) gick via Danmark
Västty kland-Österrike och tog 92 mi
nuter. Själva nedflygningen var pro
blemfri. Men då vädret i Wien var säm
re än vad som förutspåtts, fick förarna 
tillfälle all visa sin skicklighet vid ILS
inflygning och rotelanding. 

Avsikten var att Ö-Drakarna skulle 
återvända till Sverige redan dagen där
på. Men då önskemålet var non- top
flygning igen, fick man pga väderför
hållandena dock skjuta up·p återfärden 
till efter veckoslutet. Äterflygningen 
genomfördes helt problemfritt. OE-ut
bildningen vid Barkåkra/Ängelholm 
fortsatte därefter enligt schemat. • 
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Flygsimulator J35D, som tidigare var i 
bruk på Frösön för träning av flygfö
rare ur F4 och F21, har nu installerats 
i Zeltweg, Österrike. Flygsimulatorn 
ingår i den Drakenaffär SAAB-SCANIA 
genomfört med Österrike. Den skall 
användas för utbildning av Draken
förare ur Bundeshärens flygavdelning
ar vid Zeltweg och Graz. 

DE-simulatorn på plats 

FFV-Aerotech har på upp
drag av SAAB-SeAN lA utbil
dat simulatortekn iker, modi
fierat simulatorn till den ös
terrikiska versionen 350E 
samt svarat för drihsättning
en vid Fl iegerhorst HIN
TERSTOl SSER i Zeltweg, Ös
terrikens motsvarighet till 
vårt Ljungbyhed. 

Den största förändringen 
är den nya navigeringsda
torn som simulerar VOR, 
DME , ADF och ILS-fyrar lik
som Markerfyrar på ett sätt 
som motsva rar instrumente
ringen i SK 60. Kabinens tidi
gare gröna paneler är nume

ra ljusgrå. Mycket snyggt! 
Och ändamålsen ligt. 

Fartmätare och höjdmäta
re har försetts med skalor för 
knop och fot. Kabinens 
strömställare har tysk text, 
medan instru ktörsstationens 
kontroller och indikatorer är 
med engelsk te xt. Flera in
strument (t ex G-mätare och 
varvtalsindikatorl har bytts 
ut till bättre standard liksom i 
det riktiga flygplanet. Fyra 
fälltankar kan numera bäras. 

•• På flygbasen i Zeltweg 
har byggts ett av de mest än
damålsenliga hus som vi 
svenskar någonsin sett en 
flygsimulator placeras i. 

Simu latorhallen är så stor 
att den i framtiden kan ta 
emot vilken simulator som 
helst. Utrymmen för flygfö
rare är både väl tilltagna och 
ändamålsenliga. Fjärrstyr
ningen av markiser, persien
ner och ljus imponerar lik
som utsikten över alperna i 
söder från teknikernas verk
stad. Inte ens en verbal be
skrivning av utsikten gjord av 
"ångradions" Bertil Perrolf 
sku lle ge full rättvisa. Vyn 
måste ses! 

Simulatorn, som är i 
mycket gott skick, överläm
nades medio november 
1987 till Bundeshären . 

I februari 1988 startade en 
fem veckors Instruktörskurs 
under ledning av Draken
kändisen Stellan "Skräcken" 
Olsson och Jan Eriksson Fl 0/ 
SeS. Eher denna kurs ska ll de 
österrikiska förarna och tek
nikerna själva ta hand om all 
utbildning i simulatorn. 

Österriken får genom kö
pet av J 350E Draken ett bra 
tillskott till sitt luhfÖrsvar. 
I luften såväl som på mar
ken . • 

In gemar Nilsson 
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Förstår Du 
Dig på 

Din 

R G O ?•KRI S LA 
Har Du varit på posten och hämtat någon ny krigspla
ceringsorder på sista tiden? Du kanske till och med va
rit där flera gånger på kort tid och hämtat, som du 
tycker själv, likadana order. Men är orderna verkligen 
exakt lika? Om Du tittar närmare efter, skall Du se att 
de sannolikt inte är det. * * Med denna artikel hop
pas FlygvapenNytt kunna öka kunskapen om värn
plikts verkets krigsplaceringssystem och vilka indata 
som föranleder ny krigsplaceringsorder. Det är nämli
gen av stor betydelse att väl känna till dagens system 
- brister i det avseendet har kunnat noteras. 

