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BRA GJ RT 
Vid en ceremoni på den sovje
tiska ambassaden i Stockholm 
den 11 februari kom den svens
ka helikopterbesättningen från 
F 17/Kallinge att belönas för 
sina livsavgörande insatser vid 
eN sovjetiskt flyghaveri i Öster
sjön den 8 januari. 

Då tvangs nämligen en sovje
tisk tvåmannabesättning i ett 
aNackflygplan typ Su-14 Fencer 
att lämna flygplanet med fall
skärm efter motorfel. De ham
nade bägge i vattnet (sydost 
om Got/and) och sände nöd
signaler från sina enmansgum
mibåtar. Räddningen med 
F 17:s HKP 4 gick enligt s k 

rutin - även om den värn
pliktige ytbärgningsmannen 
Richard Olsson härmed tvangs 
utföra sina premiäruppvin
schningar. (Bra gjort, Richard!) 

Den sovjetiske ambassadören 
Nik.o/aj Uspensk.i uNryckte 
siN lands stora uppskanning för 
svenskarnas anmärkningsvärda 
professionalism och mod. F 17
besättningen - som bestod av 
kn Börje Adetorp, kn Håkan 
Ejdebrand, kn Rolf Melander, 
It Lars Flenström och vpl 
ytbärgningsman Richard Ols
son - fick var sin färggrann 
bok om sovjetiska gränsskyd
det, var sin vimpel och var sin 
mekanisk klocka. • 

Red. 

FV-mästerskapen i vinteridrott 
Det ankom på söderhamska 
F 15 att arrangera årets mäs
terskap på skidor ("på plat
ten"). Genom att låna åkun
derlag frJn grannskap blev 
betyget med beröm godkänt. 

15-km-tävlingen (ett samar
rangemang med I 14) tvangs 
förläggas till snösäkra Skålsjö
gården (sö Alfta). Samma pro
cedur tvangs tillämpas vid 
såväl fälttävlan och skidskyt
testafetten. 

RESULTAT - 15 km: 

1) Patrik Mattsson, F 15 
2) Kjell Lintzen, F 21 
3) Nore Westin, F 21 
4) Simon Blom, F 6 
5) J-O Jönsson, F 4 
6) Örjan Norell, F 4 

T v: Flygstabschefen, gen mj Bernt 
Östh, medaljerar F 21 :s segrande 
lag i skidskyttes ta fett. 

15 km -lag: 

1) F 21 , 262.59 
2) F 4, 269.30 
3) F 6, 283.40 

Fälttävlan: 

1) P-A Johansson, F 21 
2) Owe Persson, F 7 
3) Jan Högenberg, F 7 
4) Sören Torstensson, F 6 
5) Mats Hellström, F 6 
6) Rolf Davidsson, F 10 

Fälttävlan - lag: 

1) F 21, 661.48 
2) F 6, 775.55 
3) F 4, 779.87 

Skidskyt tes ta fett : 

1) F 21, 
2) F 15, 
3) F 4, 
4) Fn, 
5) F 6, 
6) F 7, 

91.15 
103.04 
105.35 
126.32 
128.30 
129.15 

Foto: Kent Svensson 
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flygstridsIlrafternas 

Krigsförloppet i Mellersta Östern har på ett myc
ket påtagligt sätt belyst flygstridskrafternas bety
delse. De allierade uppnådde snabbt luftherraväl
de och kunde därför planmässigt bana väg för en 
markoffensiv, där riskerna för förluster successivt 
kan minskas beroende på den tid som kan avdelas 
för flygbekämpning. De allierades flygstrategi fick 
fullt genomslag genom att I raks luftförsvar var 
kvalitativt alltför svagt. Vi vet ännu för lite om 
resultaten för att kunna dra några säkra slutsatser 
om olika vapensystems effekt",men krigsförloppet 
bestyrker vad vi visste förut: Aven om kanonluft
värn och luftvärnsrobotar disponeras i stor 
utsträckning, krävs kvalificerat jaktflyg för att i 
realiteten hindra att motståndaren nå r luftherra
välde. Men om jaktflyget har för låg kvalitet i för
hållande till angriparen, kommer det inte till 
avsedd verkan. 

Det svenska flygvapnet har konsekvent hållit 
fast vid kravet på tillräcklig kvalitet, vi lket inom 
tillgängliga ekonomiska ramar framtvingat en 
kraftig minskning av ~ntalet krigsfö rband. Krigs
fö rloppet i Mellersta Ostern styrker oss i uppfatt
ningen, att vi gjort rätt i denna avvägning. 

Vi har satsat på ett stort antal start- och land
ningsbanor - och en markservice som kan röra sig 
mellan dessa - för att omöjliggöra för en angripa
re att stänga oss inne på marken. 

Vi har satsat på lättreparabla resp bergskyddade 
radarstationer, som har hög motståndskraft mot 
telekrigföring. 

Våra flygsystem karakteriseras av god mot
ståndskraft mot elektronisk störning samt höga 
mål inmätnings- och vapenprestanda i kombina
tion med långt driven flygförarkompetens. 

Härtill kommer ett ledningssystem där besluts
rätten i väsentliga avseenden kan delegeras till 
den enskilde stridsledaren eller flygföraren. 

• De irakiska flygstridskrafterna kan redan nu 
bedömas ha haft stora brister i samtliga dessa 
avseenden. Hittillsvarande underättelser styrker 
uppfattningen, att centraliserad ledning av 
flygstridskrafter snabbt kommer i efterhand. Ett 
effektivt luftförsvar måste präglas av hög bered
skap, skicklighet och beslutsförmåga hos de indi
vider som utgör"spjutspetsarna". 

~alitet 

Enligt den värdering som krigsförbandscheferna 
i flygvapnet - via sektorchefe r, C El och MB 
redovisat för verksamhetsåret 1989-90, har krigs
förbanden bra kvalitet. Så gott som alla förband 
har uppfyllt de operativa krav som ställts på dem. 
Däremot har inte alla uppnått det uppställda för
bandsmålet. Det gäller nu aU fortsätta med utbild
ning, utbyggnad och materielanskaffning för att 
också uppfylla förbandsmålsättningarna. 

De operativa kraven innebär att våra flygstrids
krafter snabbt skall vara fullt stridsdugliga. Led
ningen ska ll omedelbart kunna fö rdela de relativt 
fåtaliga resurserna. Bas-, stril- och sambandsresur
ser skall tidigt säkerställa flygförbandens insatser. 
Resultatet av fötbandsvärderingarna visar att vi 
kan uppfylla dessa krav. 

Positiva ingredienser under det gångna året är 
slutleverans av Jaktviggen, fortsatt basutbyggnad 
liksom installation av nya radarstationer. Perso
nalläget förbättras stadigt. Incidentberedskap och 
räddningsberedskap har upprätthållits med fle ra 
goda individuella insatser. 

Bland bekymren kan nämnas problemen med 
motorerna i Jaktviggen, som medfört begränsning
ar i flygutbildningen. 

•• Kvalitativt sett har vi ett bra arv att förvalta. 
Nu är den långsiktiga utvecklingen huvudfrågan. 
Flygvapnet måste tilldelas de ekonomiska resurser 
som krävs för att vi i framtiden skall kunna slå 
vakt om våra gränser med tillräcklig kvalitet och 
kvant itet. 

De kvalitetskrav som vi ställt på JAS 39 Gripen 
svarar mot den miniminivå som vi behöver för att 
klara framtida uppgifter. Moderna jaktrobotar 
med motstånds'kraft mot telernotmedel måste 
anskaffas, liksom även effektiva vapen mot t ex 
luftlandsättningar och styrketillförsel till lands. 
Flygburen radar behövs för att täcka luckor i luft
bevakningen och förbättra förvarningen för 
befolkningsskyddet. .. 

Iakttagelserna från kriget i Mellersta Ostern kan 
inte direkt omformas i konkreta slutsatser för 
svensk försvarsplanering. Därtill är förutsättning
arna alltför olika. Men iakttagelserna bestyrker 
definitivt det riktiga i statsmakternas prioritering 
av vårt luftförsvar. • 
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Nedan redogörs (med betoning på
flygstyrkorna) för det nedrust
ningsavtai som omfattar konven
tionella stridskrafter och som 
paktiedarna inom WP och NATO 
enats om att upprätta. Men för att 
avtalet skall bli giltigt måste det 
ratificeras (godkännas och under
tecknas) av respektive lands parla
ment. 

Tyvärr har denna aV$örande 
process gjort paus. Tolknmgspro
blem har uppstått. Sovjetunionen 
har bl a överfört vissa arme- och 
flygstridskra fter till marinstrids
krafterna, något som NATO oppo
nerat emot. Enligt utländska bedö
mare ser USA i den sovjetiska 
tolkningen ett samband med kri
sen i Baltikum. 

Rid. 

Pakternas fI,~stridskrafter ii 

som det var tänktl 

Ar Christer Lokind 



Foto: Flygvapnet 

Vid den europeiska säkerhetskonferensen i 
Paris den 19 november 1990 undertecknades 
ett avtal om styrkereduktioner mellan WP och 
NATO. Avtalet benämns CFE, vilket är en för
kortning av en8elskans Con ven tional Forces 
Europe/konventionella styrkor i Europa. . 
. SYftet med avtalet är främst att omöjliggöra 
ett överraskande angrepp från endera parten 
på centralfronten. Avtalet skall vidare försvåra 
angrepp med omfattande strategiska mål. Detta 
avses kunna ske genom att fastställa en övre 
gräns, s k tak, för innehavet av vissa offensiva 
materielslag. Samtidigt an8,es i vissa fall en 
regional fördelning inom tillämpningsområdet 
"from the Atlantic To The Urals, ATTU". 

ESK = Europeiska 
säkerhetskonferensen 

MBFR = Mutal Balanced Force 
Reduclion 

CSBM = Confidence and Security 
Building Measures 

CFE-förhandlingarna mellan NATO 
och WP inleddes under en tid av 
begynnande avspänning och kunde 
genomföras trots de östeuropeiska sta
ternas frigörelse. Förhandlingsresulta
ten är dock inte ohotade. Fortfarande 
återstår för de inblandade staterna att 
ratificera avtalet. Denna del av pro
cessen kan dra ut på tiden, eftersom 
avtalstexten ger utrymme för tolkning
ar. 

Förhandlingar. - Förhandlingar om 
att minska de konventionella styrkor
na i Europa inleddes redan 1 973 i de 
s k MBFR-förhandlingarna. (MBFR = 
Mutual Balaced Force Reduction.) 
Dessa avsl utades 1989 - dock utan att 
några resultat hade uppnåtts. 

Den europeiska säkerhetskonferen
sen (ESK) inleddes 1975 med ett möte 
i Helsingfors. Aren därefter följde 
möten i Madrid, Stockholm och 
Wien. Ett viktigt resultat av Stock
holmskonferensen om "förtroende
och säkerhetsskapande åtgärder" 
(Confidence and Security Building 
Measures = CSBM) var bl a överens
kommelsen om föranmälan av större 
övningar inklusive utbyte av observa
törer.· 

Under uppföl jn ingsmötet i Wien 
genomfördes parallella förhandlingar, 
dels CFE-förhandlingarna mellan 
NATO- och WP-staterna, dels för
handlingarna om förtroende- och 
säkerhetsskapande åtgärder mel lan 
samtliga 35 ESK-stater, dä~ibland Sve
rige. 

CFE-avtalets omfattning 

Medlemsländerna inom NATO och 
WP har genom avtalet förbundit sig 
att inom loppet av 40 månader, d v s 
fram till 1994, reducera sitt innehav 
av fem olika materielslag. 

De materielslag som omfattas är: 
Stridsvagnar, pansarskyttefordon, artil
leri, stridsflygplan och attackhelikoptrar. 

I avtalet anges taken dels för pakter
na, dels för enski ld medlemsstat. För 
stridsflygplan och attackhelikoptrar gäl
ler vad som anges i tabel/l. 

Landbaserat marinflyg samt övnings
flygplan enligt vissa villkor räknas inte 
som stridsflygplan. 

Beträffande flygstridskrafter regleras 
antalet stridsflygplan och attackheli
koptrar inom hela tillämpningsområ
det (ATTU). Någon regional fördel
ning i zoner i likhet med vad som gäl

5 



Ovan: Sovjetisk Tu-26 Backfire C (ur Fjiirrfly
get) med attackrobot AS-4. - T h: F-111 F 
beviipnad med FL/R-kapsel, laserstyrda bom
ber + ECA!-kapsel. - Nedan t v: F-16 Fighting 
Falcon beviipnad för mörkerattackuppdrag; 
USAF. - Nedan t h: Västtysk Tornado, motme
delsversionen. 



ler för stridsvagnar, pansarskyttefor
don och artilleri finns inte. 

I avtalet ingår även överenskom
melse om hur berörda materielslag 
skall konverteras eller göras obrukba
ra för att inte räknas. Vidare anges hur 
informationsutbyte och inspektioner 
skall ske för att avtalets genomförande 
skall kunna följas upp. 

I ett annat avtal mellan Tyskland 
och Sovjetunionen anges bestämmel
ser för de sovjetiska flygstridskrafter
nas övningsverksamhet i östra Tysk
land fram till 1994. 

Även de andra öststaterna har slutit 
egna avtal med Sovjetunionen. De 
sovjetiska stridskrafterna i Tjeckoslo
vakien och Ungern kommer således 
att utrymma dessa länder redan 1991. 
Polen förhandlar fortfarande med Sov
jetunionen. En tillbakadragning från 
Polen torde inte vara aktuell förrän 
1994, när de sovjetiska stridskrafterna 
skall ha utrymt östra Tyskland. 

Utanlör avtalet: 

Marin- & 


transportllyg 


~ Militära transportflyget; vars huvud
uppgift är att transportera luftland
sättni ngstrupper. 

~ Marinflyget: Sovjetunionen har på 
senare tid förstärkt sitt marina flyg. 
Man har dock utom avtalet förbundit 
sig att inte ha fler än 400 stridsflyg
plan . 

Vissa övningsflygplan och helikopt
rar undantas enligt särskilda regler, om 
de konventeras så att de i nte kan be
väpnas . 

Antalet sovjetiska flygplan som 
berörs av CFE-avtalet antas ligga om

kring 7000 inkl övningsflygplan . Från 
sovjetisk sida angavs när avtalet in
gicks att antalet flygplan var 6445, 
utan att förtydliga vilka flygplanstyper 
som avsågs. Antalet flygplan kommer 
att redovisas när avtalets överenskom
melser om i nformationsutbyte verk
ställs. 

Minskningen till 5150 flygplan kom
mer, om den inte redan har påbörjats, 
att tas ut genom skrotning eller för
rådsställning av äldre flygplan samt 
genom konventering av de övnings
flygplan som kan beväpnas . 

Viss förrådsställning av bl a flygplan 
har skett öster om Ural, varigenom 
flygplanen inte räknas in under CFE
taken . Det är dock osäkert under vilka 
förhållanden denna förrådsställning 
sker, om flygplanen kan hållas flyg
dugliga, om betjäningspersonal kan 
avdelas m m. 

NATO:s flygstridskrafter 

Före CFE-avtalet hade NATO ca 4500 
flygplan i Europa. NATO låg således 
redan under det överenskomna taket: 
6800 flygplan per pakt. De ca 50 divi
sionerna stridsflygplan baserade främst 
i USA (men avsedda för insats i Euro
pa) räknas inte. 

NATO:s flygstridskrafter är inte fast 
indelade i flygslag som WP :s flygstrids
krafter är. NATO kan således kraftsam
Ia för t ex attackinsatser beroende på 
aktuell händelseutveckl i ng. 

NATO:s gemensamma övningsverk
samhet minskade under de senaste två 
åren . Anledningen var sannolikt hän
syn till de pågående ESK-förhandling
arna och förhandlingarna om Tysklands 
återföreni ng samt de pol itiska föränd
ringar som ägde rum i Östeuropa. 

Efter Iraks invasion av Kuwait den 2 
augusti 1990, inleddes en omfattande 
överföring av bl a flygstridskrafter från 
Europa till området vid Persiska viken. 
Det gällde främst från USA:s sida men 
också från vissa NATO-stater i övrigt. 

NATO har således sänkt sin bered
skap i Europa. Flera NATO-stater i 
Europa har dessutom av ekonomiska 
och politiska skäl beslutat att minska 
antalet mi I itära förband . 

Redan i början av 1990 beslutade 
den amerikanska kongressen att nära 
150 baser skall avvecklas eller reduce
ras - främst i f d Västtyskiand. Därmed 
kommer också den största koncentra
tionen av amerikanska flygstridskrafter 
i Europa att reduceras. 

