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lygvapnets haveristatistik för 1975 visar under hösten 1975, vilka tillsam mans med ett lik

antalsmässigt den hittills gynnsammaste artat haveri under sommaren 1974 resulterat i 

bilden i flygvapnets historia under " mo flygförbud för flygplan 37. Av de övriga totalhave

dern tid". - Nedan presenteras statistik rerade flygplanen har två förlorats efter motor


rörande total haverier och övriga d riftstörni ng ar . stopp; ett efter okontrollerat flygläge samt ett vid 

Kommentarer och slutsatser måste dock vid den haveri i samband med start. 

na tidiga tidpunkt bli ofull5-tänd iga. En ingående 

analys av 1975 års haverier och driftstörningar 

3. 
Vid en granskning av de prelim inära un


kommer att genomföras under sommaren 1976. dersökningsresultat som erhållits från 

Resultatet beräknas utsändas till förbanden under försvarets haverikommission beträffan

hösten 1976. From årets sammanställning sker en de 1975 års haverier kan konstateras att 

återgång till flygsäkerhetsanalyser budgetårsvis. en (1) flygplanförlust sannolikt kan tillskrivas fel i 


förarfunktionen och övriga hänföras till fel i mate

1. 
Antalet omkomna under 1975 var tre (3) rielfunkt ionen. Tidigare år har brister i förarnas 
- därav två (2) förare och en (1) flyg metodik i instrumentövervakning under svåra flyg
tekniker. Detta mycket låga antal har lägen sannolikt varit en bidragande haveriorsak 
uppnåtts endast en gång tidigare i flyg vid ett flertal haverier. Många tecken tyder på att 

vapnets historia (1972). detta varit fallet även vid "förarfelshaveriet" under 
Fem (5) lyckade fallskärmsutsprång har utförts 1975. Översyn av bestäm melser och anvisningar 

vid fyra (4) haveritillfällen. Vid två av dessa (flyg för instrumentflygning påbörjades under 1974 och 
plan 37) har utskjutning skett i samband med att har fortsatt under 1975. Arbetet har omfattat en to
flygplanet vid haveriet brutits sönder i luften . I det talöversyn av instrumentflygmetodiken inom flyg
ena fallet har föraren med stor sannolikhet själv vapnet och beräknas vara slutförd under inneva
initierat utskjutningen . I det andra fallet har man rande år. 
ännu inte kunnat fastställa vad som initierat ut De två motorstoppen som inträffade under 1975 
skjutningen . De tre återstående fallskärmsut har orsakats av kompressor- resp turbinhaveri . 
sprången har initierats efter motorstopp i luften. Båda dessa haverier är av den karaktären att de 

Räddn ingsmaterielen har fungerat i huvudsak inte ger anledning misstänka någon fortsatt 
på avsett sätt. Vid två tillfällen har dock allvarliga ogynnsam utveckling vad beträffar motorfunktio
incidenter inträffat genom att förarna har förlorat nen. 
livbåten efter nedslag i vatten. I det ena fallet har Ett haveri har inträffat i samband med start var
föraren av misstag skurit av utlösningsremmen till vid båda besättningsmedlemmarna omkom . Un
livbåten med spikarna på ena flyg kängan efter att dersökningarna har hittills varit inriktade mot 
klacken förlorats i sam band med utsprånget. - eventuella fel i styrsystemet. Något sådant har 
CFV anser, trots dessa incidenter, att våra rädd emellertid ännu inte kunnat verifieras. Utrednings
ningssystem kan bedömas som tillförlitliga och arbetet fortsätter . 
prestandsmässigt godtagbara. Inom flygstaben 
och materielverket fortgår emellertid studier och • Antalet driftstörningar med skada orsakade av 
arbete med att ytterligare förbättra våra säker fel i förarfunktionen har under 1975 fortsatt att 
hetssystem . minska jämfört med tidigare år - till det lägsta 