P-tabeller. - Ett krigsförbands organisa
tion bestäms av försvarsgrenschefen. 
Han anger i ett tabellverk Personaltabell 
behov (P-tabell behov) hur ett typför
band, t ex flygfältarbetskompani i detalj 
skall se ut. I denna P-tabell kan man utläsa 
hur många befattningar som skall finnas i 
förbandet, vilka befattningsnummer, vil
ken krigsbefattningskod och krigsbefatt
ningsbenämning samt vilken person lig ut
rustning varje befattningshavare i förban
det skall ha . Dessutom framgår det vilken 
myndighet som har bemanriingsa nsva r 
för krigsbefattningarna i förbandet. 

För befattningar i nivå 7, 8 och 9 
(troppchef, gruppchef och meniga) är det 
som regel Värnpliktsverket (VPV) som har 
krigsplaceringsansvaret. Befattningar i ni
vå 5 och 6 (kompanichef och ställföreträ
dare samt plutonchef) bemannas som re
gel av grundutbildningsmyndigheten . Ni
vå 4 och uppåt bemannas vanligtvis av 
CFV. 

För specialistbefattningar, t ex kompa
nisjukskötare och förbandsläka re, har 
VPV:s medicinalpersonaldetalj beman
ningsansvaret och för trafikledningsper
sonai är det Luftfartsverket (Uv) som har 
detta ansvar. 

Det totala antalet befattningar som en 
myndighet har bemanningsan sva r för va

rierar mellan någo t tiotal upp till flera tu
sen. Totalt finns det omkring 150 olika 
krigsplacerande myndigheter. Inom en 
basbataljon är det för närvarande om
kring tio. 

•• Att vara bema nningsansvarig för en 
befattning inn ebär, att det är den beman
ningsa nsvar iga myndigheten som lämnar 
underlag till VPV om vem som skall vara 
krigsplacerad på befattningen ifråga. 

I september-oktober varje år aviserar 
försvarsgrenschefen till VPV den krigsor
ganisation som de olika krigsförbanden 
ska ll ha fr o m l juli året därpå. Denna 
avisering består dels av befattningsrelate
rade uppgifter, dels av förbandsrelatera
de . Vid VPVs huvudkontor i Karlstad 
görs sedan en jämförelse mellan den nya 
och den gamla organisationen. Avvikel
serna utgör underlag till resp värnplikts
kontor för det omorganisationsarbete 
som skall vara avslutat den l juli . 

Antalet befattningar som är föremål för 
någon form av förändring varierar mellan 
olika försvarsgrenar från något tiotal tusen 
upp till över 100.000. 

Av KARL-ERIK PERSSON 

Förändringar i befattningsdata som för
anleder ny krigsplaceringsorder framgår 
av tabell l. 

Förändttngar som föl8llleder 
ny/oilJSlllaceringsonJer 

CFV MB MOBM UlMY 

Ny befattning x 
Ändrat befattningsnr x x 
Ny krigsbefattningskod x 
Ny krigsbefattnings

benämning x 
Ändrad krigsplace

rande myndighet x x x 
Ändrad inställelseplats x 
Ändrad mobfunktion x x 
Ändrat beredskapsalt. x 
Ändrat täcknamn x 
Utbildning/omskolning 

(ny uttagning) x 

Militärbefälhavaren (MB) lämnar un
derlag. - MB lämnar värnpliktskontoren 
u nderlag om rekryteringsområde för resp 
förband. Han anger dessutom vilka krav 
han ställer på förbanden beträffande rätt 
utbildning och grad av uppfylInad. Vida
re lämnar han underlag till värnpliktskon
toren om vilket täcknamn som gäller för 
olika beredskapsalternativ , t ex STURE. 
MB prioriterar dessutom vilka förband 
som skall fyllas upp i förtur. 