Styrkejännförelse 

Vid CFE-förhandlingarna redovisade 
de båda pakterna sina uppfattningar 
om egna respektive motpartens, styr
kor, tabell 2. ~ 
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Tabell 2 
Strids- Attack
flygplan hkp 

NATO Enligt WP: 7130 5270 
Egen uppgift: 4507 2599 
Tak: 6800 1 500 

WP Enligt NATO: 8250 3700 
Egen uppgift: 7876 2785 
Tak: 6800 1 500 

Antalsuppgifterna speglar olika 
principer för urval och redovisning av 
de angivna materielslagen, men de 
ger ändå en uppfattning om storleks
förhållanden. 

Slutsatser. - Tysklands återförening, 
WP:s upplösning och de sovjetiska 
tillbakadragningarna kommer att få 
störst betydelse för den fortsatta säker
hetspolitiska utvecklingen i Europa. 
Båda supermakterna kommer att se 

över sina hotuppfattningar och sina 
försvarsförberedelser. Koncentrationen 
av stridskrafter till Centraleuropa kom
mer att minska. 

CFE-avtalet kommer att tvinga Sov
jetunionen att minska storleken på 
sina flygstridskrafter. NATO ligger 
antalsmässigt under det överenskom
na taket. Båda pakterna kommer att se 
över sin försvarsplanering med ut
gångspunkt också från denna nya 
paritet när det gäller konventionella 
stridskrafter. 

Här skisserade slutsatser m m förut
sätter att förhandlingsklimatet mellan 
Ost och Väst fortsätter samt att ti 11
bakadragningarna inte störs. Det vikti
gaste är att stormakterna - främst USA 
och Sovjetunionen - inte finner några 
förevändningar för att inte ratificera 
och genomföra avtalet enligt dess syf
~n . • 

Har vår beredskap påverkats? 

med de resurser som fi nns i grund or
ganisationen - dvs utan att kalla in 
extra personal. 

I stort betyder det att ÖB har ökat 
möjligheterna att sätta in fartyg och 
flyg för att kunna möta incidenter om 
utvecklingen i Baltikum skulle förvär
ras samt att bevakningen av vissa mili
tära anläggningar och skyddsföremål 
har utökats. 

Dessutom sker speciell bevakning i 
samband med utbildningen av fält
sjukhuset som regeringen beslöt att 
sända till Mellersta östern efter önske
mål från Storbritannien. 

Förändringarna i beredskapen har 
på vissa förband inneburit att permis
sioner i begränsad omfattning tillfälligt 
dragits in för värnpliktig personal. • 

Fsr 

Försvarsmakten: 
Anpassningen av grundberedska

pen i n nebär en utökad beredskap 

Ny utredning 
slår fast: 

Gripe
ullerstör 

I
• re 

än vad so 
I
• • gare

hävdats. 
Av Bengt Martinson 

I FlygvapenNytt nr 2/90 ställdes frå
gan: "Varför bullrar Gripen mer än 
Viggen ?". Frågan hade aktualiserats 
med anledning aven då presenterad 
bullerutredning. I denna framgick, att 
stora områden runt våra flygplatser 
skulle hamna inom bullernivåer som 
inte var acceptabla för boende. Detta 
skulle medföra att kommunernas ut
byggnadsplaner förhindrades. Dessut
om blev det uppenbart att stora eko
nomiska värden stod på spel både för 
det civila samhället och försvaret. 
Därför igångsattes en ny och noggran
nare utredning, där OB, CFV, FMV 
och FortF samarbetade med Boverket. 

Flygflottiljerna fick i uppdrag att se 
över sina flygrutiner för startriktningar, 
ut- och i nflygn i ngsvägar, tider på dyg
net, m m. 

SAAB fick också i uppdrag att göra 
bullermätningar med JAS 39 Gripen 
under ett flygpass. Tidigare beräkning
ar grundades näml igen på värden från 
motorkörningar på marken i provhus . 

Av olika skäl kunde bullerutred
ningen inte vänta på att SAAB:s mät
ningar skulle äga rum, utan även nu 
aktuell beräkn i ng gru ndas på teoretis
ka värden. 

•• Flottiljerna har dock genomfört 
ett stort och grundligt arbete med över
syn av flygrutinerna. Samtidigt har det 
efter ett antal provflygningar med Gri
pen kunnat fastställas, att JAS 39 kan 
manövreras på ett annat sätt än tidiga
re flygplan - t ex genom sväng/stig
n i ng efter start samt start på grundmo
tor (alltså utan att använda den buller
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Bullerstörningarna vid start och landning 
med flygplan JAS 39 Gripen blir väsentligt 
mindre än vad som 1990 redovisades i ett 
preliminärt underlag: Det visar en ny utred
ning som gjorts av Overbefälhavaren i sam
råd med Boverket på regeringens uppdrag. 
Anledningen är att färre starter med Gripen 
behöver ske med tänd "efterbrännkamma
re" samtidigt som flXpvägar till och från 
flygfälten anpassats blf de lokala förhållan
dena. * * Full klarhet om bullret från Gri
pen kommer emellertid inte att erhållas för
rän JAS 39 finns ute vid förband. Det är 
emellertid ÖB:s uppfattning att man i fram
tiden kommer att kunna hantera bullersitua
tionen minst lika bra för Gripen som för 
dagens flygplan. De beräkningar som utförts 
vid flera flygflottiljer visar att markdämp
ning och skärm verkan kan minska bullerut
bredningen. 

alstrande efterbrännkammaren/ebk). 
Även landningsprofilen kan modifi

eras en hel del. 
Under tiden gick diskussionen om 

Gripens motorbuller vidare - delvis i 
pressen, men framför allt mellan för
band och kommun . 

Tidpunkten för nästa motorkörning 
var beroende på den tidpunkt som 
regeringen avkrävt svar av ÖB. Allt
jämt saknades vissa ingångsvärden 
faktiska bullermätningar, inverkan av 
markdämpning (jordvallar t ex) m m. 

Trots uppskov med svarstiden kunde 
inte alla faktiska omständigheter räk
nas med, utan så småningom måste 
en ny " körning" planeras kanske då 
provflygningarna avancerat så långt 
att förbandsinförande närmar sig. 

• • Rent subjektivt bullrar Gripen 
inte mer än sina föregångare. Deci
belskillnaden är så liten, att örat 
knappt uppfattar skillnaden. 

Nu redovisad utredning visar, att 
bullerströningarna vid start och land
ning med Gripen blir väsentligt 
mindre än vad som redovisats tidiga
re. Huvudanledningen till detta är de 
förändringar som förbanden planerar 
och som är möjliga med Gripen . 

För att sprida bullret på flera platser 
har övervägts att temporärt utnyttja 
andra flygbaser än flottiljflygplatser. 
Av praktiska och ekonomiska skäl har 
detta förfaringssätt dock förkastats. 

•• Utredningen har genomförts i 
samverkan med Boverket, som av 
regeringen fått uppdrag att kartlägga 

~ vilka konsekvenser Gripen får för 
bebyggelsemiljö, bostadsförsörjning 
och markanvändning. 

Utredningen medför säkerligen eko
nom iska konsekvenser för flygvapnet i 
form av bullerisolering m m. Kostna
derna beräknas f n till ca 200 milj kr. 

Boverkets förslag och rekommenda
tioner kan sammanfattas enligt nedan. 

~	Efter samråd med ÖB ges exempel 
på möjliga åtgärder vilka bör ana
lyseras ytterl igare från kostnads
och nyttosynpunkt: 

• 	 Förlängning norrut av rullbanan på 
Ronneby/F 17. 

• 	 Ny TlLS bana 24 på KarIsborgIF 6. 

• 	 Förlängning av bana 03/21 på Sö
derhamn/F 15 . 

• 	 Civil taxibana på Frösön/F 4. 

• 	 Ny rullbana på Luleå/F 21 - har 
studerats av kapacitetsskäl och inte 
av bullerskäl. 

~	 Introduktionen av Gripen ökar 
osäkerheten beträffande bebyggel
seutvecklingen nära flottiljflygplat
serna. En precisering av principer 
för planering och beslut är nöd
vändig. 

~	Konkurrenssituationer mellan fly
gets intressen och andra markan
vändarintressen bör undvikas ge
nom att geografiskt skilja verksam
heterna åt. De berörda verksamhe
terna måste anpassas så att konflik
terna minimeras. 

- FBN $5 OS"" HULAGe 
_ .,_ . - F9H&6cf8V\1MJL.ÅGE 
__ F8H ss d8W AP. 2000 

_ •.--••  "8H&5d8W).A2000 

- I Pl..AHEFW)E BOSTAoeR 

"'LLLLZD. ~YGGel.SEOMR 

"art,kissen ov.m visa, bullerutredningen ö.er fröMjn 
med omneJd i dag och jr 2000. Vid jämfÖrt·lse med den; 
nr 2/ 90 v;!;iJue wbulll!rkilrtan N [ram.q"" a/l t/imingiJ" 
nil/ljudnivaulbrednilllil'1I lull' blir lika umfal/;Jnde som dl1 
pJ,/(Jd •. OIJgenht'/ema m;n;mera~. 

Det militära flygets flexibilitet är 
stor, dock måste alla flygriktningar 

kunna användas av flygsäker
hetsskäl. 

~	Flexibiliteten vid de militära/civila 
flygplatserna är mindre främst p g a 
komplicerad trafikbild. 

~	En stor flygbullerutredning genom
fördes 1981 /82, då riksdagen beslu
tade att 55 dB(A) var en bullernivå 
som inte borde överskridas för ny
bebyggelse. Detta värde är det hit
tills bäst underbyggda, varför det 
också nu bör utgöra grund för pla
nering. 

~	För befintlig bebyggelse kan åtgär
der behöva vidtagas vid störningar 
över 65 dB(A). Vid maximalbuller 
över 100 dB(A) kan inlösen över
vägas. 

~	För planerad bebyggelses tillkomst 
måste prövning ske enligt reglerna 
i PBL och NRL (Plan o Bygglag, 
Naturresurslag). Ersättning för t ex 
ej utnyttjningsbara bygg rätter kan 
komma att aktualiseras. 

Diskussionerna går vidare, så också 
kommunernas planering. Inför nästa 
steg måste återigen flygflottiljerna 
göra en översyn av flygverksamheten 
där bullermätningarna ingår. Flygche
ferna måste direkt medverka vid 
"datakörning" av underlaget för att 
hitta den profil och flygväg som ger 
minst bullerutbredning. • 

9 



Tecknad version av FSR 890 i patrullbana under spaning mot luft- O sjömål. 
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Av Anders KristelI 

Ett av många materielsystem vars fort
satta utveckling statsmakterna skall ta 
ställning till i ett kommande försvars
beslut är flygburen spaningsradar 
med förkortningsnamnet FSR 890 . 

Tankarna kring utveckling och an
skaffning av ett svenskt flygburet ra
darspaningssystem är emellertid inte 
nya. Olika tekniska lösningar har stu
derats sedan början av 60-talet. 

Bakgrunden till dessa tankar kan 
återfinnas i resultaten av studieverk
samhet och 01 ika luftförsvarsutred
ningar, som bland annat ifrågasatt 
strilsystemets uthållighet och flexibili
tet. Det framtida hotet under krig mot 
fasta radarstationer bedöms öka. Hög
höjdsradarstationer av typ PS 860 
med möjligheter till att söka skydd 
under jord kan till viss del stå emot 
hotet. Låghöjdsradarstationer av typ 
PS 870 löper dock större risk att be
kämpas även om reservutrustning 
finns att tillgå. Genom att tillföra stril
systemet en flygburen spaningsresurs 
kan flexibiliteten och uthålligheten 
avsevärt förbättras . (Något som även 

vårt civila samhälle kan dra stor nytta 
av. Jämför t ex med erfarenheterna av 
Israels förvarningssystem under nu på
gående FN-krig mot Irak.) 

Uppgifter 

Systemet skall ti Ilsammans med våra 
övriga luft- och sjöbevakningsradar
system i fred, kris och neutralitet över
vaka vårt territorium och angränsande 
områden för att konstatera kränkning
ar och inhämta andra typer av under
rättelser. 

I krig skall det användas för att i 
första hand skapa radartäckning i om
råden där vår övriga radarbevakning 
är bristfällig eller tillfälligt har nedgått 
i verkan. Det ger oss även möjlighet 
att förbättra radartäckningen i priorite
rade områden. Med hjälp av denna 
rörl iga span i ngsresu rs förbättras stril
systemets uthållighet över tiden. Där
med ökar även möjligheterna att lösa 
våra luhförsvarsuppgifter samt övriga 
för totalförsvaret viktiga uppgifter 
t ex luhförsvarsorienteringar (LUFOR) 
och alarmering av civilbefolkningen. 

Systemide 

De studier som ligger till grund för det 
koncept som nu är föremål för utprov
ningsverksamhet och förberedande typ
arbete startade i slutet av 1970-talet. 
Inri ktn i ngen mot ett i hög grad ti II 

svenska förhållanden anpassat system 
var klar från början. Därvid avsågs i 
första hand möjligheterna till integra
tion i strilsystemet, anpassningen till 
våra krigsbaser samt kraven på stor 
täckningsvolym och goda prestanda 
under olika förhållanden . Dessutom 
har en begränsad ekonomi naturligtvis 
i hög grad styrt systemets omfattning 
och funktioner. 

En bärande tanke har från början 
varit att utnyttja den mest avancerade 
tekniken inom radarområdet. Kraven 
på en bärplattform av måttlig storlek 
utesluter i stort sett alla lösningar med 
roterande antennsystem. Radarsyste
mets tekniska utformning bygger där
för på ett fast antennsystem med elek
trisk avsök n i ng, vilket har varit grund
iden alltsedan studiernas början. 

Detta medför att avspaningen sker i 
två motstående 120' -sektioner vinkel
rätt ut från bärflygplanets längdaxel. 
Man tappar därmed möjligheten att 
spana i sektorer framåt och bakåt. 
Detta har emellertid i de taktiska stu
dierna inte ansetts vara av kritisk bety
delse med tanke på radarspaningsflyg
planets taktiska uppträdande. 

Kravet på funktionell anpassning till 
stri Isystemet och på ett system av 
måttlig omfattning innebär, att radar
spaningsflygplanet primärt inte skall 
innehålla funktioner och operatörsbe
manning för stridsledning. Frågan om 
en eventuell operatörsposition och ~ 
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dess ambitionsnivå är dock föremål 
för en fortsatt taktisk och teknisk vär
dering. 

Teknisk system/ösning 

Som förut nämnts utnyttjar radarn en 
elektriskt styrd antenn. Omfattande 
studier ligger bakom den teknik som 
lett fram till den nuvarande utform
ningen av antennen. På det valda frek ' 
vensbandet - S-bandet (10 cm) - lig
ger strålningselement med s k slitsade 
ryggvågledare närmast till hands. Kra
ven på de mycket låga sidlobsnivåer 
som erfordras i flygburna tillämpning 

f-lC "Hawkeye" ur USAF. 

11t
Frankrikes första AWACSi f-JF. 

ar gör alt antennstrukturens mekaniska 
utformning är kritisk. Dessutom krävs 
ett kal ibreri ngssystem för att korrigera 
avvi kelser mellan enskilda anten nele
ment. 

Den klass av bärflygplan som är ak
tuell för svenskt vidkommande - re
presenterade av SAAB 340 och Fair
child Metro III - tillåter en antennen
het med ca 8 m längd, vilket ger en 
lämplig lobvidd på S-bandet. 

Utvecklingen av halvledarteknik för 
mikrovågstillämpningar har gjort det 
attraktivt att välja en lösning upp
byggd av modulsändare. Sändarsteget 

p - 90 

byggs därför ihop med nödvändig 
elektronik ti II en sändar-/mottagarkas
sett, vilken matar ett antennelement 
åt ömse sida. 

Denna sändar-/mottagarkassett är 
uppbyggd i en avancerad integrerad 
mikrovågsteknik baserad på ett omfat
tande utvecklingsarbete hos leverantö
ren ERE (Ericsson Radar Electronics). 

Tillsammans med kablage och kyl
luftkanaler för ramluftkylning byggs 
antenner och sändar-/mottagarkasset
ter ihop till en s k ryggen het, innehål
lande kassetter och antennelement, 
som med hjälp av speciellt utformade 
stöttor monteras på flygplanets rygg. 
De tidigare nämnda höga kraven på 
antennens mekaniska utformning 
innebär att stöttorna inte får överföra 
krafter till ryggenheten från flygkrop
pens rörelser under flygning . Stöttorna 
är därför försedda med en kulled i 
vardera änden. 