årsantalet hittills i flygvapnet. - Antalet fågelkolli 

2. 
Antalet totalhavererade flygplan 1975 sioner med skada ligger i stort sett på samma 
var sex (6), samtliga stridsflygplan. Den höga nivå som under 1974. Fågelkollisioner är så
oroväckande ökningen i antal haverier ledes fortfarande ett lika akut problem som tidiga
under 1974 har således hejdats och re re . Under 1975 har boken " Fåglar och Flyg" ut

sulterat i 1975 års rekordlåga siffror. Totalsiffran arbetats av Lunds universitet på uppdrag av CFV 
omfattar dessvärre två haverier med flygplan 37 och Luftfartsverket. Boken - som utsänts till för- • 



• banden - ger ett bra underlag för att planera flyg
verksamheten med hänsyn till förekomst av fåglar 
så att riskerna för fågelkollision nedbringas. 

4 
Försvarets haverikommission har i en 
preliminär haverirapport angivit att 37
haverierna under hösten 1975 med stor 

• sannolikhet orsakats av brott på vingbal
ken. Man har vid markprov konstaterat lokala 
spänningar i vingbalken, vilka varit högre än för
väntat. Detta gäller speciellt balkar i de först leve
rerade flygplanen. Flygprov har efter dispens från 
CFV genomförts och verifierat resultaten från 
markproven. Fortsatta mark- och flygprov beräk
nas kunna ge underlag för erforderliga modifie
ringar. Modifieringarna kommer att ske etappvis 

så att flygning vid 37-förbanden snarast möjligt 
kan återupptas. För närvarande är bedömningen 
att flygning i begränsad omfattning och med re
striktioner kan påbörjas cirka mitten av mars. 
Strävan är självfallet att snarast möjligt kunna 
häva restriktionerna som föranletts av dessa ha
verier. 

5 
1975 blev, trots problemen med flygplan 
37, ett gott flygsäkerhetsår. Men den 
kommande perioden med "återinflyg

• ning" av 37-personal, omskolningsverk
samhet, flygning med restriktionsbelastade flyg
plan etc, kom mer att ställa särskilt höga krav på 
all personal vid planläggning och genomförande 
av verksamheten. _ 

Foto: A. Jacobsson. 

Ovan: Vid bärgningen av flygplandelar efter Viggen-haveriet utanför HornIlandet erhöll flygvapnet en ovärderlig aulatana av marinens ubAlbärgnlngltartyg 'HMS BeloII', vara 
uppoffrande Inaataer mAste harangeraa. - Nedan: Sedan drygt tre mAnader har dlapena givIta för utprovning.llygningar med Jakt·Vlggen (t h), och för begrlnaade leveranakon
trollllygnlngar av attack-Viggen aamt 'ha ..panlnga'-Vlggen (t v). 



TOTALHAVERIER 1975 

Fpl Fl j 
Totalhav. 

Fpl Tot 

Omkomna 

Ff Mek 

Händelseförlopp 

AJ 37 
AJ 37 

F7 
F1 5 

1 

1 
2 

Fpl sönderbrutet i luften . 

Fpl sönderbrutet i luften. 

S 35 E 

J 35 F 

F21 

Fl 

1 

1 

2 

1 

Kompressorhaveri . 

Okontrollerat flyg läge. 

A 32 

J 32 
F6 
F13M 

1 

1 

2 

1 1 
Motorstopp. 
Sannolikt störning i 

styrsystemet i starten . 

Totalt : 6 2 1 I Mer om 31-haverierna Merfinns 
på sid 40. - Beträffande flyg
vapnets forskning / tackling a v 
fågelko/lisionsproblemet, se sid 
10-13. 