Mobiliseringsmyndighet ger VPV un
derlag för registrering av inställelsepl ats
texter. Dessutom skall mobiliseringsmyn
digheten lämna underlag på vilken perso
nal i förbandet som skall ha mobupp,gift 
(mobförberedare). Ytterligare underlag 
som lämnas av mobili seringsmyndighet 
är vilka befattningar i förbandet som ska ll 
ingå i beredksapsalternativ, dvs har färg
beteckning RÖD (alterna tiv större), CUL 
(alternativ mindre) el ler ingen färgbeteck
ning alls , VIT. 

Utbildningsmyndighet. - Efter avlsutad 
grundu:bildning eller repitionsu tbildning 
skall utbildningsmyndigheten sä nda in 
förslag till krigsplacering. Detta görs på 
Persona ltabell utryckning (P-tabell utry). 
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Förutom förslag till krigsplacering skall ta
bellen innehålla förändring av utbildning 
samt vara u nderlag för uppdatering av fär
digheter, t ex förarbevis eller specialist
utbildning av olika slag. 

P-tabell utry är det betydelsefullaste 
underlaget för all krigsplacering. Om en 
person i samband med en krigsförbands
övning (KFÖ) omskolas från flygfälts
gruppchef till intendenturgruppchef och 
detta inte registreras via P-tabellen, kom
mer det att vara väldigt svårt att få tag i in
tendenturgruppchefen om förbandet av 
någon anledning skall göras om och per
sonalen krigsplaceras i nytt förband. Den 
som lämnar detta underlag på P-tabell ut
ry är kompanichefen på det förband där 
den värnpliktige varit tjänstgöringsplace
rad. 

•• I samband med att omorganisa
tionsarbeten genomförts vid värnplikts
kontoren , strävar man efter att få in un
derlag från MB, mobiliseringsmyndighet 
och utbildningsmyndigheter, så att alla 
förändringar i ett förband genomförs vid 
ett tillfälle. Detta för att minimera antalet 
krigsplacceringsorder som sänds ut. 

För att minska rörligheten i krigsplace
ringen vid myndigheter med stort krigs
placeringsansvar (t ex alla utbildnings
myndigheter) har man där avdelat en 
krigsplaceringsansvarig, som alla förslag 
till förändringar av placeringen för myn
dighetens pesonal skall passera genom. 

Under tiden som ett förband omorga
niseras vid värnpliktskontoret, är det 
gam la förbandet spärrat för bl a orderut
skrift. Detta för att all ny data på förbandet 
skall kunna kontrolleras innan order 
skrivs ut och innan nya organisationsta
beller eller nya krigstjänstgöringsorder 
m m sänds till mobiliseringsmyndighe
ten. 

•• Du som är kompanichef eller högre 
chef kan via Din värnpliktsdetalj beställa 
nya tabellerför Ditt förband. Inför en KFÖ 
är Du välkommen till Ditt värnpliktskon-

Beskrivning av delsystemet krigsplacering 
Indatagivare 

CFV 

KRIGSORGA
NISA TORISKT 
UNDERLAG 

Utdata 

MILlTÄRBE- MOBILI KRIGSPLA
FÄLHAVARE SERINGS CERANDE 

MYNDIGHET MYNDIGHET 

UPPGIFT OM UPPGIFT OM BESLUTOM 
REKRYTERINGS INSTÄLLElSE- KRIGSPLACE
OMRÅDEN, PLATS, SÄR RING 
TÄCKNAMN SKILD UPPGIFT FRAMSTÄLLAN 
SAMT MB KRAV VID MO B, OMDISPRÄTT 

BEREDSKAPS
ALTERNATIV 

VK 

GENOMFÖR KRIGSORGAN ISATORIS
KA FÖRÄNDRINGAR. IN DATERAR 
UNDERLAG. KRIGSPLACERAR (VERK
STÄllER -) 

Q 

UTBILD-
NlNGS-
MYNDIGHET 

FÖRSLAG Till 
KRIGS PLACE
RINGAVVPL 
EFTER UTB 

tor för att titta på Ditt förband. Med da
torns hjälp kan Du leta rätt på "gamla kil
lar" som försvunnit från Ditt förband. 
Ring eller skriv till värnpliktskontoret för 
att komma överens om en lämplig tid . 