Övriga enheter av radarsystemet för 
bl a signal- och databehandling samt 
målföljning är monterade i kabinen . 
Dessutom ingår enheter för omvand
ling av elkraft för radarns olika behov. 
Produ ktionen avel kraft från flygplanet 
sker antingen med en separat gastur
bindriven elgenerator, s k APU (Auxi
liary Power Uni!), eller med elgenera
torer som drivs av flygplanets motorer. 

•• Den elektriskt styrda antennen 
erbjuder en helt ny teknik i span i ngs
metodiken jämfört med den meka
niskt roterande antenniösningen. Den 

Tv: PS-89OIryggenhet med demon
teflld iJverd81 ·/nneh41111nde bl a 
siindBr-lmotfBgBrlcsssetter. I fron
ten sss /uft/ntsget fiJr rsmluftlcyl
n/ng. - Nedan: Del av rtldarsyste
mets h/lrtsi en av IIIndar·/mottB
gsrbssettems_ 

senare är låst till en fast avsöknings
hastighet varvet runt, där ofta tid och 
energi spenderas i oönskade riktning
ar och sektorer. Den elektriska lobstyr
ningen ger möjlighet till ett flexi
belt avsökningsmönster vad gäller 
svephastighet och uppdateringstakt. 
Val aven lägre svephastighet i en viss 
sektor innebär längre räckvidd. Ra
darns kan övervakas/styras från ope
ratör på marken. 

Automatisk uppstart och följning av 
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Modell av SAAB 340 med 
monterad ryggenhet, PS
890. 

luft- och sjömål ingår i radarfunktio
nen . Här kan flexibiliteten utnyttjas 
för att i hög grad stötta målföljnings
funktionen genom t ex konfirmering 
av nyupptäckta mål och ökad uppda
teringstakt för utpekade mål. 

Radarsystemets avancerade teknik 
och moduluppbyggnad ger en hög 
potential för ytterligare ambitionshöj
ningar i vissa avseenden, t ex vad gäl
ler förbättrat skydd mot avancerade 
störformer, ökad uteffekt och styrning 
av radarioben. 

• • Överföring av måldata till 
marknätet för i ntegration i stri 1- och 
sjöbevakningssystemen sker med en 
data länk i RAS 90 (nytt radiosystem 

för överföring av tal och data). Dessu
tom ingår en dubbelriktad kommuni
kationslänk för ordinarie strilsamband 
och överföring av manöverkomman
don till radarn. 

En möjlig utbyggnad med ett enkelt 
IK-frågesystem (IK = igenkänning) har 
studerats, liksom en teknisk lösning 
för komplettering med en taktisk sig
nalspan i ngsfunktion . 

För närvarande studeras två alterna
tiv till bärflygplan : SAAB 340 och 
Metro III. Flygplan Metro III, som valts 
som bärare av försöksutrustningen , 
representerar det mindre och billigare 
alternativet med liten marginal för vikt
ökningar hos radarn eller införande av 
omfattande tilläggsfunktioner. Det dy

rare bärflygplanet, SAAB 340, har ett 
bättre förhållande i dessa avseenden . 

Projektläget 

För närvarande pågår slutfasen av ut
vecklingsarbetet med en försöksutrust
ning som skall användas för flygprov 
under våren 1991 . Det primära syftet 
med denna flygutprovning är att veri
fiera ett antal kritiska prestanda för att 
skapa en ttiknisk grund för en bedöm
ning av projektets realiserbarhet. 
Under tidigare skeden av utveckling
sarbetet har åtskilliga prov på del
system genomförts, bl a har antennen 
varit föremål för viss provn i ng hos 
Ericsson . 

Slutsatsen hittills är, att den tekniska 
utveckningen har gått tillfredsställan
de. Men som sagt, flygproven återstår. 

Parallellt med utvecklingen av för
söksutrustn i ngen har visst i n ledande 
typarbete påbörjats i en I ighet med den 
totala tidsplanen. Den sista, stora, 
etappen av typarbetet kan dock inte 
påbörjas förrän klara positiva resultat 
från flygproven förel igger. Dessutom 
måste det givetvis finnas ett regerings
beslut om projektets fortsättning. 

Utvecklingen i vår omvärld, inte 
minst under den senaste tiden, pekar 
på betydelsen av väl fungerande led
nings- och övervakningssystem som 
en viktig del i ett modernt luftförsvar. 
Detta är ETT argument för anskaffning 
av ett flygburet radarspaningssystem .• 

Klargöring av "försökslItrllsfning 890". Under t1yg
planets (TP 88:s) buk e hängande kapseln med 
gasturbindriven e/generator för kraft för ärjning 
(5 k APU). ystemet/FSR 890 'kall kunna utnyttja 
FV:s krig baser. 
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Att provflygplan havererar är i och för 
sig inget ovanligt - tyvärr. Det har 
skett och sker vid alla flygindustrier 
världen över. Utprovning är alltid före
nad med vissa risker, vare sig det är 
bilar, båtar, flygplan eller något annat 
man provar. Den erfarenheten är allt
så inte Saab Flygdivisionen ensam 
om. 

Ändamålet med flygutprovningar är 
uppenbar : att verifiera beräknade pre
standa; att hitta och eliminera svaghe
ter i systemen; att optimera man
maskin-miljön, m m. 

Vi får här tillfälle att följa en av 
Saabs provflygningar med Gripens 
provflygplan nummer 2 (39-2, eller 

16 

Foto: Bengt Wall 

som man dagligdags säger: "streck 
två " ). Av naturliga skäl kan vi inte 
vara med i flygplanet. Vi får nöja oss 
med att delta i förberedelserna, sitta i 
provledningscentralen under flygpas
set samt vara med på genomgången 
efter flygningen, den s k debriefingen. 

Briefingen (genomgången) före flyg
n i ngen i n kl uderar en vädergenom
gång på ITV (Intern-TV), där meteoro
logen ger aktuell t väder pi us en prog
nos för de närmaste timmarna. I brie
fingen deltar, förutom provledaren 
(som är en av provingenjörernaL flyg
plansbesättningarna, övriga prov
ingenjörer, hangarchefen m fl. 

Flygpasset gås igenom i detalj av 

den som ska flyga passet, i det här fal
let Mats Nilsson, FMV, som är kun
dens provflygare. Ett trettiotal perso
ner deltar i genomgången . När den är 
klar intar alla sina " stationer" . Den 
tunga gruppen är provingenjörerna, 
som samlas i provledningscentralen, 
populärt kallad "Houston" . Till den 
centralen länkas alla data från prov
flygplanet ner under flygningen via 
telemetri. Förfaringssättet innebär att 
man kan utvärdera många parametrar 
redan under själva flygpasset. Den 
gamla teknologin innebar att data lag
rades i en bandspelare i flygplanet 
och utvärderingen fick vänta till efter 
flygpasset. 



--

Mats taxar ut med"- 2" 

Mats går ut ti II flygplanet som står på 
plattan utanför Hangar 1 och lyfter 
benet över sargen exakt i rätt tid (kol
las noga i "Houston"! ) och påbörjar 
checklistan. Han är uppkopplad på 
radion och läser alla åtgärderna högt, 
så att provingenjörerna kan följa med 
och ingripa eller ställa frågor om så 
behövs. När han startat motorn och
gjort ytterligare kontroller är det dags 
att taxa ut. Följeflygplanet, en 37 Vig
gen som i dag spakas av Lars Råde
ström, har redan tidigare anmält sig 
på radion och taxar också ut, liksom 
en följebil med radio. 

Efter uppställning på banan startar 
först Lars med Viggen och gör en 
sväng ut över slätten innan han kom
mer tillbaka in över fältet för att anslu
ta strax bakom Mats, när Gripen kom
mer i luften. Efter lättning fortsätter 
Mats rakt fram under svag stigning ett 
tag innan han tar in landstället. Lars 
rapporterar att luckorna stängt, varef
ter roten stiger ut mot ostkusten med 
fart ca 700 km/h. 

Dagens " manöverblock" genomförs 
på höjder mellan 3 000 - 8 000 m i 
utmärkt väder. Mats belastar upp till 
tre "g" i svängarna. Hela tiden sänds 
data automatiskt ned till "Houston", 
där provledningen har " koll" på läget. 
Chefsprovflygare Per Pellebergs och 
Saabs försteprovflygare Arne Lind
holm - den senare med mest flygtid i 
Gripen - håller kontinuerlig kommu
nikation med Mats och Lars. 

Samstämmigheten med "torrflyg
ningen" i simulatorn kollas också. Det 
visar sig att Mats efter genomförandet 
av provpositionerna har något mer 
bränsle kvar än han hade i simulatorn. 
Han planerar ned till 3 000 m, drar av 
gasen och minskar farten till 300 

km/h . Gör ett nytt manöverblock, kän
ner på spakkrafter etc. " Inga pro
blem", kommer det över radion, "allt 
känns bra; lite större spakkrafter än 
simulatorn, men lugnt och tryggt" . 

45 minuter i luften 

Bränsleläget medger lite extra svängar 
och Mats känner på flygplanet lite till 
innan han går in för landning efter 45 
minuter i luften. På finalen håller han 
lite drygt 300 km/h, flygplanet är 
mycket stabilt. Anfallsvinkeln är ca 10 
grader. Väl inne över banan drar han 
av och förbereder landningen. Han 
håller nosen uppe några sekunder 
innan han släpper ner noshjulet och 
påbörja inbromsningen. 

Dagens provledare är provingenjör 
Hans-Erik Hanson, som leder debrie
fingen . Han börjar med att konstatera, 
att passet i stort gått planenligt och att 
telemätsystemet fungerat bra, dvs inga 
glapp i överföringarna . 

Mats berättar för FV-Nytt 

Sedan är det Mats tur att i egna orda
lag berätta om flygningen : 

.",,,,,1 ,'/1." I"'" /1. J;II fl 'Il. r , ('UH I,·J.".' 
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- ... flygplanet accelererade bra, 
200 km/ h vid 600 m-skylten. Jag note
rade inte själv farten för lättning, men 
tog spaken bakåt I ite sakta. Rotationen 
kom mer naturligt än i simulatorn, 
mjukt och behagligt .. . liten tendens 
till "hängmatta" när jag väl kom lätt, 
innan jag fick upp stigvinkeln. Steg 
rakt fram, drog av lite för att inte 
" pinna iväg" som en champagnekork 
och för att få lite mer tid på mig ... 
stigvi nkel ca 14 grader. Inga konstig
heter - en liten, liten vibration i fotsu
lorna från landställshjulen innan de 
slutade rotera . Spakkrafterna känns 
något höga överlag, men med ett 
mjukt svar. Inga konstigheter alls. 

• • Per Pellebergs: - Arne, om du 
och Mats jämför era intryck av styr
systemet ... 

- De sammanfaller ganska bra. Jag 
flög ju "streck 1" och den var betyd
ligt känsligare. Modifieringen har defi- ~ 

Ar Gripen ett bra val? 

Om lAS 39 Gripen jämförs med utländska 
stridsflygplan i samma generation erhålls följan
de siffror (kostnaderna iMSEK): 
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• 	 FlugRevue 6/ 7989, International De{ence Review 5/ 7989 
• • 	FlygRevue 6/ 1989, Inte,avia Ai, Letter Jan 30, 1990, 

International De{ence Review 9/ 1989 

Ä ven i det svenska perspektivet är jämförelsen 
gynnsam för Gripen. En första studie inom Saab 
visar att livstidskostnaden för Gripen ligger 30 
proc lägre än nuvarande för lA 37 Viggen. Ett av 
huvudmålen för Gripenprojektet var just att 
bryta trenden mot större och dyrare flygplan. 

I svenska massmedier lanseras ibland Sovjetunionens 
MiG-29 som ett billigare alternativ till Sveriges och 
Saabs Gripen. Utländska erfarenheter talar dock mot
satt språk. Dessutom är dagens förbands-MiG-29 tek
niskt en generation äldre än Gripen. Lägg därtill att 
MiG-29 enligt vittnesbörd är betydligt kostsammare 
och svårare att underhålla/klargöra m m. Passar inte 
(utan kostsamma materielanpassningar interiört) in i vår 
svenska försvarsprofil, Bas 90 t ex. - Noterbart är också 
att Finland, som tidigare hyste intresse att förnya en del 
av IImavoimat (finska flygvapnet) med köp av MIG-29, 
nu tydligen bara önskar offerter från västerländska fJyg
planstillverkare, bl a Sverige - d v 5 gällande JAS 39 
Gripen. 

17 



niti;;t inneburit en klar förbättring. Det 
känns som man nu ligger bättre i 
"fas", eller hur man ska uttrycka det, 
säger Arne Lindholm. 

Mats Nilsson: - Det är ju en sa k att 
flyga lugnt och göra en och annan 
sväng. Det är först när vi börjar göra 
riktigt snabba manövrer och dra 
åtskilligt flera "g", som det går att 
säga om de nuvarande spakkrafterna 
är tillräckligt bra. Men just nu känns 
det fint. 

Per Pellebergs: - Nu är ni båda väl 
influgna på Gripen och snart har vi 
också nästa provflygplan i luften, så 
det lär inte dröja alltför länge innan vi _ 
kan få en tillfredsställande återmat- ~ 
ni ng på en rad frågor. Efter vad jag 
förstår av Hans-Eriks och era kom
mentarer kan vi fortsätta flygningarna 
en I igt programmet. 

Utprovningsfasen stegras 

Har ni fortfarande kvar begränsningar 
i flygverksamheten? 

- Den från början mycket restriktivt 
satta vindbegränsningen lättade vi på 
redan efter tredje flygningen med 
"streck 2". Och sedan har vi succes
sivt börjat lätta även på andra restrik
tioner. Vi har vid det här laget genom
fört över 30-talet flygningar. Vi ökar 
efter hand gränserna för t ex fart, höjd 
och g-belastningar, förklarar Per Pel
lebergs. 

Hur kommer ni att disponera flygpla
nen när ni får nästa provflygplan i luf
ten inom en snar framtid? 

- För närvarande verifierar vi prestan
da i 2 :a n. När nästa provflygplan kom
mer i luften avser vi att använda det 
för motorprov. Senare bl ir det dags för 
radar- och avionikutprovning samt 
vapen. 

- Sammanfattningsvis kan sägas att 
de hittills utförda provflygningarna 
skapat en fast grund för fortsättningen 
och att vi nu siktar på att successivt 
öka takten i flygproven, avslutar Per 
Pellebergs. • 

Snar tredje Gripen i lulten 
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Upprop - Vädjan 

Inom några år kommer flygvapnet ger en JA (med uttalet ja). Eller: Är 
att ta emot sina första serieflygplan det en AJ (med uttalet aj) som lan
av typ JAS 39 Gripen. På förekom dar där? Och absolut inte: Där star
men anledning ber vi läsaren i all  tar en J. Nej. betydligt troligare är 
mänhet och FV-personalen i syn det att du säger: Där flyger Viggen. 
nerhet att notera skrivsättet: JAS 39 Eller: Där startar Draken. (Det är 
Gripen . Det är också rätt att skriva inte heller felaktigt att byta ut flyg
och säga Gripen eller flygplan JAS planets namn mot förkortningspre
39. 	 fix plus nummerbeteckning, t ex AJ 

37 eller J 35 eller JAS 39. Prefix + 
Men när du åsyftar själva flyg nummer, alltså! 

planet och bara skriver/säger JAS, Många gör den invändningen, 
begår du ett språkmässigt fel! JAS att det ju i pressen allt som oftast 
är en förkortning som betyder jakt, bara står ordet JAS (eller Jas). (Ibland 
attack, spaning - inget namn (nam t o m - ack, ve och fasa - Jasen. 
net är Gripen och inget annat!). Sämre kan det inte bli!!) Men bara 

Du säger förvisso inte: Se d2:r fly- för att massmedierna av lättja och 
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Försvarets Materielverk (FM V) fick i decem
ber 1989 regeringens uppdrag att fortsätta 
förberedelserna för anskaffning av delserie 
2 (flygplan nr 31-140) av JAS 39 Gripen och 
begära offert från industrigruppen JAS (lG 
JAS) till den l oktober 1990. 

I FMV:s rapport den 31 oktober till rege
ringen redoVIsades FM V:s utvärdering av 
IG JAS offerter från den l oktober 1990. 
Offerterna omfattar tillverkning av delserie 
2, typutveckling av den tvåsitsiga, taktiska 
Gripen-versionen, JAS 398, samt tillverk
ning av tillhörande stödsystem för drift och 
underhåll. 

FMV: Flvgmalerlels vn: 

Fortsatt inriktning 

av Gripen-projektet 


Projektläge. - I samband med of
fertutvärderingen genomfördes en för
nyad analys av den pågående utveck
lings/utprovningsverksamheten och de 
påbörjade produ ktionsförberedelserna 
för delserie 1 . 