Tabeller 

tör 

1975 

inklusive 
o nagra 

jätnförande år 

TOTALA ANTALET DRIFTSTÖRNINGAR MED SKADA 

19721971 1973 1974 1975 

127156 138 136 137Ant driftstörningar med skada 
Ant omkomna 8 3 5 6 3 

4 2Ant driftstörningar med omk. 3 5 6 
16 10Ant totalhavererade flygpl an 10 14 6 

Ant lyckade fallskärmshopp 7 914 4 5 
- 2Ant misslyckade fall skärmshopp 2- -

ÖVRIGA ORSAKER 1971 1972 1973 1974 1975 

Fågelkollisioner 
Fältbeskaffenhet 
Spl itter, rikoschett 
Väder 
FOD/ Främmande föremål 
Ändvirvlar 
Övrigt 
Okänd orsak 

26 
12 

3 
7 

-

-

5 
4 

33 
6 
2 
8 
3 
-
6 
1 

28 
5 
3 

10 
-

-

2 
-

40 
2 
1 
8 
3 
2 
3 
5 

39 
1 
-

11 
1 
1 
1 
-

Totalt 57 59 48 64 54 

RÄDDNINGSUPPDRAG UTFÖRDA AV FV:s HKP 

AR 

Ant utryck
ningar vid 
flyg- och 
sjöredn . 

Antal 
spanings

timmar 

Antal 
bärgade/ 
räddade 

personer 

Antal 
sjuk

tansp. 

Antal 
tp 

pati -

enter 

Giv. Mil. Giv. Mil. Giv. Mil. 

1973 

1974 

1975 

67 15 

54 25 

66 15 

120 40 
158 77 

75 18 

23 4 

20 11 

18 2 

24 

28 
33 

24 

28 

43 



ÖB iförsvarsfrågan: 
~ ~ ~ Värt militära folkförsvar omfattar i krig mer än en 
halv miljon man. För att denna styrka skall kunna använ

Vi MÅSTE 

bromsa 

ned
rustningen 

das direkt efter mobilisering repetitionsövas varje år över 
100.000 man. Tillförsel av nya förband som ersättning för 
dem som av ålderskäl utgår kräver en årlig grundutbild
ning av alla vapenföra värnpliktiga.~ ~ Denna verksam
het leds aven i förhållande till krigsorganisationens stor
lek mycket liten grupp anställda. Antalet har varit relativt 
konstant fram till 70-talets början. Under senare år har 
dock inom försvarsmakten en betydande minskning ge
nomförts. Detta kan jämföras med den markanta ökning 
av antalet anställda inom den offentliga sektorn som skett 
de senaste tio till femton ären. ~ ~ ~ 

•••även på personalsidan! 


För att våra krigsförband skall 
kunna lösa sina uppgifter 
måste anställd personal vara 

krigsplacerad i de nyckelbefatt
ningar som kräver lång utbild
ning . stora kunskaper och stor 
erfarenhet . Denna personal mås
te självfallet vara av hög kvalitet. 
Krigsförbandens stridseffekt är i 
hög grad beroende av chefens 
förmåga att i kritiska situationer 
leda sina förband så att uppgiften 
löses med minsta möjliga förlus
ter. Chefens betydelse för strids
värdet får icke underskattas. 

I fredstid måste våra krigsför
band ges en effektiv och me
ningsfylld grund- och repeti
tionsutb ildning . De värnpliktigas 
tjänstgör ing innebär vissa per
sonliga uppoffringar. De har där
för rätt att kräva BRA utbildningl 
Den anställda personalens för
måga att svara upp mot detta ut
bildningsansvar beror på deras 
kvalitet ... men även på antalet 
utbildare m m. Bef~lskadrarna är 
även avgörande för krigsförban
dens möjli~heter att lösa sina 
uppgifter. 

V.kanSläget. 
- Idag omfattar de anställda ca 

16.100 militärer . ca 4.100 c ivil mi
I itärer och ca 27 .100 civila. Beho
vet av personal styrs dels av 
krigsorganisationens krav på ak
tiv personal i nyckelbefattningar 
och dels av fredsorganisationens 

krav på utbildnings-. lednings-. 
förvaltnings- och serviceperso
nal. 