Vi som arbetar med krigsplacering in
om VPV vill att Du som är förbandschef 

skall vara nöjd med den personal Du har 
på Ditt förband. Kan vi hjälpa Dig, skall vi 
naturligtvis göra det. Har Du vakanser i 
Ditt förband och motsvarande personal 
finns i personalersättningsreserven, skall 
vi leta rätt på den och placera den i Ditt 
kompani. • 

Bråvalla-flottiljens lokalmaritima läge 
mellan den 79 krrr stora Glan och den ännu 
större Bråviken - har medfört att en snabb
gående räddningsbåt i lättmetall måst an
skaffats. A vsikten är att man vid nödsitua
tioner (F13 är i avsaknad av helikopter) 
snabbt skall vägtransportera båten till för 
tillfället lämplig sjösättningsplats. 

FV-hjälp -II sjöss 

För att öva under för båtar relativt 
svåra förhållanden genomfördes 
under årets första månad en rädd
ningsövning. Glan var då till ca 90 
proc isfri, med is endast vid strän
derna samt inom ett ca 2 km 2 stort 
drivisbälte strax innan sjön bildar 
sitt utflöde. Tvärs isbältet fanns en 
uppbruten ränna bestående av re
lativt tätt liggande isflak. Eftersom 
man från luften bedömt att ge
nomfart i rännan skulle kunna 
vara möjlig, sjösattes båten i den 
isfria Motala ström. Övningen 
övervakades från luften aven SK 
50 försedd med basradio. 

Sedan båten med två mans be
sättning kommit i vattnet, drog 
den med imponerande fart ut mot 
"Glanhavet" . Framkommen till is
bältet visade sig dock båtens is
brytande egenskaper synnerligen 
begränsade. Man förmådde en

dast avancera en obetydlig 
sträcka in i den 2-5 cm tjocka , av 
flak bestående isen. 

Erfarenheterna är: 

~ att en lättmetallbåt av detta slag 
inte har någon nämnvärd fram
komlighet i is. 
~ att det, utan ledning från luften, 
är nästan omöjligt att finna bästa 
väg genom isfria stråk. 
~ att isläget ständigt måste vara 
kartlagt. 
~ att utan headset för bas radio är 
hörbarheten inte godtagbar. 
~ att man vid hög fart i nästan is
fria vatten måste vara observant 
på enstaka större isflak . 

Utöver ovanstående bör påpe
kas att man bör samarbeta med lo
kal yrkesfiskare och att man inte 
bör köra snöskoter på is utan 
mycket god iskännedom. • 

Åke Jönsson 
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Rubrikfrågan ställs från "attackens Mecka" - dvs F7, Flf,;ga,: 
den natursköna flottiljen vid Vänerns strand - av fem 
unga GFSU-e/ever. De kom till F7 i augusti 1987 efter 
att ha inlett sin FV-bana vid F5 i början av 1985. Nu har 
de läst FV-Nytt 6/87 och känner sig manade att ta upp 
utmaningshandsken från F6. Här de unga, frejdigas eg
na ord. 

Vid mitten av 80-talet pratades det myc
ket om nedskärningar, nedläggningar, 
brutna löften oc h avgångar till civila bo
lag. Denna negativa atmosfär genomsy
rade vår utbil dnin g ända fram till våren 
-87 , då man stegvis skönjadeen viss änd 
ring i attityd. Efter kort tid bÖrjade man på 
F7 undra var för vi inte mött denna positi
va anda förut . 