Ytterligare förseningar har inträffat 
under 1990. 

Flygutprovningsstarten med 39-2 
blev betydligt mer fördröjd än vad som 
hade planerats. Ti Ilgängl igheten på 
provflygplanet har varit låg främst 
beroende på stort felutfall på ett antal 
delsystem och apparater. Flygutprov
ningsintensiteten har därför blivit kraf
tigt reducerad. 

Under december 1990 påbörjades 
provflygningarna med 39-4 och i bör
jan av 1991 planeras 39-3 komma i 
luften. Förhoppningsvis skall detta leda 

okunnighet skriver och säger något 
som är språkligt fel , behöver inte 
vi inom försvaret följa detta dåliga 
exempel. 

Gör detta upprop om riktig svenska 
till ditt nya " nyårslöfte" . Demon
strera din lyhördhet för valörer i 
vårt svenska språk. Använd namnet 
Gripen såsom vi tidigare använde 
namnen Tunnan, Lansen, Draken 
och Viggen . Gripen är ju dessutom 
inte lika negativt laddat som bok
stavssammansättningen JAS bl ivit. 
Bara detta faktum bör avgöra ditt 
fortsatta val av uttryck. - Var därför 
positiv i bedömning och handiingi • 

Red. 

till en betydligt intensivare utprov
ningsverksamhet framledes . 

•• Den under 1990 genomförda 
flygutprovningen med 39-2 visar på ett 
flygplan med goda start- och land
ningsegenskaper. Flygningarna har dock 
hittills genomförts i relativt lugnt och 
bra väder. Flygegenskaperna i övrigt är 
acceptabla i den begränsade flyg
envelopp som utprovats . Mycket ar
bete och utprovning återstår innan de 
specificerade kraven och egenskaper
na har verifierats. Flygutprovningspro
grammet är nästan 4 år försenat och 
kommer nu att fortsätta t o m 1995 . 

Försen i ngarna i utveckl i ngsarbetet 
och den begränsade flygutprovning, 
som genomförts, gör att flygplanspro
jektet inte uppnått den mognadsgrad 
som måste föreligga, innan en säker 
bedömning kan göras av risker och 
kostnader för en beställning av ytterli
gare serieflygplan (utöver de 30 redan 
beställda). 

FMV:s rekommendation till reger
ingen var därför, att beställningarna av 
del serie 2 samt tillhörande stödsystem 
bör senareläggas. 

FMV rekommenderade vidare, att 
ytterligare projektsäkerhet måste er
hållas innan start av utvecklingsarbetet 
rörande JAS 39B kan övervägas. 

FMV är mycket angeläget att kunna 
förse förbanden med flygplan JAS 39 
Gripen utan ytterligare förseningar. 
Samtidigt har FMV ansvar för att för
banden får ett system som har nått en 
sådan mognadsgrad, att såväl flygsä
kerhetsmässiga som tekniska och un
derhållsmässiga krav är uppfyllda, så 

att förbandsutbi Idn i ng kan påbörjas. 
(FV och FMV har i dag planeringen 

inriktad mot en förbandsintroduktion 
av Gripen under senare delen av 
1995. 

FMV:s bedömning är att lAS 39 
Gripen i allt väsentligt kommer att 
kunna uppfylla ställda krav och bli 
det enhetsflygplan, som möter 
flygvapnets behov in på 2000
talet. 

Fortsatt inriktning. - Regering
en har den 22 november givit FMV i 
uppdrag att uppta förnyade överlägg
ningar med IG JAS om hur projektet 
skall bedrivas fortsättningsvis. 

Utgångspunkten för överläggningar
na skall vara att IG JAS fullgör sina åta
ganden enligt JAS-avtalet vad avser 
utvecklingsarbetet samt leveranser av 
delserie 1. 

•• Förutsättningarna för beställning 
av del serie 2 och stödsystem m m skall 
vara, dels att fastare åtaganden och 
garantier för den fortsatta verksamhe
ten kan erhållas från IG JAS, dels att 
sådana delmål har uppnåtts i utveck
lingsarbetet att flygplanet och övriga 
systems funktioner och prestanda är 
godtagbart säkerställda. 

FMV skall lämna delrapporter med 
redovisning av uppnådda resultat till 
regeringen den 1 maj och den 1 okto
ber 1991. 

FMV har inlett överläggningarna 
med IG JAS med målsättning att sna
rast skapa balans beträffande utveck
ling, utprovning och serietillverkning. 

FMV kommer att inom avtalets 
ramar stötta IG JAS i utvecklings- och 
utprovningsverksamheten samtidigt som 
en fortsatt noggrann uppföljning av 
verksamheten kommer att ske . 

1991 kan bli ett helt avgörande år 
för projektets fortsättning. 

FMV:s ambition är att säkerställa att 
Gripen-programmet fullföljS, så att 
flygvapnets slagkraft vidmakthålls. • 
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Aktuel 

Taktikutveckling i flygvapnet 
- en kastad handske 
eller en tappad SUg? 

Av Bjarne Rilzen & p GPersson 

Unrl, 'rfc'( kadf' ~ iII med detl. 1fJI,I ~.~ In h 
,a fra~el lI Im \1 ; -f, .~\ apm 'l ,If hl' ,1I 1/1 'el 
dit ~akf' r eller om vi i hm Ucl",lk 1.011< "11 

1' 1 11 (Jora ... a",', Icltt . \ Ir( 

h r el/ fIl '/I \ 1 tmr ,lit rid 
II) 11\ <1 \ ,l/H'n/l ' dllill~I ' f1 

f,Jt tll'fI.l in la L: l! HIll Pil tlt/lI"IIIfl ~ h,lI \ i 
IMlt l',Jrt ·witl'_ 

Chefen för flygstaben gav våren I utredn i ngen konstaterade 
1987 överste Sven Borgvald i Borgvald, att flygvapnet och 
uppdrag att, under hypotesen flygstridskrafterna behöver en 
att ett annorlunda taktik för taktikutveckling och taktik
utvecki ingsarbete skulle prö anpassning sammanhållande 
vas, utreda detta behov. Identi organisation. Verksamheten som 
fierade problem och brister sådan skulle i fred bedrivas 
skulle analyseras. (drivas) vid flygvapnets staber, 

Borgvald visade i sitt arbete förband och skolor med taktik
att behov förelåg av ett sådant utvecklingsorganisationen som 
annorlunda taktikutvecklings stödjande med avseende på 
arbete. Han fick hösten 1988 i metodik och resurser av olika 
uppdrag av CFV att utreda hur slag och som sammanhållande 
taktikutvecklingen inom flyg för den övergripande planer
vapnet skulle förbättras och ingen. 
hållas samman. "Av bl a praktiska och eko-

Aktuell 

Tar FV ut rätt förare? 
När jag J;i.,/(' Ali.. t, \ (',hull .. , f O \ "):; ) 
rapport E ,O(}lU - . I, I II/W, (' Il .. Illdie 
hrill.~ flv.~förart·n .. arhet .... i/tl."lIl '" infann 
.. ia ('fl IJI'i df'/ tankar. 4r.H .;iktcn m,'d \ 
l\ : Lllldt·rsijJ.;nina.l1t ch.'f} ..kel l,lr,l 1'11 
Uf){Jerl.,.~ i(jr J/,~"ird(,1 ,lnlll,uh' elit I~ l 
för,lm.. alf ~1t1nn.1 hol, I I \I. , If .1\ ih/ell 
.~fld. Men <ll.1!clrdf"'rn,} kall hll 1,\ ar,} .1tt 
\ jrll il eI , l 

Enligt studien är tjänsten vid förbanden har ju alltid hatt stor 
divisionerna inte tillräckligt sti frihet att tillämpa dessa. Förr 
mulerande. Förarna "har liten fanns det förband som blev 
möjlighet att utveckla sin indi mycket duktiga att göra tjäns
viduella skickl ighet p g a re ten stimulerande trots "brom
kommendationer från högre ort sen", som målsättningar och 
som lätt blir till direktiv". Visst krav kan innebära. Finns de 
finns det grundläggande inte längre? Nog måste det fin
målsättningar och krav, men nas några chefer som är "toki
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nomiska skäl är en samman
dragning av resurser och upp
byggnad av ett fysiskt totaI
centrum inte realistiskt", kon
staterar utredaren. 

•• Med detta som grund 
överfördes undertecknade vår
vintern 1990 till flygstabens 
dåvarande sektion 2, att under 
C FS 2 ledning konkretisera 
ideerna i utredningen och före
slå en organisation, dess primä
ra uppgifter samt inledande 
verksamhet. 

Vi kände oss inte speciellt 
bävande inför uppgiften mot 
bakgrund av sammantaget 62 
års flygtjänst i de tre tunga flyg
systemen, divisionschefsskap, 
flygchefsskap, 5 år som chef för 
FBS, tjänstgöring i milostab och 
sektorstab samt 10 års erfaren
heter av arbete med taktikut
veckling inom telekrigområdet. 

Med Borgvalds utredning 
som källa och efter hörande av 
samtl iga flygvapnets fackskole
chefer, tre sektorstaber, E 1 stab 
samt flygstabens avdelning
schefer lade vi ett förslag. Det 
redovisas här i starkt förkortat 
skick. 

•• Vi föreslog bildandet av 
en projektorganisation med 
arbetsnamn Flygvapnets taktik
centrum, FV TAC, med uppgift 
att: 

Av Stellan Olsson 
(F d /älrjlYl?are kal E/54) 

gan nog och som har fantasi! 
Alla kan inte ha blivit pensio
nerade! Eller sitter de i SAS och 
"styr buss" när de skulle gjort 
livet trevligt i FV i stället? 

Situationen måste ha blivit 
helt förändrad i FV sedan min 
tid. Nu tycker de yngre förarna 
att det är trevligare vid LJung
byhed än vid förbanden. Visst 
hade tiden vid F 5 sina ljusa 
stunder på vår tid (50-talet) 
också, men flygtjänsten vid för
band var verkligen mycket roli
gare. Det var ju då livet börja
de! Nu är det tydligen tvärtom. 

Är flygtiden nerdragen alltför 
mycket? Studien säger att de 
flesta bara vill ha ett påslag på 
mellan 10 och 30 timmar! Kan 
det stämma? De flesta jag kän

~ Vara sammanhållande för 
den övergripande planering
en inom taktikutvecklings
området, 

~ vara stödjande avseende 
metodik och resurser för 
denna verksamhet. 

Själva taktikutvecklingsarbe
tet föreslogs genomföras inom 
existerande taktiska staber och 
funktioner. Sektorstaber, E 1 
stab, TU JA 37 etc i form av 
avgränsade projekt där specia
liststöd gavs från FV TAC. 

Aktuella projekt som 
föreslogs var bl a Telekrig, sam
lagringseffekter FASA-TUAS 
(Företagsanalys Spaning Attack
Taktisk Uppdragsanalys JA 37), 
gränsytan Stril-JA 37 samt 
SAVAK-funktionen. 

FV TAC föreslogs arbeta med 
två tidshorisonter: 

~ Taktikanpassning och taktik
utveckling för dagens system; 

~ Stöd för värdering av kom
mande system, och taktik
utveckling för dessa. 

Uppgifter inom den först
nämnda tidshorisonten sku Ile 
prioriteras. 

Organisationen för projekt 
FV TAC föreslogs tills vidare bli 
chef, tre operationsanalyti-

Redaktionen beklagar att in

förandet av Stellan Olssons 

debattartikel fålt vänta en 

ganska liing tid. Orsakerna 

har varit flera - bl a har 

platsbrist bidragit. Även om 

delar av författarens bud

skap kan upplevas igen

kännande, finns poänger 

som Red. inte vill undandra 

läsekretsen. 


ner talar om 100-tals timmar. 
Jag kan inte förstå att 10-30 
timmar skulle göra någon him
melsvid skillnad. Det måste 
vara något annat. Visserl igen 
kommer AW till slutsatsen, att 
det mera är innehållet än 
mängden flygning man vill 
ändra på. Kan det vara så att 
flyga stridsmässigt inte är så 
roligt som man hade tänkt sig? 
Har flygsäkerhetsmässiga re- .. 
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ker/taktiker samt en projekt
sekreterare. Efter ett år skulle 
verksamhets resultat samt orga
nisation prövas och värderas. 

Slutföredragning inför C FS 
skedde den 15 juni. DeIföre
dragningar hade dessförinnan 
gjorts bl a för CFY. 

• • Under föredragningen 
meddelade C FS att han och 
ledningscheferna hade beslutat 
att behovet av taktikutveckling 
skulle tillgodoses på annat sätt. 
Vi kunde anse vårt arbete slut
fört. 

Ett skäl angavs för nedlägg
ningen av arbete . Resurserna 
räckte inte till att både driva FV 
TAC och det nu prioriterade 
projektet TELEKRIG. 

I och med föredragningen 
överfördes vi till att arbeta med 
andra uppgifter. Men vi har inte 
kunnat låta bl i att fundera över 
vad det var i vårt koncept som 
var fel. För något fel måste det 
vara , eftersom det enda skälet 
för att inte nu förverkliga FV 
TAC angavs vara resursbrist, 
något som lätt kan vederläggas. 

Projektet TELEKRIG föreslogs 
av oss vara den första av FV 
TAC uppgifter med anledning 
av dess betydelse och tyngd , 
men främst beroende på att 
vå ra telekrigsatsn i ngars taktiska 
värde inte har klarlagts på ett 
tillfredsställande sätt. Den nu 
annonserade uppbyggnaden av 
telekrigkompetens inom FS 
kommer inte att erhålla trovär
dighet, om inte verksamhet och 
kompetens av taktisk art (såsom 

Borgvaldska utredningen visat 
behovet av) får göra sig gällan
de i värderings- och avväg
ningsresonemang. 

Dessa värderingar av telekri
gets betydelse måste göras 
övergripande för flygstridskraf
terna och inte begränsas till att 
endast omfatta värderingar och 
avvägningar inom telekrigsom
rådet. 

FV TAC är enligt vår mening 
instrumentet för detta arbete. 

•• Om nu resursbristsskälet 
skall tas på allvar, innebär det 
att någon övergripande taktisk 
värdering inte skall (kan) göras 
av telekrigssystemen. Resurser
na saknas ju enligt flygvapen
ledningen. 

Hur har nu flygvapenled
ningen tänkt sig tillgodose 
behovet av stöd och resurser 
för taktikutvecklingsverksamhet 
"på annat sätt"? 

Uppenbarligen inte i de for
mer som vi skisserat i FV TAC
konceptet. Vad återstår? I linje
organisationen på central nivå? 
På regional nivå? 

"Gamla FS" hade uppgiften 
att tillgodose behovet av stöd 
och resurser för taktikutveck
lingsverksamheten. Man kan 
utan överdrifter säga, att man 
inte nådde ända fram. För om 
så hade varit fallet borde inte 
den Borgvaldska utredningen 
behövt komma till stånd och 
framför allt skulle den inte 
kommit fram till de slutsatser 
som den gjorde och som vunnit 
stor acceptans inom flygvap

nets taktiska nivåer. 
Den nya flygstaben FS 89 har 

en mer övergripande och inrik
tande karaktär i sitt arbete än 
den tidigare och innehåller 
färre medlemmar. Att anta att 
denna stab skall ha större förut
sättningar än den gamla att till
godose aktuella behov inom 
taktikutveck I i ngsverksamheten 
verkar inte speciellt troligt. 

Resurser för taktikutveckling
sverksamhet finns spridda inom 
statsförvaltningen och försvar
sindustrin. En av Borgvaldska 
utredn ingens verkl iga stora för
tjänster var att peka på och 
kartlägga dessa resurser. En av 
FV TAC huvuduppgifter, som 
den angavs i förslaget, var att 

styra, samordna och utveckla 
dessa resurser till effektivt stöd 
för våra taktiska organs arbete. 
Hur detta skall kunna ske från 
en annan än central nivå i flyg
vapnet är svårt att förstå. 

Försvarseffekt erhålls inte 
enbart genom att nya system 
ti Ilförs. Försvarseffekt erhålls 
genom att såväl äldre som 
nyare system tas om hand på 
ett skickligt och insiktsfullt sätt. 
Personalen ges därigenom 
ökad tillförsikt och arbetstill
fredsställelse i fred, vilket ska
par grunden för effektiv itet 
krig. 

Handsken är kastad för att 
inte säga tärningen. Låt det inte 
bli en tappad sug! • 

Fl gstaben svarar 

Författarna tecknar en i stort 
riktig men självklart mycket 
förenklad bild av de faktiska 
förhållandena avseende ge
nomfört utredningsarbete. Be
hovet av taktikutveckling har 
påvisats och former för hur 
denna utveckling skall bedrivas 
har föreslagits av nämnda 
utredningsmän. 