För närvarande råder icke ba
lans mellan behov och tillgång . 
Stora vakanser finns bland militär 
och civilmilitär personal. Vid jäm
förelse med det antal tjänster 
som tilldelats av statsmakterna 
och som i flera fall understiger 
behovet - är läget allvarl igast 
inom kompaniofficerskåren . Näs
tan var fjärde man saknas! Även 
inom plutonsofficerskåren är va
kanserna besvärande. Vakanser
na inom regementsofficerskåren 
är på väg att lösas. 

Det är nödvändigt att reducera 
vakanserna! Stora pensionsav
gångar sker i slutet av 70-talet 
och början av BO-talet som en 
följd av bl a den höjda pensions
åldern. Rekrytering måste därför 
ske så att försvarsmakten kan 
ges ett personalinnehåll som sva-

O· o,..,.tIn 1). .~--.Lb.-_ ~ 

Om det vill sig riktigt illa. kommer Sveriges f(jrsvar alt 
snart le sig likt ovan . .. Vill vi/ Du det? Lät höst'lalet av
96ra! - DNflaturslyrda socialistländer säger: "En re
volution mäste k unna försvara sig!" (No ta bene.l) Sveri
ges molle bör alltid vara: En allians' " demokrati måste 
kunna Jörsvara sig! 

rar mot både krigs- och fredsor
ganisationens behov. 

Arbetsförhållanden. 
- För att de anställda skall kun

na göra en bra arbetsinsats och 
samtidigt känna arbetstillfreds
ställelse krävs förbättrade ar
betsförhållanden. De anställ
ningsvillkor som reglerar perso
nalens löner. arbetstid, arbets
miljö och trygghet får icke stå det 
övriga samhället efter I Detta är 
en förutsättning för en god rekry
tering av personal med tillräcklig 
kval itet. 

Det är dessutom väsentligt att 
personalen har tilltro till genom
förbarheten i krig av den uppgift 
de kan komma att få lösa. Denna 
tilltro , som utgör en väsentlig del 
av våra krigsförbands motivation, 
får icke underskattas. Det är där
för nödvändigt med såväl hög 
personell kvalitet som hög stan
dard på försvarsmaterielen. 

P.rsonalkostnader. 
- Kostnaderna för löner har un

der senare år ökat snabbare än 
den allmänna prisutvecklingen i 
samhället. Eftersom det är den 
senare som bestämmer hur stor 
kompensation försvaret skall få 
för prisökningarna, ökar löne
kostnaderna mer än kompensa
tionen . Skillnaden är så stor att 

4 



man icke genom en förbättrad 
produktivitet förmår upphäva 
skillnaden. Lönekostnadens an
del av de totala utgifterna ökar 
därför efter hand . Samma svårig
heter gäller för hela den offentliga 
sektorn . Problemet måste i första 
hand lösas genom ett förbättrat 
prisregleringssystem. Detta mås
te tillgodose rimliga krav på pro
duktivitetsökning för att inte 
framtvinga omfördelning från t ex 
mater ielanskaffning till löner. 

Detta hindrar dock icke att 
man även inom försvaret måste 
bedriva rationaliseringsverksam
het och därigenom åstadkomma 
ett lägre personalbehov. Omfat
tande åtgärder har vidtagits inom 
fredsorganisationen både i form 
av sammanslagn ingar och in 
dragningar av fredsförband . Per
sona len har minskats med ca 
2.000 personer från 1972 t ill idag . 
Samtidigt med denna stora per
sonalminskning har en viss ar
betstidsförkortning skett för vil 
ken försvarsmakten icke har 
kompenserats. 