Kontakten hemmadvision - utbild
ningsdivision . - Vid vår examen vid F5 
var C F7, flygchefen och blivande GFSU
inst ru ktöre n närvarande för att ge en förs
ta presentatio n. (F7 var det enda förband 
som var represe nterat vid avs lutn ingen. ) 
Detta var en kontakt som kva rstod under 
hela resterande utbildningstiden (ca 1 1/2 
år) med o lika besök från båda hål! sa mt 
inbjudningar till divisionsfester osv. På 
detta sätt kom vi ganska snart att känna 
samhörighet med F7 som moderflottilj. 

Tryggheten. - Vid ett av våra besök ut
lovades från divisionsledningen att vi 
skulle komma att få en " trygg" GFSU. 
Och man har med den äran lyckats infria 

detta löfte. Vi känner oss trygga och säkra 
genom den respekt för arbetet oc h flyg
nin gen som flottilj ens flygsäkerhetsarbete 
ger. 

Yrkesstolthet. - Under ett antal år i s!u
tet av 60-talet och början av 70-talet vå
gade militärer knapp t erkänna att de ar
betade inom försvaret. Annat är det här 
på F7 . En klar majoritet känner numer yr
kess tolthet, ödmjukhet och sa mhörighet, 
känslor man absolut inte ska förneka eller 
ri ngakta. 

Samhörigheten division/kompani. 
Vid vår attackdivision finns såvä l unga 
och "hungriga" flygförare som äldre och 
rutinerade , vilka har ett kunskaps- och er
farenhetshav att ösa ur. 

Vid vårt kompani finns unga , ambitiösa 
tekniker kombinerat med äldre, kunniga 
som - liksom flygförarna - varit med se
dan Viggen-epokens början . 

Resu ltatet av detta blir en samhörig het 
över och mellan yrkesgru pper som myn
nar ut i ett mycket gott samarbete. BI a ut
övas idrott gemensamt. Det bör nämnas 

En dag i januari då Kung Bore (alltså 1987!) 
höll Karlsborg i ett stramt grepp var det 
dags. Dags att påbörja GFSU-utbildningen 
på AJ 37 för omgång 842. De fyras gäng in
stallerades ståndsmässigt i före detta chefs
villan på Viggen vägen 1. (Den står fortfa
rande kvar ... ) - Kunde vi ha fått en bättre 
början? 

F6 slår fast: 

Första flygpasset fick vi redan and
ra dagen. Därefter gick det av bara 
farten med 3-4 pass per dag. Från 
slutet av januari till sista oktober, 
då GFSU var slut och vi upptogs i 
det ärofulla FFSU-gänget, hade vi 
cirka 150 timmar. Detta tack vare 
su veräna kompanier som hela ti 
den såg till att 4+2 kärror stod på 
linjen dag som natt . Ett "visst" tack 
får vä l även riktas till divisionsled
ning och kurschef. Dessa har, tro 
det eller ej, någon enstaka gång 
ställt sig sjä lva på backen till för
mån för sina GFSU-elever. 

Flygutbildn ingen har bedrivits 
med den inriktningen att GFSU 
själva har fått ta stort ansvar i pla
nering och genomförande av sina 
fl ygpass. Teoriunderlag, ramar 
och order för verksamheten har 
kurschefen stått för, men ändå har 
han lämnat mycket åt våra egna 
"goda omdömen" vid genomfö
randet av passen. Så här i efter
hand kan man m ycket väl säga: 
SUPERB RAI 

Marklektionerna hade under 
denna tid vävts in i den övriga ut

bildningen i ett jämt tempo. Till 
stor del har dessa lektioner varit 
eleviedda med persona l från 1. 
och 2. attackflygdivisionerna. 

•• Vi, och säkert många tidiga
re, kom till Karl sborg med blanda
de känslor ... efter att ha hört ett 
och annat om " ökenfortet" etc. 