Vid föredragning 7990-06-75 
ansåg C FS alt befintligt under
lag och tillgängliga resurser 
inte vara tillräckliga för att då 
gå vidare. FS har därefter, i 
samverkan med andra myndig
heter främst FM'I, arbetat vida
re för att snarast kunna kom
plettera utredningsunderlaget 

samt organisera Taktik
centrum!TAC. CFV har nu givit 
inriktning för denna fortsätt
ning, som kommer att ske i 
nära samverkan med förband, 
staber, FM'I, FOA, industrier, m 
m. Taktikutveckling med telek
rigsfrågor får därför under detta 
år och framgent mycket hög 
prioritet. 

Inom flygstabens program
ledning (FS/ProgU skapas nu 
resurser för detta. Ansvarig för 
taktikutvecklingen är utsedd. 
Gruppen för telekrigsfrågor är 
till del bemannad. Rekrytering 
av ytterligare ett antal officerare 
pågår. • 

striktioner gjort att man tycker 
sig kunna det här efter en liten 
tid? Är det ont om andra flyg
plan att samöva med? Är det så 
att andra flygplan finns men 
inte används till roliga och 
utvecklande övningar? 

~ En annan känsla smyger sig 
också på mig, när jag läser A 
W:s studie. Är det rätt männi
skor man i dag tar ut till flyg
tjänst? Dagens förare är ju inte 
nöjda med vare sig flyg- eller 
marktjänst. De får för okvalifi
cerade uppgifter på marken 
och karriärmöjligheterna är inte 
så bra som de hade tänkt sig' 
Förr blev det ett himla liv för att 
förare inte ville gå MHS och 
avancera i graderna. Då hörde 
jag en och annan kritiker säga, 
att " FV tar inte ut officersäm
nen utan bara förarämnen" . 
Enlig uppgift ser man mer till 
officersämnet i uttagningarna 
nu. Kanske ger man de egen
skaperna för stor vi kt nu? 

Flera säger, att jag har fel 

därför att uttagningsmetoderna 
är så bra att knappast någon 
blir gallrad vid F 5 numera ! 
Men vid F 5 går man ju in för 
att inte gallra!' " Gallringhotet 
ökar stressen och försämrar 
utbildningsresultatet", säger 
man. Förr sade man i FV, "att 
likaväl som nästan alla kan lära 
sig spela piano kan nästan alla 
lära sig flyga , men det är de 
bästa vi vill ha' " Var det fel? 
Nu säger man vid F 5, "om en 
elev inte kan lära sig flyga så är 
vi dåliga lärare" ! Man säger t o 
m att " vi ställer inte några krav 
på eleverna '" jag tvivlar inte på 
att uttagningsmetoderna har 
bl ivit bättre på senare år. Men 
att de bl ivit så bra att de kan 
ersätta gallring under utbild
ning tvivlar jag på' 

~ Varför detta om gallring och 
stress under utbildning? Det 
nämndes inte i A W:s studie. 
jo, jag har sett videofilmen 
"Det nya arvet - Press utan 
stress" . jag kan inte låta bli att 

fundera på filmen och studien 
samtidigt. Främst de yngre 
förarna trivs ju inte vare sig 
med flygning eller marktjänst 
vid division. 

Tjänsten vid division är ju 
inte likadan som på min tid, 
det är jag medveten om. Men 
människan är anpassningsbar. 
Sedan är fråGan om man är mer 
anpassningsbar när man bara 
vill vara på division och flyga 
än när man tänker göra karriär? 
Nu vill förarna tydligen göra 
karriär! Flygningen blir då ett 
genomgångsjobb. 

A II tså: Är det rätt folk FV tar 
ut till förare? Jag tror i nte det' 
Det är förare och inte generals
eller företagsledarämnen som 
vi behöver i flygplan' Vi ska ha 
de bästa förarna! jag tror inte 
att det finns så bra psykologiska 
uttagningsprov, att de kan 
ersätta proven i flygplan. Flera 
svenska och utländska under
sökningar har gjorts för att utrö
na hur bra proven är. Alla som 
jag har läst om visar mycket 

små samband (om några) mel
lan provresultat å ena sidan 
och utbildningsresultat och 
gallringar å den andra Nu 
säger FV, att proven i dag är 
perfekta. Skulle då provmeto
derna i Sverige tagit ett sådant 
jättekl iv framåt och vara helt 
unika i världen? jag tillåter mig 
att tvivla! Då skulle våra testp
sykologer inte vara kvar här! 
De skulle vara professorer vid 
de ledande universiteten och 
institutionerna någon annan
stans! 

Nej, orsaken är en annan. 
Jag tror att vi inte har råd att 
driva F 5 som i gamla dar! Allt
så gallrar man stenhårt i UTK 
och så ska de uttagna klara 
flygskolan' Annars är flyglärar
na vid F 5 dåliga' "Lärarens roll 
är att lära eleven flyga, inte att 
vara domare och gallra!" jag 
kan inte fatta den inställningen. 
Om man lär någon någonting, 
måste man väl utvärdera 
utbi Idningsresultaten för varje 
elev. Då ser man om vederbö .. 
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rande hänger med eller ej! 
Lärarna behöver inte vara inrik
tade på att gallra' Men FV 
menar tydl igen, att man förr 
gick in mera för att gallra än att 
lära eleverna att flyga! Stämmer 
det? Visst fanns det någon 
enstaka lärare som mest var 
i ntresserad av att vi marschera
de när vi gick till "markan" och 
inte skrattade på lägerområdet. 
Men vi trodde det var ett teck
en på att vederbörande kunde 
väldigt litet om flygning men 
var desto duktigare på skoputs. 

Att besvara författarens debatt
artikel känns som att börja om 
den debatt som ägde rum för 
mer än 10 år sedan. Då fanns 
det gott om debattörer mot det 
nya tänkesättet. Vid den tid
punkten var det måhända lite 
svårare att hävda sig som före
språkare för ett modernare 
pedagogiskt tänkande. Nu är 
bevisen överväldigande. Åsik
ter liknande dem som Stellan 
framför är numer mycket ovan
liga hos personalen i FV och 
bland de förare som är i aktiv 
tjänst. Ändå är den gruppen 
äldre förare som i dag utgör 
våra divisionsledningar och 
lärare för yngre blivande kolle
ger uttagen och utbildad enligt 
den "gamla metod" som Stellan 
tydligen tycker hade sina för
tjänster. Själv är jag också föra
re med aktiv flygtjänst och inte 
så mycket yngre än Stellan. 

Uppfattningen vid våra 
divisioner är mycket enhäll ig. 
Efter många års verksamhet 
inom utbi Idningssektorn och 
efter åtskilliga besök vid divi 
sionerna för att just utröna led
ningarnas uppfattning om 
G FSU-elever och elevernas 
uppfattning om utbildningen är 
min bild mycket tydlig. De 
unga förarna som kommer från 
GFU och GTU är mycket bra. 
Standarden är mycket hög och 
jämn. Det är numer, till skill
nad från forna dagar, mycket 
sällan man är tveksam om en 
enskild elevs utvecklingsmöj
ligheter. Inte tror jag att alla 

~ Dessutom säger man i "Press 
utan stress" att gallringshot är 
förkastligt ur inlärningssyn
punkt. Jag vi II vä nda på det. 
Hur i herrans namn ska en 
förare klara krigets påfrestni ng
ar om han inte klarar flygut
bildning under gallringshot? 

Inom idrotten finns det 
många som bl i r duktiga under 
träning, men ett fåtal är duktiga 
på tävling. En "skarp" luftstrid 
är ju en ganska hård tävling' 
Vinnarna ska finnas i svenska 
FV' Det gäller att välja ut de 
förarna, vinnarna! Jag tror inte 

våra aktiva divisionsledningar 
kan ha feJ! 

•• Ett prövningssystem syf
tande till att välja ut de lämpli
gaste individerna för en uppgift 
kan knappast vara perfekt. Det 
kan däremot vara mer eller 
m i ndre bra. Jag vågar som 
u tb i Id n i ngsföreträda re dä remot 
påstå, att vårt svenska system är 
av mycket hög klass. Detta är 
en av hemligheterna med 
svenska flygvapnets framgångar 
på utbildningsområdet. "Hem
ligheten" består i att ha ett så 
bra uttagningssystem, att man 
kan ägna tiden ti Ilsammans 
med eleven åt utbildning inte 
åt nya gall
ringsprov. 
Den som är 
insatt i "Pyg

UTK klarar det, men däremot 
klarar man nog av att ta ut ett 
hundratal grabbar som bör 
innehålla de bästa vinnar
ämnena. Därefter får utbild
ningen gallra fram de bästa! 

I videofilmen gör man vidare 
en ku Ilerbytta och påstå r att 
eleverna är bättre i dag, därför 
att de kan landa i sämre väder 
än vad man kunde förr! Jag 
tycker att det är väl magstarkt 
att jämföra en elev i en SK 16 
med en i en SK 60. Det har ju 
skett en del utveckling av land

varierande som på vår tid' Inte 
kan väl pedagogiken vara fel 
när alla flyglärare enhälligt föl
jer och tror på den! 

Uttagningsproven är alltså så 
bra att det" rätta virket' erhålls. 
Utbildningen tar hand om och 
förädlar virket utan onödigt 
spill. Detta är vad vi kallar god 
utbildningseffekt. Bra metoder 
smittar av sig. Vår rrJal-utbild
ning tillämpar samma ideer 
med prov och utbildning. Även 
här är framgången förödande, 
om man vill vara kritiker. Från 
att ha haft regelmässiga 
avgångar på 50-70 proc under 
rrjal-utbildningen , är det nu 
vanligare att alla klarar sig. Vi 

vid flygsta
bens utbi Id
ningssektion 
strävar efter 
att ytter I igare 

ten" förstår 
malioneffek

sprida denna 
detta resone pedagogik. 
mang än bätt
re. Att nå •• Resulta
längre än till tet av Alice 
nuvarande ca 
10 proc av
gångar under 
utbildningen 
tror jag är 
orealistiskt. 

En annan och avgörande 
hem I ighet med våra framgång
ar är sättet att bemöta och be
handla eleverna. Här har F 5 
utvecklat sin pedagogik före
dömligt. Det är nog så , Stellan, 
att lärarna numer genomgåen
de är av hög klass och inte så 

Weibulls 
undersökning 
har enligt min 
uppfattning 
inget med 

flygföraren som individ att 
göra, mer än att denne är så 
bra och kreativ numer att kra
ven tillbaka på flygvapnet har 
ökat. Detta krav har vi inte 
lyckats möta på rätt sätt. I ett 
läge där marknaden erbjuder 
olika alternativ för den enskil
de, är det naturligt att personal

ningshjälpmedlen både i flyg
planen och på marken. 

Man anser också att lärarby
ten inte är bra. Hur undviks då 
den individuella skillnaden 
bland lärarna? Inte kan ni väl 
vara toppen lärare allesamman 
vid F 5 numera' Eller är ni det 
grabbar? 

Till sist. Vi gamlingar ska nog 
vara glada att inte nuvarande 
uttagningsförfarande fanns på 
vår tid! De aII ra flesta av oss 
hade aldrig fått börja i flygvap
net. Vi var inga vidare officers
ämnen! • 

rörligheten ökar och myndighe
ten drabbas av personaIpro
blem. Man skall betänka att 
Alice WeibulIs utredning 
genomfördes under en period 
när detta problem var som 
störst. Flygvapnet var inte i för
väg rustat att möta denna situa
tion utan tvingades till defensi
va åtgärder. 

Nu är situationen på arbets
marknaden en annan . Det rå
der ett allmänt lugn bland per
sonalen . Detta får emellertid 
inte resultera i att vi tryggt lutar 
oss tillbaka och känner oss 
nöjda. Vi bör naturligtvis fort
sätta ett intensivt arbete med att 
ta hand om och stimulera vår 
personal. Därmed ökar trivseln 
och effekten och som bonus
effekt kan man då förvänta sig 
att personalen stannar i flyg
vapnet även under perioder 
med större valmöjligheter. Just 
detta område arbetar nu 
Arbetsgruppen Flygförare (Ag 
FF) med. Alice Weibulls förslag 
till åtgärder är en viktig grund 
för Ag FF. 

Det förtjänas att i detta sam
manhang påpeka, att delar av 
Alice Weibulls förslag redan 
genomförts. Motsvarande ut
redningar har också genomförts 
på områdena bas och stril. Vid 
flygstaben startades en ny 
arbetsgrupp under januari 1991 
benämnd Ag Markoff. På sikt 
kommer denna grupp att arbeta 
med motsvarande problematik 
som Ag FF. • 

Roi/Björkman 
C FSIU ,h + urdfAglFF 

• 	 Du skall tro all du är 
något! 

• 	 Du skall tro all Du är li 
ka god som alla andra 
och alla andra lika goda 
som Du. 

• 	 Du skall tro all Du är li 
ka klok som andra, ibland 
klokare. 

Variation på JtJantelagen 

• 	 Du skall veta all Du är • Du är inte förmer än 
lika bra som andra. Om andra, men Du är ena
Du vet all Du gör Dill stående som alla andra. 
bästa, kan Du uppskat
ta dem som är bällre. • Du duger till mycket! 

• 	 Ibland vet Du mer än • Skratta åt Dig själv och 
andra. Din värld, det gör Dig 

fri. 

• 	 Du skall tro all många 
bryr sig om Dig. 

• 	 Du skall tro all Du kan 
lära andra en hel del 
och lära av dem. 

• 	 Varför? För alt Du är 
någon, en som behövs! 
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Reserapport från konferens i Schweiz 

Arbetsgruppen Kvinnliga Officerare, 
"AgKvinnOff", består av åtta kvinnliga 

yrkesofficerare - två från vardera för
 K~iDnansvarsgren och två från fackföreningarna. 

Dessutom ingår en representant från 

arme-, marin- resp flygstabens personal
 •
avdelningar, C Fst/PersL och hans hand

läggare samt en representant från För
 1 
svarsdepartementet. Flygvapnet repre

senteras av överstelöjtnant Pernling (FS 

/Persplan), kapten Eva Tingwall-johans

son (stri//F 13) och löjtnant Eva Lejd

brandt (und/F 13). 


Den israel iska översten GalGruppens uppgift är att följa USA: • 	 Har inga kvinnor i stridande befattningar. 
summerade hela konferensenupp och lösa de eventuella • 	 Utan kvinnligt deltagande finns inte folk nog all fyl

la upp armen. på ett kort och lättfattligt sätt:problem som kan komma att 
uppstå i samband med full • Kvinnor får samma utbildning som män. Den behö

ver inte nödvändigtvis vara i de främsta leden. Alla länders försvar är enständig· integrering av kvinnor i 
• Kvinnliga 'jägare' tilWs inte. 	 spegling av dess sa mha"lIe.försvaret. Gruppens status är 
• Gravida behöver inte sluta. 	 Kvinnans integrering i för

att vara direkt underställd ÖB 
• Kvinnorna utgör ca 7Oproc av försvarets personal. svaret motsva ras av hennes 

och ha direktkontakt med alla integrering i samhället i 
befattningshavare vid staberna Canada: • Har kvinnor i stridande befallningar. övrigt. 
i utredningar m m. Vi slipper • Alla yrken inom försvaret är inte öppna för kvinnor. Kvinnor i försvaret - en 
då gå den långa, krångliga och • Gravida behöver inte sluta. fråga man inte längre kan 
byråkratiska s k tjänstevägen i • Kvinnorna utgör ca 10 proc av försvarets personal. tränga undan. Det är en del 

alla frågor! av kvinnors sjä lvförverkli
New Zealand: Har inga kvinnor i stridande befattningar. gande.• Kvin nor får bara 80 proc av männens lön och 50"Women in armed forces". • proc av männens pension. Slutligen nämnde han också,- Under tre dagar i oktober Omedelbart avsked om de blir gravida. att han ansåg Sverige som en•deltog vi i en internationell 

av de ledande nationerna inomkonferens i Schweiz, döpt ti II Israel: 	 Har inga kvinnor i stridande befattningar. 
området!"Women in armed forces". -	 Kvinnor fJr samma utbildning som m~in. Men de gör•• Vår slutsats av konferensenFörsta dagen ägnades åt histo bara l års värnplikt i stället för som männen 3 Jr. 

rik, kring kvinnors deltagande i Inga gifta kvinnor blir inkallade; efter fyllda 34 år är, att kvinnor och män ska• inga inkallelser alls. 	 dela bördan i krig, men deolika krig. Kvällens panelde
behöver inte vara identiska förbatt cirklade sedan kring frå
att vara jämlika! •gan (ställd aven man) ... "Skall Frankrike:} 

Eva Lejdbrandrkvinnor få både föda och dö Tyskland: • Har inte kvinnliga militarer. Eva Tingwall-Johanssonda?" Den svenska delegaten 

löjtnant Helena Stulen F 7 Schweiz: 

(SOF), svarade för hela FV

Mamma-truppen: "Det krävs Sverige & • Har kvin nor i stridande befattningar. 

både en man och en kvinna att Norge: • Alla )'fken inom försvaret öppna för kvinnor. 


skapa Iiv. Det är båda föräld • 	 Kvinnorna utgör ca 7 proc av försvarets personal. 

rarnas rättighet att få försvara 
sitt/s ina barn." 