•• Det är väsentligt att under
stryka att huvuddelen av de åt
gärder som vidtagits är ambi
tionssänkningar och icke rationa
liseringar. Personalminskningen 
kan dessutom icke ske bland den 
personal som ges utbildning , 
som inriktas mot både rollen som 
chef i krig och utbildare i fred. 
Denna personal dubbelutnyttjas 
under större delen av sin anställ 
ningstid . 

Det är angeläget att vidta ytter
ligare åtgärder inom fredsorgani
sationen . Målet är en billigare 
drift, bl a genom möjlig minsk
ning av personalbehovet. Detta 
kräver emellertid stora investe
ringar främst för byggnadsåtgär
der. Dessa investeringar är av så 
stor omfattning att de hittills icke 
kunnat inrymmas inom försvars
maktens ram . De har icke heller 
kunnat inplaneras inom någon av 
de ramar som legat till grund för 
utredningen om det militära för
svarets framtid ('ÖB 75 '). Särskil 
da medel måste avdelas för des
sa investeringar. 

I samtliga utredningsnivåer i 
'ÖB 75' redovisas en minskning 
av personalen under den kom
mande femårsperioden . Minsk-

ANTAL VI KTI GARE FÖRBAND I KR IGSORGANI SATIONEN 


BR IGADER ,.... 

""' \, 
, - --- .... ---
' -I'

o', ' 
,'---- 
I , 

\ , 

SKYTIE- OCH INFANTERI 
REGEMENTEN 

Hvg 

l 

2,3, 4* 

Hvg* 
------ 4,5 	 2, 3, 4* 

I "' _ _.- ::--- 4~ 5J' ",' _ 
/-~ --_ .. " l 

I I 

72 77 82 87 92 
Anm: Antalet man i armens krigsorganisation bibehålls i stort 

oförändrat genom handl ingsvägarna. 

YTATIACK- OCH UBÅTSJAKT- UBÅTAR 

!"'-  1,', FÖR BAND Hvg 

\<=~-~= : - -- l 
, ,"- / ---~'~- 2 3 

2,3, 4, 5 

77 82 187' 9272 

~ 

-'. - ----

72 77 82 87 92 

Hvg 
l 
2,3, 
4, 5 

JA KTD IV ISIONER ATIACK- OCH SPANI NGS 

". 

\\", 

DIV I SIONER Hvg 
l , 2--- -- ~---", ,~ 3 
4*-:.:-,-=~~- ** ,, 

'\ -** 4*,5 

77 82 87 92 7272 77 

* ) Be roende av besl ut 1977. 
**) Inneh~ller 3-5 skol/attackdivisioner och 2 utgående S 37 divisioner. 

• 	 Denna bild. liksom den övre pil sid 6, är hämtad friln perspektivplan del 2 (benämnd "Ö8 75 ") 
eft beställningsarbete av rege ringen utlagd pil Ö8 . 8ilden ovan visar hur katastrofalt Sveriges 
försvar kan komma at t minska under BO- och gO- talen. 

ningarna varierar mellan 450 och 
3.350 beroende på ekonomisk ni
vå. - I den lägsta handlingsvägen 
förutsätts att nuvarande principer 
för värnpliktsutbildning överges 
1982. Redan under perioden 
1977-82 måste därför en kraftig 
personalminskning påbörjas! 
(Detta faktum inger förvisso stor 
oro.) 

För att möjliggöra en snabb 
minskning av personalen i de läg
re handlingsvägarna - utan att 
det drabbar den yngre personal 
som är en förutsättning för utbild
ningsverksamheten - föreslås 

därför att möjligheterna till för
tidsavgång för äldre personal 
kraftigt skall utökas. 

Slutsatser. - Om 
vårt militära försvar skall kunna 
lösa sin uppgift är det av av
görande betydelse att den fast 
anställda personalen av alla kate
gorier har hög kvalitet och till 
räcklig kvantitet. Vi måste accep
tera att kostnaderna för denna 
personal kommer att öka i takt 
med löneutvecklingen inom sam
hället i övrigt. 