Läsa re, var beredd! H är kom
mer sanningen om Karlsborg l 

Detta är en toppenflottilj med 
bra stämni ng, trevlig personal, 
trevl igt samhäl le med många möj
ligheter till fritidsaktiviteter - t ex 
Molidens sporthall , slalombac
kar , skidspår, vattenskidor, seg
ling och mycket mer. 

På kvällarna finns sjä lvk lart möj
lighet att frekventera bio, kondito
ri, pub och restaurang. - Affärsli
vet i Karlsborg är bra. Det finns 
visst post, banker, sys tembolag 
samt affärer av alla de slag. 

Det är dags att ändra på KarIs
borgs dåliga rykte. Här finns alla 
förutsättningar för att man skall tri 
vas både på jobbet och fritiden. 
Ett bevis på detta är att vi fyra nu är 
krigsplacerade på våra attackdivi
sioner efter endast nio månaders 
GFSU. 

Vi är hel nöjda med vår utbild
ning och hälsar nästa GFSU-om
gång hjärtligt välkommen till en 
"höjdarnottil j" . 

Filip Blå (även Röd) kan ingen 
sM. • 

FFSV 842 

-ärdel 
någolnytt? 
att divisionen och kompaniet tog flottilj
mästerskap i de flesta idrottsgrenar under 
1987. 

Professionalism. - Vi sjä lva kallar det 
"A"- och "B"-tid . "N -tiden betecknas 
som 110-proc ambit ion och " jävlar 
anamma" i arbetet. " BU -tiden innefattar 
en mycket rå men hjärtl ig, ärlig och upp
slup pen stäm ning. 

Vad händer i framtiden? - Vi är den 
första G FSU-kull där alla tecknat kontrakt 
("överenskommelse") med Flygvapnet. 
Vår flotti lj och flygledning har fått något 
att bygga framtiden på. Och vi är beredda 
att utgö ra gru nd för den na nya epok. Vi 
kommer att stå väl rustade för framtida ut
maningar, var så säkra ! Profil 90-andan 
finns på F7 . Där har den funnits länge! • 

GFS UlGustav Blå 

25.000 rikare: 

Vpl 
belönas 

I mars 1986 lämnade två värnplik
tiga vid F 13 Magnus Svensson och 
Mikael johansson, ett förslag om 
vissa ändringar på en filmkassett 
som tillhör ett av kame rasystemen 
i span ingsflygplan S 37 Viggen . 
Förslaget syftade till att underlätta 
klargöring och att spara film. Det 
provades vid F13 och befanns 
vara så bra , att det av F13 :s för
slagskommitte vida rebefordrades 
till Försvarets Materielverk (FMV) 
för vidare handläggning och be
slut om even tuellt införande. 

FMV förslagsdelegation beslu
tade i juni 1987 att förslaget sku lle 
utnyttjas. Man bedömde att infö
rande på all aktuell materiel i FV 
sku lle kosta 80 000 :-, men att 
den årliga besparingen skulle bli 
minst 76000:-. Med anledning 
härav beslutades vidare att ären
det skulle överlämnas till Centrala 
bedömningsnämnden för värn
pliktigas förslagsverksamhet 
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Lägg därtill att Gus på ett oöver
träffbart sätt utvecklat och popula
riserat flyguppvisningskonsten . 
Att vara sin egen speaker har av 

(CBN), vilken föreslogs att ersätt
ning med 12 500:- till vardera 
förslagsställaren skulle utgå. 

I september 1987 beslutade 
CBN i enlighet med FMV:s för
slag. Ersättningen (25 000:-) är 
den största som hittills utgått för 
förslag från värnpliktiga . 