Dag två och tre ägnades mer 
åt nutiden. Deltagarna avhand
lade ämnen som " En riktig karl 
vill försvara kvinnor och barn" 
och " Den hotade manlighe
ten. " Slutsatsen man kunde dra 
ur dessa diskussioner var: VEM 
VILL JAG SKALL SKYDDA 
MIN RYGG? Spelar det någon 
roll om det är en kvinna eller 
man, sålänge det är någon jag 
har förtroende för? Prestigetän
kande inom försvaret är ofta 
den stora stötestenen, män 
måste vara bättre än kvinnor, 
eftersom männen i denna krets 
är i majoritet. 

Slutligen redovi sade de olika 
deltagarländerna hur långt 
man kommit med integrering
en av kvinnor i försvarsmak
ten. 

~rJ"nd~ fr •., L/ f'a Lejdbrandl tf U J, kn U·n" Hallin IF ~I, fl. f~d GU5/av. on II ; ), ,1.. Kalarind Almlfdrd (S II, Im 
hd ring ...lIl-/flII.1n s<m tF I II, II Helt'm lulen IF -), Ik Marie Nlwen (M~J. - ~I.il·nd" (r v: Fk ""iTippa Jä~i~n 
{Lv JI + II 'rene Briog (KA tJo . 
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Höstens F 20-utlandsresa med FKHS (Flygvapnets 
Krigshögskola) gick till vårt södra grannland, 
Polen. Resedeltagare var elever från höstens högre 
kurs, sommarens högre kurs för meteorologer och 
flygingenjörer, lärare 
samt representanter 
MKHS & KS. 

Polen är ett land med ett utsatt läge, 
vilket landets historia vittnar om . 
Genom årens lopp har polsk mark 
varit slagfält för såväl svenska, 
ryska/sovjetiska som tyska trupper. 
Senast var det den sovejtisk-tyska upp
görelsen under slutet av andra 
världskriget då Polens nuvarande 
gränser drogs. Polackerna har alltid 
blivit hårt drabbade och därför präg
las deras tänkande av deras historia. 

•• Resan varade i fem dagar och 
började med flygransport (TP 84) till 
Warszawa, där vi blev mottagna av 
våra polska värdar och Sveriges för
svarsattache i Polen, överste Jan-Åke 
Berg. 

Efter övernattning på polska för
svarsmaktens hotell i Warszawa och 
ett besök vid polska flygvapnets/luft
försvarets stab med genomgång av 
polske flygstabschefen, transportera
des vi med två Jak 40 till Powidz. Där 
är 7. tyngre jaktattack- och flygspa
ningsregementet baserat och vi mot
togs med orkester på plattan. Efter 
besöksprogrammet i Powidz reste vi 
vidare till Deblin för att göra ett besök 
vid polska flygvapnets officershögsko
la. 

Där bjöds vi påföljande dag på ett 
fullspäckat program med information 

och skolledning från F 20 
från marinen och armen, 

F20-e e er 

O gs va•• 

Givande 
Dien-besök 

om skolan och officersutbildningen , 
besök på skol museum och en bloms
ternedläggning vid ett monument över 
heroiska flygförare från skolan I 

Deblin. På eftermiddagen bjöds vi på 
flyguppvisning. Vi fick se polska flyg
vapnets motsvarighet till vår SK 60, 
skolflygp lanet TS 11 ISKRA, uppträda 
såväl enski It som i fyrgrupp. 

Därefter besökte vi Majdanek, ett av 
nazisternas koncentrationsläger. Det 
ligger utanför Lublin och där till
bringade hundratusentals sin sista tid 
under andra världskriget. Det var en 
minst sagt gripande upplevelse att se 

Skolflygplan TS 11 Iskra på linjen 

SU-21M4 filter K ... 

baracker och gaskammare där så 
många människor utsatts för en för oss 
ofattbar grymhet. Besöket avslutades 
med en blomsternedläggning vid ett 
monument rest över de döda. 

Dagen därpå tillbringade vi i Polens 
gamla huvudstad Krakow, där vi bl a 
besökte det kungliga slottet och gamla 
stan. Dessutom besökte vi stadens 
flygmuseum, där de flesta fick sitt lyst
mäte på "östflygplan" fyllt. På kvällen 
flög vi till Warszawsa. 

Nästa dag började med en guidad 
rundtur i staden. Det var mycket im
ponerande att se den återuppbyggda 

DansIl flygboll - bra Ilöp 

" HIMLENS VIKINGER" är Den är främst en bilderbok. 
en dansk bok om NATOs Men med fantastiska fina bilder. 
flygplan i dag. Närgångna,fartfyllda och med 

bildvink lar som är ovanliga. De 
är bilder som tagits med en 
kamera monterad i bakdelen på 
en dansk Draken och som riktats 
mot andra fl ygp lan både flygning 
inne i skotska dalgångar och över 
stora städer. De hör till bokens 
vackrare . Men även andra pärlor 
finns att bjuda flygarögat på. 

Det pos itiva sidoavsnittet om 
Sverige har tongångar som gör 
att en sven sk gä rna växer en bit 
av stolthet. 

Författare är en dansk och en 
amerikansk flygförare , den sena
re långtidsu tlånad till danska 
flygvapnet som F16-förare. 

Boken kostar 298 danska kro
nor och utges av Holken Feldts 
för lag NS Köpenhamn ISBN 87
7720-145-0- . • 

In p,enwr Nilsson 

"Den som i sin gärning ökar allmänhe
tens förståelse för flyg" kan enligt statu
terna tilldelas utmärkelsen "Vingpen
nan", en penna i 18 karats guld (dags
värde 17.250 Skr). Till 1990 års "svenske 
mästare i flygjournalistik" har utsetts 
journalisten i Ny Teknik: 

Sv n-Olof a,/sson 
Bakom utmärkelsen står de horisont. - Liksom i fjol bestod 
svenska flygtidskrifterna : Flyg juryn av: Bo SehlberglFlygre
vapenNytt, Flygrevyn & Flyg- vyn, Jahn Charleville/FV-Nytt, 
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Polsk förare visar Iskras cockpit för meleorologaspi
ranlen Pia Söderberg. 

... ur 'Oposkie'-regimenlel i Pila 

gamla staden, den som tyskarna till 80 
proc förstörde I slutet av andra 
världskriget. På eftermiddagen bar det, 
efter avskedsmiddag med polske 
flygvapenchefen, av hemåt i Fl:s TP 
84. 

•• Som ett led i den polska öppen
heten fick vi alltså göra ett besök vid 
ett attackregemente i Powidz. Vi mot
togs av regementschefen . Han gav oss 
en redogörelse för regementets orga
nisation. Därefter begav vi oss ut på 
plattan där en Su-20 och en Su-22 
med samtl iga vapen alternativ stod 

uppställda. Förare på respektive typ 
svarade öppet på våra närgångna frå
gor. Efter detta genomförde 13 flyg
plan (både Su-20 och Su-22) fingerat 
attackanfall mot basen. Vi fick även se 
prov på kortlandning, där bromsskär
men till och med utlöstes innan hju
len var i backen. Vi utbytte erfarenhe
ter med de polska förarna och begav 
oss sedan till mässen för middag och 
samkväm. De polska förarna var 
mycket öppna. Trots viss språkförbist
ring hade vi ändå lätt att förstå va
randra . 

Officershögskolan i Deblin har ut
bildat polsk flygvapenpersonal sedan 
1925. Utbildningstiden är fyra år upp
delade på två års rent teoretiska studi
er följt av två år med varvade praktis
ka och teoretiska studier. 

För att bl i antagen som flygförare 
skall man ha fullgjort 10 timmars se
gelflygutbildning och 30 timmars pro
pellerflygutbildning vid civil flyg
klubb. I dag antas 125 elever/år, varav 
30 är förare. Av dessa 125 avskiljs 40 
proc första året. Efter fyra års utbild
ning har en förare i medeltal 260 flyg
timmar och är en tredje klassens föra
re. Klarar man fortsatta krav, blir man 
efter ytterligare 2-3 år första klassens 
förare. Då har man erhållit ca 450 h. 
Efter att ha fullgjort den fyraåriga ut
bildningen är den polske officeren 
bunden att arbeta i 15 år i flygvapnet. 
Först därefter kan han söka civilt arbe
te (eller fortsätta sin officerstjänst). Det 
skall dock sägas, att det statliga polska 
flygbolaget, LOT, inte lär vara intres
serat av flygvapenutbildade förare (ne
gativ syn på militär personal). 

•• Flygplansparken är - trots en del 
nyare flygplan (MiG-29) - till stor del 
omodern och behöver bytas ut. Vad vi 

kunde förstå lär denna modernisering 
låta vänta på sig. I Polen har man 
svåra ekonomiska problem, varför en 
stor del av försvarsanslagen dras in för 
att användas inom andra områden. 
Detta är dock endast ett led i de om
fattande samhällsförändrif]gar som nu 
äger rum i Polen, där man i takt med 
demokratiseringen allt mer bryter med 
det gamla. Det verkade vara viktigare 
att diskutera Europa (EG?) än NATO
WP-frågor. 

Polens omdaning berör givetvis 
också militären. Polska officerare 
behöver inte längre vara medlemmar i 
kommunistpartiet. Man har slutat med 
den politiska skolningen och sedan 
senhösten 1990 ingår numera också 
engelska i språkutbildningen vid offi
cersskolan i Deblin. 

Språk är inte polackernas starka 
sida. Våra följeofficerare pratade eng
elska i skiftande grad och kunde tolka 
då vi träffade andra officerare. (De 
flesta kan förutom modersmålet en
dast i viss mån ryska. ) Vi hade också 
mycket stor hjälp av vår egen polskta
Iande officer, löjtnant Diana Sendlak 
(F lO/Se S). 

•• Slutligen vill vi passa på att rikta 
ett varmt tack till våra polska värdar 
som tagit emot oss med stor öppenhet 
och vänlighet. Denna anda ledde till 
att besöket blev mycket givande. Den 
polska flygvapenledningen tycktes ha 
lagt stor vikt vid vårt besök. Polske 
flygstabschefen följde oss under stor 
del av besöket. Totalt var fyra flygva
pengeneraler och vid pass 18 överstar 
inblandade i vårt besök. Vi hoppas 
också att det här u n i ka besöket leder 
till ett fortsatt utbyte mellan våra län
der; som ett led till ökad förståelse 
och förtroendeskapande handling .• 

Folo: Peler Liander (1989 Ars Vingpenne-mollagare) 

FV-Nytts jurymedlemmar Jahn Charlevi/le (I v) och Hans Hagberg (t h) flankerar 1990 års Vingpenne-mollagare: Sven-Olof Carlsson 

Torgi! RosenbergIFlyghorisont 
samt Christer Åhström/ordf i 
Flygjournalisternas klubb (F)K). 

s-o Carlsson blev den sjätte 
innehavaren av Vingpennan. 
Han har under många år 
behandlat flyg- och rymdtek
niska ämnen på ett synnerligen 
initierat och saklikt sätt. Sven
Olofs engagemang och kun
nighet samt förmåga att på ett 
lättfattligt sätt beskriva högtek
nologiska system gör att dessa 
blir tillgängliga för en bred all
mänhet. S-O fångar också in 
flygningens villkor i form av 
samspelet människa-maskin. 

Juryn ansåg att Sven-Olof 
Carlsson i sin journalistiska 
verksamhet visar stor objektivi
tet och i ntegritet. Dessutom 
ansåg juryn att Carlssons språk
behandling är föredömli g. • 

Red. 
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Konslnären ERIK BECKEI D i r.trd m .. d 
all göra n Iii vi" •• n, got uppJl yjg,r:ar
na ' .• hell fly}1/igl .. 

Målningarna är utförda av 
konstnären Erik Beckeld från 
Grillby och har tillkommit på 
initiativ av chefen för Int- och 
Fastighetsenheten, överstelöjt
nant Magnus Karlander. Hans 
intention med den dekorativa 
fasad som nu möter en besöka
re till serviceförrådet är att 
man skall känna sig väl motta
gen, en känsla som förstärks 

50 år i luften 

uppåt väggen 


På norrväggens utsida av nya serviceförrådet 
vid F 16 i Uppsala finns numera en serie 
mycket tjusiga och uppskattade väggmål
ningar. De är utförda med motiv ifrån den 
dagliga tjänsten vid F 16. Motiven spänner 
över hela den tid (snart 50 år) som F 16 fun
nits till. 

när man blivit betjänad i den gavs vid samtal med konstnä
nya positiva anda som råder i ren Beckeld. Det framkom då 
det nya serviceförrådet. Fjärran att Magnus Karlander sett en 
är nu känslan av det gamla väggmå I n i ng på ett glasmästeri 
INT-förrådet (Vi lämnar IN'T i Enköping, frågat vem konst
ut!) . nären var och tagit den första 

Det var under sommaren kontakten. 
1 990 som det på förrådets Efter diskussion om bildin
gavelvägg började växa fram nehållet hade Beckeld talat 
en kavalkad av de flygplansty med personal vid flottiljen och 
per som funnits i tjänst vid skaffat sig en massa " Now 
flygflottiljen. how" om vilka flygplan som 

Uppprinnelsen till detta varit i bruk och om dess speci
'konstmuseum' i microformat ella användning. Han fick bl a 

veta att Mustangen i allmänhet 
startade på gräset osv. Ett 
besök vid Fl ygvapenmuseet i 
Malmslätt genomfördes för att 
skaffa sig detaljkännedom om 
de aktuella flygplanen. De fles
ta fotografier som fanns på 
flygplanen var i svart-vitt. Men 
på museet fanns trotjänarna i 
den naturl iga färgen och dess
utom i sin riktiga tidstrogna 

Lönsamt medlemskap 

Försvarets Motorklubb t ex genomför bilvårdskurser, 
(FMK) är en ideell riks halkkörningsövningar, biltester 

eller bilrallyn med inlagda traomfattande sammanslut
fiksäkerhetsmoment.ning av motorfordons

Utbildning och kampanjeroch båtintresserade in
sker ofta i samarbete med NTF 

om totalförsvaret. eller andra trafiksäkerhetsorgan 
och övriga motororganisatio

FMK bildades 1955 och har i ner. 
dag ca 70 000 medlemmar or För att stimulera rekrytering
ganiserade på ett 80-tal avdel en erbjuds medlemmarna myc
ningar från Kiruna i norr till ket bra förmåner såsom billi 
Malmö i söder. gare bensin och försäkringar,

FMK har som allmännyttigt fördelaktiga lån, bl a räntefritt 
ändamål att bland sina med ur en viltskadefond. Vidare fri 
lemmar och i samhället i övrigt juridisk rådgivning, tidningen
verka för ökad trafiksäkerhet Försvarsmotor 6 ggr/år m m. 
såväl till lands som till sjöss Allt detta får-man för den blyg
samt att ti1lvarata motorismens samma medlemsavgiften av
intresse. Detta sker främst 60:-/år.
genom att lokalavdelningarna Vem kan bli medlem? Som 

inledningsvis nämndes är FMK 
en ideell organisation inom 
totalförsvaret. Är Du anställd 
inom försvaret, reservofficerYrkesoff och 
eller tillhör någon frivillig förreservare: svarsorganisation eller förban
dets kamratförening, då har DuSKJUTFÖRBUD 
också rätt att bli medlem i 
FMK. Vill Du veta mer?På grund av olycksfall i 

Skriv ti II Försvarets Motorsamband med skjutning är 
klubb, Brahegatan 43, 114 37 det fr~n och med 1991-02
STOCKHOLM eller ring 08Q1 och tills vidare skjut
6605219.förbud med pistol m/40. 

Eller : Sätt in 60:- på postgiroYtterligare information 

kan erhållas från respektive 
 60 43 19-4 och anteckna på 

flottilj. • inbetalningskortet vilken orga
nisation Du tillhör. • 

Vid Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst den 12 no
vember 1990 på Armemuseum delade prins Bertil ut penningbelö
ningar och akademiens medalj till personer som gjort betydelsefulla 
insatser inom totalförsvaret. Belönade ur FV blev: 
Överstelöjtnanterna Christer Hjort,f 7 (som här erMller sin belö
ning ur prins Bertils hand) och Leif Aström, F 6 (väntande på sin tur). 
De belanades för deras utveckling av Viggensystemet, så att det med 
höjd effekt kan verka under 90-talet. - Bra gjort! 
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Fala: Kurt Pettersson 

miljö, eftersom museet numera 
är noga att återge även sta
tionstjänsten korrekt. 

Några lämpl iga uppsalamo
tiv valdes ut som bakgrund 
och diskuterades med beställa
ren Karlander. Vid ett besök i 
FL-tornet väcktes iden till bak
grunden för SK 60; 2 Komp 
platta. En SK 60 flög förbi på 
det sätt som målningen visar 

sedan flygledarna dirigerat ett 
flygplan just så i samband med 
landning. 

Beckeld mötte mycken väl
vilja och hjälpsamhet under 
förstudierna. Han fick bland 
mycket annat veta att vår flot
tiljvakt är ritad aven arkitekt 
som hade ett förflutet i Främ
lingslegionen. Han hade inspi
rerats av hur ökenfort var kon 

struerade, med skottgluggar i 
övre delen. 

Samme arkitekt har ritat 
samtliga flottiljers vaktlokaler i 
början på 40-talet. Konstnären 
Beckeld tyckte med rätta att 
motiv med flottiljvakten borde 
ingå . 

Beckeld gjorde sedan skisser 
med vars hjälp han färdigställ
de väggmålningen på service

förrådet. Resultatet blev myck
et lyckat! 

Kavalkadmålningen som sit
ter ute på norrsidan beräknas 
vara intakt i 25 år. Den kan se
dan bättras på, eftersom Beck
eld har lämnat skisser till flotil
jen med färgnumrerade fält, så 
att det relativt lätt skall gå att 
restaurera målningarna . • 

Ingemar Nilsson 

Militärt/yget 80 år 

Den 1 december i år är det 80 
år sedan direktör Otto-Emil 
Neumuller skänkte/överlämna
de ett flygplan till marinen, 
1911 . Det blev upptakten till 
marinens flygväsende och 
anses därför utgöra svenskt 
militärflygs födelsedag. 

Flygplanet hade byggts av 
legendarerna Hjalmar och 
Fredrik Nyrop i Landskrona 
och benämndes "Aeroplanet" 
- en förstärkt kopia av Bleriot
maskinen " Big Bat" . 

Lite senare, den 3 februari 
1912, gjorde Olof Dahlbeck 
Sveriges första, militära flyg
ning. Det skedde från Stora 
Värtans is i Stockholm. • 

Red 

Fyrlioårsjubi/ar 

Den 18 :e maj är det 40 år 
sedan den första elevomgång
en ryckte in till flygvapnets 
Väderskola, som på den tiden 
var belägen vid F 2/Hägernäs. 
- Väderskolan flyttade 1962 
till F 12/Kalmar. 

Sedan 1983 finns Vädersko
lan på F 5/Ljungbyhed, där 
jubileumsfestl igheter kommer 
att hållas den 22 och 23 maj . 
Då samlas den militära väder 

BOken om "Safir" 
Saab 91 Safir är ett av Sveri
ges mest intressanta och po
pulära flygplan. Det tillverka
des i 322 exemplar i Sveri
ge och Holland aren 1946-66. 
Huvudparten i Sverige. 
Saabs målsättning (1945) 
var att göra ett modernt 
s k sl!0rt- och reseflygplan 
av plåt. 

A J Andersson, välkänd chefs
konstruktör från firman Bucker 
i Tyskland, sattes till projektle
dare. Han hade kommit tillba
ka från Tyskland strax före 
Andra Världskrigets början. 
Hos Bucker hade han just varit 
med och tagit fram Bucker 
Bestmann. Ett flygplan som 
blev mycket populärt och som 
bl a kom att användas som 
skolflygplan vid F 5/Ljungby
hed under många år. 

Det är inte så märkligt att 
Safiren fick stora likheter med 
Bestmann. Safiren blev en 
" plåt-Bestmann" med noshjul. 
Men det blev ett förhållandevis 

tjänstens personal vid F5 till 
vädertjänstmöte. Man kommer 
förutom födelsedagsfirandet att 
hålla en del fackmässiga 
genomgångar. 

Välkommen till en pigg 40
åring. • 

Per Bergs/röm 

dyrt flygplan. Kvaliteten gjorde 
emellertid att det dyra blev bil
ligt i det långa loppet. 

Det finns mer än 25 civilre
gistrerade Safirer i Sverige, nu 
när Annerfalk/Sidelövs inne
hållsrika och vackra Safirbok 
släpps ut. Boken innehåller 
160 sidor och 130 fotografier i 
såväl svartvitt som färg. Utgiva
re: Aviatic Förlag, 1990. 

Safiren blev inte bara ett 
"sport- och reseflygplan " som 
Saab hade tänkt sig. Det blev i 
första hand ett militärt skolflyg
plan - SK 50, som dock även 
användes av många civila 
flygskolor. 

Flygplanet försåldes till 
många länder när och fjärran. 
Holland, där 120 Safirer tillver
kades, köpte rätt många liksom 
Frankrike, Österrike, Finland, 
Yemen, Tunisien, Indonesien 
och Etiopien, för att nämna 
några. 

Författarna har lagt ned ett 
enormt arbete med att kartläg
ga alla Safirers öden . Läsaren 
får intryck av att de har lyckats 
bokföra allt. Men tydligen har 
de inte lagt av de rutiga kep
sarna och släppt förstoringsgla
sen, ty de uppmanar läsarna att 
komma in med upplysningar 
om de känner till fler uppgifter 
än vad boken nu ger besked 
om. 

Boken är mycket lättläst trots 
att den är faktaspäckad. Det 
beror på att författarna, då och 

då, presenterar männen som 
konstruerade, byggde, sålde 
och flög Safirerna. A J Anders
son, Uno Ranch, Carl Gustaf 
von Rosen (som satte distansre
kord med Safir), Gunnar Rots
man, Folke P Sandahi samt alla 
demonstrations- och uppvis
ningsflygare genom tiderna . 

Den "outslitliga" Safiren är, 
som sagt, ett av våra mest 
intressanta och populära flyg
plan. Även boken är intressant 
och har alla förutSättningar för 
att bli populär. • 

Slig Kernell 

HMK Militärhospitals
och medaljfonder 
Efterlevande make/a och 
barn efter avlidna yrkesof
ficerare av kaptens eller 
högre tjänstegrad (motsva
rande enligt tidigare gällan
de befälsordning), som är i 
små omständigheter, kan 
efter ansökan få understöd 
från HM Konungens Mili
tärhospitals- och medalj
fonder med för närvarande 
cirka 9000 kronor per år. 

Upplysningar läm has av 
redogöraren övers1e Bengt 
Colliander, Karlavägen 76, 
114 59 Stockholm, telefon 
08-661 7593. 

Läsare ombedes oriente
ra hjälpbehövande inom 
bekantskapskretsen. • 
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• • 

När detta går i tryck 
kommer vi att ha hunnit 
en god bit in på år 1991. 
Ett år som säkert - lik
som det vi nyss lämnat 
bakom oss - kommer att 
bjuda på många över
raskningar. Redan har 
Irak- och baltkriserna 
drabbat oss. Vi förefaller 
att leva i en tid då män
niskorna, såsom också 
tidigare skett i historien, 
gör upp med falska och 
förlegade livsmönster 
och ideologier. En tid då 
man återvänder till det 
gångbara i gångna tiders 
traditionsarv och samti
digt prövar hållbarheten 
i nya värderingar. Man 
kan t ex tänka på 
det nyvaknade intresset 
för moralfrågor liksom 
på de alltmer etablerade 
värderingarna när det 
gäller vårt förhållnings
sätt på lång sikt till vår 
natur och dess rikedo
mar. 

Det skal l säkert också v isa sig, 
att det inte bara är i dessa stör
re frägor, som det i gär och i 
dag gällande kommer att ställas 
under debatt. Under fjolåret 
har vi kunnat konstatera sam
manbrottet av den traditionella 
enighet som i värt land - visser
ligen med mindre grad
skillnader - varit rådande i för
svarsfrågan sedan det andra 
världskrigets dagar. Den som 
uppmärksamt följt den senaste 
försvarskommittens arbete kun
de kanske ana slutet redan när 
ÖB av politikerna fick uppdrag
et att utreda inte mindre än tio 
anslagsniväer. 

Det är ytterst beklagligt, att 
kommitten inte kunde enas till 
slut utan ansåg sig tvungen att 
ge upp utan att avge något för 
slag. Beklagligt på flera sätt. 
Dels kan det skedda lämna 
omvärlden i tvivelsmål eller i 
varje fall frågande beträffande 
vår försvarsvilja. Dels får vi nu 
ett mycket ovälkommet och för 
den delen också helt felanpas
sat beslu tsvacuum på försva
rets område. Detta kan medfö
ra bantningar inom försvaret, 
som riskerar att drabba helt fel 

Frivilligförsvarets 

betydelse ökar! 

områden såsom krigsorganisa
tionens grund läggande och 
långsiktiga effektivitet. 

Ett exempel inom vårt eget 
område är den optiska luftbe
vakningen, som vid oförändra
de anslagsramar riskerar att 
hamna i riskzonen . Slutligen 
har en del av oss som gör fri
villiga insatser i försvaret börjat 
fråga oss, om det är värt att 
på ett område som nu tycks bli 
systematiskt ned prioriterat av 
statsmakten själv - lägga ned 
allt det ideella arbete som hit
tills har satsats med stor entu
siasm. 

När det gäller den sista fråge
ställningen har jag stor för
ståelse för de av våra frivilliga 
stlm känner sig undrande och 
besvikna. Trots det vill jag svara 
dem: Håll uti Det är just 
i situationer som den nuvaran
de som värdet av genom frivil 
liga insatser manifesterad för
svarsvilja är som störst. Ju mer 
det reguljära försvaret bantas 
desto större blir betydelsen av 
den frivilliga personalen och 
deras arbete. Det är nu vi kan 
visa, att vår försvarsvilja inte 
flyter med de dagspoliti ska 
strömningarna utan är grundad 
på en fast övertygelse 
om betydelsen av ett 
effekti vt försvar och 

på insikten om det för oss 
självklara sambandet mellan 
frihet och fred. 

Med dessa rader vill jag 
tacka FVRF:s medlemmar för 
det gångna årets mycket för
nämliga enskilda insatser samt 
tillönska Er och Era nära och 
kära en riktigt God Fortsättning 
på det nya året l - Sjä lvfa llet 
går samtidigt ett mycket varm t 
tack från alla oss i FVRF till 
chefen för fl ygvapnet och all 
den personal vid fl ygvapnet, 
som på ett positivt och kunnigt 
sätt har bidragit till en fram
gångsrik utveckl ing för vår 
organisation under det gångna 
å~t • 

Gunnar LöJslröm 
F ärhundsordfärande 

samband med min avgang 
som chef för flygstaben hade 
jag äran att mottaga FVRF:s för
tjänsttecken i gu ld av riks
förbundsordföranden Gunnar 
Lövström och vice riks för
bundsordföranden Sven Kam
sen. Jag känner mig mycket 
hedrad av detta och uttrycker 

mitt tack till alla Er i FVRF. 
Jag anser att det är på sin 

plats att jag än en gang ut
trycker min uppskattning över 
de frivilliga organisationernas 
och den frivilliga personalens 
insatser för flygvapnet. Det är 
mycket tack vare Er som vi i 
fredstid - med en förhallande

•lit · • 

vis liten personalstyrka - kan 
driva ett flygvapen, som i hän
delse av kris eller krig snabbt 
kan växla till ett förhJllandevis 
stort flygvapen med välutbil
dad, välövad och motiverad 
frivilligpersonal i många vikti
ga befattningar. Flygvapnet är 
beroende av Er. Ni utgör en 

nödvändig del i våra krigsför
band. Jag är tacksam över att 
ha fått mottaga en hög utmär
kelse aven för flygvapnet syn
nerligen viktig frivilligorganisa
tion. 

Jag önskar FVRF fortsatt väl
gang! • 

Bert StenJeldt 

• • 


I 
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Stockholms Flygvapenförbund 
- "hög svansföring" 

Torsdagen den 25 FVRF :s vice ordförande, 

Fr v: Mj Lars Larsson (F4), Frivoff Bo Göran Karlsson (F4J, Mikael Näs
sen, Elsa Eng~erg, Karl Kappinen, Rfckard Röön, Per-Erik Bergs/ed/ och 
Janne Nys/rom. (De fyra fors/a fran Jämtland och de fyra sis/a f"ln 
Vas/ernorrlands FV.förening). 

oktober blev en histo
risk dag för Stock
holms flygvapenföre
ning Stockholms 
flygvapenförbund. 
Föreningen lades ned 
och ett förbund bilda
des. 

Anledningen till detta är att 
man arbetat med omorganisa
tion i ca 2 år för att få igång 
mer verksamhet, att försöka 
organisera flera tjänstegrens
gru p per/verksa m hetsgru pper 
inom sig samt för att på lång 
sikt försöka få igång geografis
ka grupper. Den nya organisa
tionen kommer att bestå av ett 
rekryteri ngs- och utbi Idni ngs
utskott, en ungdomsavdelning, 
en F 21-avdelning, en förbunds
expedition, ett arbetsutskott 
med klubbmästare-fangrupp
medal jutskott och kanske se
nare en F 4-avdelning. 

Under pompa och ståt över
lämnades den gamla högvördi
ga föreningsfanan, handsydd 
på båda sidorna med före
ningens dåvarande emblem 
(1953), till vår fanansvarige Per 
Rickberg för förvaring och 
vård. En stund senare, när 
stämma n beslutat att bilda det 
nya förbundet, överlämnade 
Per Rickberg den nya fa nan 
med det nya emblemet, FV
vingarna krönta med Stock
holms vapen, S:t Erik, till styrel
seordföranden Johan Törnqvist. 

Till förbundets förste ordfö
rande valdes Owe Wagermark. 

Ett antal medaljer utdelades 
också för arbetet under de 
gå ngna åren. Föreningens sista 
guldmedalj gick till den avgå
ende ordföranden Birgitta 
Andersson, som varit före
ningens ordförande i 8 år. Si 1
vermeda lj utdelades till: Alex
andra Wiren, Kenneth Mörk 
Mikael Johansson, Kjell Karls~ 
son och Patrik Holmberg. Dess
utom utnämndes Per Rickberg 
till förbundets första hedersle
damot. 

överste 1 gr Sven Kamsen var 
inbjuden vid detta högtidliga 
tillfäll e. Kamsen är dessutom 
medlem i förbundet. FVRF:s 
generalsekreterare Kjell Hel
mersson var också med, likaså 
han medlem. Dessu tom var 
Dag Åsvärn, representant för 
Stockholms FBU-förbund in
bjuden och närvarande. ' 

Sven Kamsen talade också 
till den nedlagda föreningens 
och det nybi ldade förbundets 
funktionärer och tackade för 
allt nedlagt arbete under de 
gångna åren. Han nämnde 
också att våra utbildningsresul
tat under de senaste åren varit 
mycket, mycket bra och att vi 
ligger främst inom ett flertal 
områden. Han avs lutade sitt tal 
med att som tack till den 
avgående ordföranden, Birgitta 
Andersson, utdela FVRF :s 
förtjänsttecken. 

Birgitta Andersson tackade 
för utmärkelsen, men påpekade 
att hon långtifrån varit ensa m 
om att nå de fina rekryterings
och utbildningsresultaten . Det 
berodde på den fina rekryter
ingsgruppen i den gamla före
ningen och inte minst på den 
mycket entusiastiska och aktiva 
utbildningsintendenten vid F 
16, Kenneth Mörk l 

Efter alla avsl utade festl ig
heter åts en gemensam middag. 
Den bestod naturligtvis, efter
som det var torsdag, av ärtor 
med punch och pannkakstårta. 
"En riktig krigarmiddag", sade 
Sven Kamsen i sitt tacktal. 

Så packades fanorn a in i sina 
fodral och gästerna började att 
droppa av, men den nya styrel
sen fick återgå till konferens
rummet för att konstituera sig. 1--------------------------
Arbetet började direkt med val 
av funktionärer till de olika 
utskotten, representanter i and
ra samarbetande organisat io
ner och övriga kommitteer. 