Ersättningen utdelades till för
slagsställarna vid en ceremoni på 
Bråvallamässen, F13 1987-11
27. Utdelare var chefen för flyg
staben, generalmajor Bert Sten
fe/dl. Utdelningen genomförs i 
närvaro av bl a representanter för 
CBN, F13:s förslagskommitte och 
den organisationsenhet vid F13 
där förslagsställarna var placerade 
under sin grundutbildning. • 

Max-Ove Karlberg 

'Gus' utvecklats till en skön konst. 
Hans målande beskrivningar av 
flygandets fröjder - uppblandat 
med hyllningar till livet och natu
rens under - lämnar ingen opå
verkad. Den entusiasm och livs
glädje som härmed spridits till ota
liga människor, inte minst ungdo
mar, har givit Flygvapnet en ovär
derlig goodwill. Att rekryteringen 
till Flygvapnets elva olika yrken är 
god måste säkerligen till viss del 
tilllskrivas 'Gus' eminenta förmå
ga att popularisera och mänsklig
göra FV:s verksamhet. 

Att uppvisningsflygning är krä
vande både fysiskt och psykiskt 
förstår nog alla och en var. Härtill 
kommer det "sociala offret" - dvs 
att under uppvisningssäsongen 
vara engagerad och borta från fa
miljen mer eller mindre varje helg. 
Till del får uppvvisningsföraren 

roto : RU/JI! Rrdlt 

personlig lön för mödan genom 
den uppmärksamhet och beröm
melse som ges honom. Lika 
mycket lön för mödan kan väl inte 
sägas att männen på marken (som 
ser till att flygplanet kommer i luf
ten) erhåller . Deras insatser är 
emellertid inte mindre för det. 

Det senaste åren har det varit 
löjtnant AlfJohansson som backat 
upp 'Gus' i vått och torrt. Det är 
Affe som servat Kurts SK 61 Bull
dog. Bra Gjort! 

Alla vi inom och utom FV som 
haft nöjet att få njuta av " team 
Gus" bugar och tackar för alla de 
oförglömliga högtidsstunder som i 
och med uppvisningen den 5 no
vember nu äro minnen blott. 

• Allmänna data om Kurt Gus
tavsson: - 'Gus' började sin flyg
karriär vid Ljungbyhed 1956, om
gång Er 56. GFU-examinerades 
1957. Tillhörde första kullen som 
gick direkt från SK 28 Vampire till 
A 32 Lansen. (Normalt gick man 
via J 29 Tunnan.) Flög A 32 vid 
F17 åren 1957- 62. Påbörjade sin 
uppvisningskarriär då. 1960-61 
ingick 'Gus' i en 4-grupp A 32, 
som leddes av Bert Stenfeldt (FV
Nytts nuvarande chefred, min
sann). 

1962 kom 'Gus' åter till Ljung
byhed. Genomgick FIK. Framtill 

1966 tränade han en del på SK 50 
utan att egentligen uppvisnings
flyga. 1966 började han flyga SK 
60. Han ingick i "Paris-gruppen" 
1966-68. (Embryot till dagens 
"Team 60" .) Gruppen genomför
de bl a uppvisningar i Paris och 
Österrike. 

1971 var 'Gus' med i den första 
fl ygläraromgången som åkte till 
Skot1land för att flyga in sig på F5:s 
nya skolflygplan SK 61 Bulldog. 
Han bÖrjade direkt uppvisnings
träning på SK 61 och från 1971
87 har han genomfört flyguppvis
ningar under framförallt sommar
månaderna. Under åren 1986-87 
ingick han även i "Team 61" till
sammans med Staffan Hjelm. 
'Gus' har i snitt genomfört 25-30 
uppvisningar varje säsong sedan 
1971 . Under hela tiden har han 
naturligtvis även varit aktiv flyglä
rare. Under de senaste åren har 
'Gus' tom även tjänstgjort som 
idrot1slärare. Tala om spännvidd. 

Totalt har Kurt fått ihop ca 
8000 tim i luften. Trots att han nu 
slutat som aktiv uppvisningsförare 
kommer han aktivt ta del i flyglä
rartjänsten samt vara en levande 
uppslagsbok för framtida uppvis
ningsförare. 

I julas fyllde ' Gus' 50 år. Grat1is 
01' pal! Detta är FV-Nytts försena
de blomsterhyllning. • 
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