Det är roligt att vara frivillig. 
Det kräver mycket av vår fritid. 
Men det är det värt! • 

Birgilla Andersson 

Funktionärsutbildning 

En fredagkväll i mitten av 
november 1990 sammanstråla
de vi i Sundsvall. Kjell Hel
mersson (FVRF) och Jan Hen
riksson (Västernorrlands flygva
penförening) var på plats och 
tog emot oss för en veckoslut
skurs. Incheckn ing och infor
mation kryddades med en 
kopp kaffe och bulle. 

Det var 13 vetgiriga kursdel
tagare - varav två kvinnor 
som följande morgon tog plats i 
kurslokalen . Efter en kort pre
sentation av oss alla och kurs
programmet tog det verkliga 
kursprogrammet vid. FVRF :s 
generalsekreterare Kjell Hel
mersson och informations- och 
rekryteringschef Tore Bertilsson 
ledde kursen. 

Kursinnehållet var digert. 
Målsättningen var hög. Vi fick 

till exempel lära oss v ikten av 
noggrann planering och också 
planera våra föreningars verk
samhet för 1991 och 1992. Vi 
fick ävenså lära oss rutiner 
kring hantering av skrivelser; 
dessutom konsten att förbereda 
sammanträden och föredraga 
ärenden och åtskilligt matnyt
tigt om rapporteringsrutiner, 
skrivning av protokoll m m, m 
m. 

Denna typ av funktionärs
kurs bör återkomma varje år. 
Kursen var mycket uppskattad. 
Det är bra att flera föreningar 
kommer tillsammans för att dis
kutera och arbeta med planer
ing av olika verksamheter. Det 
ger en god grund för det 
fortsatta fören i ngsarbetet. • 

Seved Johansson 

FV-ungdom & kurser 

Att det numera finns 
bara en ungdomsverk
samhet inom Flyg
vapnet har FVRF-nytt 
tidigare berättat om. 
Nu finns fler nyheter 
att informera om. 

En videofilm om Flygvapenungdom 
har tagits fram under 1990. Den är 
18 minuter lång och beskriver hela 
ungdomsverksamheten i FY. Filmen 
har distribuerats till flottiljer och 
flygvapenföreningar. Den är kanske 
i första hand avsedd för ungdom. 
Den kan emellertid ocksä visas 
som informat ionsfilm för såväl 
anställda som frivillig personal och 
annan personal vid informa· 
tionsträffar. 

Från och med 1991 genomförs 
centrala Lk 1 (Leda rkurs 1) vid 
F lO/Se S. Parallellt med Lk 2 
som genomförts centralt tidiga re: 
erbjuds 48 elevplatser till Lk 1 resp 
Lk 2. Kravet för att få deltaga i Lk 1 
är genomförd Fk (Fortsättningskurs) 
eller Sk 1 (Sommarkurs 1). 

För båda kurserna krävs svenskt 
medborgarskap och att man anses 
lämpli g som ledare för ungdomar i 
FY. 

Är du intresserad? Kontakta 
närmaste flygflottilj, personal· eller 
frivilligavdelning eller FVRF 08/ 
788 89 46, så får du bl a an mäl· 
ningsblankett. 

Anmälan ska vara insänd senast 
1 april 1991. • 

Tore Bertilsson 

Info· /rekrcheJ 
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Sommarens centrala frivilligutbildning 

Sommaren 1991 genomförs tra Det är mycket viktigt att 
ditionsenligt ett omfattande anmälan inkommit senast 1 
kursprogram för frivillig perso april 1991. Detta för att en 
nal inom flygvapnet. effektiv planering av utbild

Inför sommarens utbildning ningen skall kunna göras så att 
skall, enligt överenskommelse, bästa förhållanden kan uppnås 
kursanmälan sändas via egen vid sommarens kurser. 
flottilj och flygvapenförbund/  Kursutbudet presenteras ne
förening till FVRF:s kansli, där dan. • 
definitiv uttagning sker i sam Tore Berri/sson 

råd med kursanordnande myn Injo·/rekryleringschej 

dighet. 

Befordringsutbi'dning 

ALLMÄN MILITÄR UTBILDNING 


Sjukvårdstjänst 

Sjukvårdstjänst - Fu (sjukvårdstransport· 
gruppchef) GB  Utbildningen omfattar 
sjukvårdsmaterieltjänst, sjukvårdstjänst 
och sjukvårdstransporttjänst vid förbands
platsgrupp och sjukvårdsgrupp uh-plats 

862230 F 4 v 27-28 

Sjukvårdstjänst - Serg (sjukvårds
transporttroppchef) PB 1 - Utbild
ningen omfattar skydds- och mas
keringstjänst vid förbandsplats samt 
sjukvårdstransport- och stabstjänst 

834230 F 4 v 27-28 

Stabstjänst 
Stabstjänst - Fk (stabsplutonchef) KB 1 
Utbildningen omfattar främst regIements
kännedom, underhållstjänst, förvaltnings
och personaltjänst 

836250 Köpingsvik v 30-31 

Stabstjänst - Fk (stabsplutonchef) KB 2 
Utbildningen omfattar främst mob- och 
krigsplan läggning för stabsplutonchefer, 
praktisk tillämpning 

836350 Köpingsvik v 30-31 

Luftbevakning 
luftbevakningstjänst - Fu (Iuftbevaknings
stationschef) GB - Utbildningen omfattar 
taktik, Is· tjänst och underhållstjänst 

832270 
862270 
862270 

Köpingsvik 
Bunge 
Bunge 

v 30-31 
v 28-29 
v 30-31 

luftbevakningstjänst - Serg (Iuftbevak· 
ningsbefäl) PB - Utbildningen omfattar 
underhållstjänst, organisation och trans· 
porttjänst i luftbevakningskompani 

834270 
864270 
864270 

Köpingsvik 
Bunge 
Bunge 

v 30-31 
v 28·29 
v 30-31 

luftbevakningstjänst - Fk (stf Is-plutonchef) 
KB 1 - Utbildningen omfattar orientering 
om Igc och dess befattningar 

836270 Köpingsvik v 30-31 

luftbevakningstjänst - Fk KB 2 
Utbildningen omfattar främst krigsplan
läggning, strilbatabataljonens organisa
tion, underhållstjänsten i luftbevaknings
kompaniet samt tillämpningsövning 

866370 
866370 
836370 

Bunge 
Bunge 

Köpingsvik 

v 28-29 
v 30-31 
v 30-31 

luftbevakningstjänst - Fu  GB 
Utbildningen omfattar taktik, Ige-tjänst i 
orienteringsbiträdes- oeh telefonistbefatt 
ning, luftbevakningsstationens uppgifter 
samt tillämpningsövning 

862275 
862275 
832275 

Bunge 
Bunge 

Köpingsvik 

v 28-29 
v 30-31 
v 30-31 

luftbevakningstjänst - Serg PB -
Utbildningen omfattar taktik, Igc-tjänst i 
rapportörens- oeh optisk luftbevaknings
ledarens befattningar, luftbevaknings
stationens uppgifter samt tillämpningsövning 

864275 
864275 
834275 

Bunge 
Bunge 

Köpingsvik 

v 28-29 
v 30-31 
v 30-31 

Närskpdstjjinst 
Närskyddstjänst - Fk (närskyddsplutonehef) 
KB 1 - Utbildningen omfattar taktik, fältar
beten, vapentjänst, hundtjänst, skyddstjänst 
och strid 

836240 Köpingsvik v 28-29 

Närskyddstjänst - Fk (närskyddsplutonchef) 836440 
KB 3 - Utbildningen omfattar mob- och krigs
planläggning på krigsbas, samverkan med Fo, 
samt att planlägga, utbilda i och leda mark
försvarstjänsten för närskyddsplutonen 

Köpingsvik v 28-29 

Tjänstegrenar: lS, 19c, Sjv, Tp 
AMU 2 - Utbildningen omfattar allmän
militära ämnen, försvarsupplysning samt 
tillämpningsövning 

Tjänstegrenar: ls, 19c, Sjv, Tp 
AMBU - Utbildningen omfattar främst allmän
miIitära ämnen, försvarsstrid och tillämpnings
övningar 

852202 
852202 
862202 
862202 

834204 

LEDARSKAP 


FlO 
F 6 
F 14 
F 5 

Köpingsvik 

v 38 
v 28 
v 28 
v 46 

v 28-29 

Tjänstegrenar: lS, 19c, Sjv, Tp 
led 1 - Utbildningen omfattar ledarskap, 
chefsskap och tillämpning 

Tjänstegrenar: ls, 19c, Sjv, Tp, Närskydd 
led 2 - Utbildningen omfattar ledarskap och 
tillämpning 

Tjänstegrenar: ls, 19c, Sjv, Tp, Stab, Närskydd 
led 3 - Utbildningen omfattar försvarsupplys
ning, angriparkunskap, ledarskap, chefsskap 
och tillämpning 

862211 
862211 
832211 
862211 

864212 
864212 
834212 
864212 

866215 
836215 
866215 

INSTRUKTÖRSTJÄNST 


FlO 
F 14 

Köpingsvik 
Tullinge 

FlO 
F14 

Köpingsvik 
Tullinge 

F 14 

Köpingsvik 

Tullinge 


v 38-39 
v 27-28 
v 28-29 
v 46-47 

v 38-39 
v 27·28 
v 28-29 
v 46·47 

v 27-28 
v 28-29 
v 46-47 

Tjänstegrenar: ls, 19c, Sjv, Stab, Närskydd, Tp 
Ik-T - Teoretisk instruktörsutbildning med 
pedagogik och utbildningsmetodik 

Ik-P - Praktisk instruktörsutbildning avseende 
pedagogik och metodik . Förberedelser och 
genomförande av lektioner 

Tjänstegrenar: lS, 19c, Sjv, Stab, Närskydd 
Kurschefskurs - Chefskap, administration 
och bestämmelser 

Fj 865217 
lt 867217 
Fj 835217 
lt 837217 

Fj 865370 
lt 867370 
Fj 835340 
lt 837340 
Fj 835370 
lt 837370 

837418 
867418 

F14 

Köpingsvik 

lS = 
Bunge 
Mark = 


Köpingsvik 

lS = 


Köpingsvik 


Köpingsvik 

Halmstad 


v 27-28 

v 28-29 

v 29-30 

v 28-39 

v 29-30 

v 30-31 
v 27-28 

• 
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Airport inklusi
ve visning av 
deras flygrädd
ningsenhet. 

Ett av de 
intressantaste 
och mest givan
de besöken var 
på flygbas 439 
Westover, 
man bl a 
har C-s 
Galaxy. 
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FV-ungdom i västerled 

IACE - höjdpunkten för alla ungdomar inom 
ungdomsverksamheten i flygvapnet. IACE 
står för International Air Cadet Exchange 
och är ett utbyte mellan länders flygungdo
mar världen över. 

Komp'eHeringsufbi'dning 
Befattningskurser 

Sjukvård 
F 4 v 27-28 

Sjukvårdsmaterielkunskap, sjukvårdens 
grunder och sjukvårdstjänsten under strid 
Avsedd för meniga och befäl som "tillika
utbildning" till sjukvårdsman 

Sjukvårdsman 860533 

F 4 Sjukvårdsman - repetition v 28 
Tillämpad utbildning som sjukvårdsman 
Avsedd för personal som är sjukvårdsmanna
utbildad 

860534 

Luftbevakningstjänst 
luftbevakningstjänst - omskolning! 831170 Köpingsvik v 31 
grundkurs/ls 
Grundläggande luftbevakningsutbildning 
Avsedd för personal som skall krigsplaceras 
som luftbevakare eller som är krigsplacerad, 
men inte utbildad 

luftbevakningstjänst - omskolning! 831175 Köpingsvik v 30 
grundkurs/lgc 
Grundläggande utbildning i luftförsvars
gruppcentraltjänst 
Avsedd för personal som är eller skall krigs
placeras som rapportmottagare och 
orienteringsmottagare i 19c 

luftbevakning - repetition menig 831870 Köpingsvik v 31 
Allmän kurs i krigsbefattningen 
Avsedd för menig luftbevakare 

luftbevakning - repetition GB/ls 862870 Bunge v 28 
Allmän kurs i krigsbefattningen 862870 8unge v 30 
Avsedd för ls-chefer vid luftbevaknings
kompani 

luftbevakning - repetition PB/ls Bunge v 28 
Allmän repetition i krigsbefattningen 

864870 
Bunge864870 v 30 

Avsedd för luftbevakningsbefäl 

KU - Stf Isplutonchefer 839870 Köpingsvik v 30 
Kompletterande utbildning för luftbevak
ningsbefäi som skall krigsplaceras som stf 
Is-plutonchefer I 

Markförsvar 
Markförsvar - allmän 839543 Köpingsvik v 29 
Repetition av grunderna i vapen-, skydds-, 
fältarbets- och underhållstjänst 

Avsedd för samtliga befäl krigsplacerade i 
FV-förband (ej markförsvarskompani) 

Flygbasjägartjänst Köpingsvik v 28 
Repetitions- och kompletterande utbildning 
för flygbasjägare. Huvudinriktning mot 
hundtjänst, fälttjänst och ledarskap 

830545 

I 

Bevakning 
Bevakningstjänst - GB omskolning 832140 Köpingsvik v 28-29 
Grundläggande utbildning för personal som 
avses krigsplaceras som gruppchefer för 
bevakningsgrupp med uppgift att bevaka 
friliggande objekt 
Avsedd för gruppbefäl 

Instruktörstjänst 
IKP - rep Bunge v 28 
Repetition och kompletterande utbildning 
för dig som inte tjänstgjort som instruktör de 
senaste tre åren 
Avsedd för löjtnanter, fänrikar och fanjunkare 

869870 

Funktionärskurser 
Friskvårdsledarkurs Köpingsvik830093 v 29 
Kursens mål: Att som friskvårdsledare vid 
lokal frivilligutbildning och egen förenings
verksamhet kunna skapa förståelse och moti
vation för kroppslig aktivitet - friskvård 
och därmed lägga grunden till god fysisk 
kondition 
Minst ett befäl ur varje flygvapenförening 
bör utbildas till friskvårdsledare 

34 ungdomar 
blev uttagna efter 
genomförda prov 
vid flygstaben 
och F 10. Den 
18 juli samlades 
vi på F 20 i Upp
sala för att i sex 
dagar lära känna 
varandra. Vi 
lärde oss att stå, I 

sitta och äta rätt, 
plus att vi börja
de värma upp 
med lite engelska. - Sedan blev det visitdags vid 

Tisdagen den 24 juli bar det en hel ikopterbas, där vi bl a såg 
iväg med en norsk C-130 Her diverse Agusta-Bell och "Cob
cules till Frankfurt, där alla ut ran". 
ländska IACE-kadetter samlades En kväll bjöd man oss på 
på den amerikanska basen flygtur över staten i en Cessna. 
Rhein Main. En helg bodde vi hos olika 

På onsdagen delades alla värdfamiljer och jag kom på så 
ungdomar och ledare upp på sätt till New York. 
respektive värdland, varav jag Påföljande vecka började 
och sju andra svenskar åkte till med guidning på en bas med 
USA. Där blev vi välkomnade det i Gulf-kriget stridsaktuella 
på flygplatsen av CAP (Civil Air närunderstödsflygplanet A-lO 
Patroul) och transporterades till (Thunderbolt II) genom film och 
ett hotell i Washington DC. hangarvisning. 
Den staden bjöd på bl a Arling Nästa dag for vi tillbaka till 
ton Sematary (den okände sol Washington och avkopplande 
datens grav), Pentagon och shopping. Vi samlade krafter. 
National Aero & Space Dagen efter skulle vi nämligen 
museum - ett museum jag flyga tillbaka till Frankfurt. 
rekommenderar alla som kom Sammanfattningsvis: Resan 
mer dit. var jättebra, amerikanarna var 

På lördagen, efter tre aktiva mycket gästvänliga. Vi fick se 
dagar i Washington, for vi till och uppleva många spännande 
staten Connecticut norr om ting. Många i USA trodde att 
New York. Sverige var med i NATO. Man 

De andra länderna delades undrade vilka stridsflygplan vi 
upp på andra stater inom USA, har; F-16 kanske ... ? En del blev 
så tyvärr träffade vi dem bara i glatt överraskade när de förstod 
Washington. Varje dag var det att vi förutom Viggen även har 
en s k "squadron" inom CAP både CD-spelare och dataspel i 
som tog hand om oss. Sverige! ... 

De följande dagarna var vi Väl åter i Sverige avslutades 
ute på en rad studiebesök, som resan med en fest på F 16. 
t ex Coastquard Academy, Yale Dagen därpå åkte vi hem till 
University, ett museum om förs våra familjer med många oför
ta världskriget, ett ubåtsmu glömliga minnen. • 
seum (där vi fick gå runt i en Christine Ericsson 
ubåt), Bradley FV-ungdom, F 15 
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