5 



ÖB iförsvarsfrågan: 

~ Ökade personalkostnader bör 
icke mötas genom att vi omförde
lar ekonomiska resurser från ma
terielanskaffningen . Dessa är re
dan i nuläget kraftigt beskurna. 
En ytterligare reducering skulle 
allvarligt minska Mde vår egen 
och omvärldens tilltro till vår vilja 
och förmäga att försvara oss. 

Möjligheterna att ytterligare 
väsentligt reducera antalet an
ställda är begränsade. Krigsorga
nisationens totala behov kommer 
icke att minska på sikt. Även om 
medel för investeringar tilldelas, 
är möjligheterna att reducera 
fredsorganisationens behov be
gränsade. 
•• Personalproblemet bör lö
sas på annat sätt! Försvarsmak
ten måste få del av den utökn ing 
av antalet anställda inom den of
fentliga sektorn som statsmakter 
na på olika sätt planerar. Det kan 
inte vara rimligt att försvaret på 
tvingas personalm inskn ingar 
som äventyrar vår försvarsef
fekt ... samtidigt som stora per
sonalökningar sker inom den of
fentl iga sektorn i övrigt. Försvaret 
behöver rekrytera så att vakan
serna bland personal som utbil 
das för uppgifter både i freds
och krigsorganisationen fylls . De 
ökade personalkostnader som 
blir fö ljden av dessa behov bör 
kompenseras genom ramhöj
ning. 

Om kraven på personal tillgo
doses får krigsorganisationen av
sedd effekt samtidigt som de 
värnpliktiga kan ges den erfor
derliga utbildningen. • 

Vissa väsentl iga skill nader mellan handl ingsvägarna 
Genomsnitti ig 
arskostnad 
Miljarder kr 
( Realvärde 
1977-82 ) 

9,5 

9,0 

8,5 

Verksamhetsomrade 1977 - 92 
OUtveckling 

medeltunga 
Flygplan 

Omslags
robotar punkterTillverk-Utveck-Värnpl ikts

1977 - 82inom landetningutbildning ling 

Kapacitet (Krigsavhallande 
till VU 60 

JA 37KapacitetÄtergang 
bibehålls förmaga)bitJehall s Ersättning 

ll 
för AJ 37 
lätt attack
- skoIfpi 

I stort 
nuvarande 
omfattning Flygplanutveck-O ling inom landetl 

JA 37 

Avvecklas 
 Ersättning 

successivt 
 för AJ 37 , 

O 
Avvecklas 
successivt Ersättning för • 


! 
AJ 37.

O Värnpl ikts
utbildning 

~ l 
Avvecklas 


reduce-

AvvecklasKraftiga Endast 
tidigt tidigt 


ringar 

JA 37 

Realvärde : medel i prisläge 1975 utan priskompensa tion . xl Nivå f ör 1972 års försvarsbeslut . 

• 	 Dessa bägge bilder visar vad de olika hand
lingsvagarna innebär lör Sveriges lö rsvar in ptl 
gO-tafet. Endast "Handlings väg I / HVG l " in rik
tas mot krigsavMffande fö rmtJga . öa fö rordar 
denna hand/ingsfin;e. För Sveriges framtida 
väl! - Du kan stöd;a vid Mets höstval! 

MATERIELANSKAFFNING OCH UTVECKLING 

BROMSA INEDRUSTNINGEN • 
FöR VIKTIGARE SYSTEM 

Objekt 

Miljoner kronor (avrundade värden) 

Hvg 1 Hvg 2 Hvg 3 Hyg 4 Hyg 5 

Utveckling 

Län pansarvärnsrobot 70 70 70 70 70 
Fördelningslu ftvärn 100 90 90 90 90 
Stridsfordon 80 80 80 80 80 
Modifiering sjörobot 60 60 60 
Ersättning för AJ 37 (A 20) 230 230 520 520 
Län anackflygplan 1230 1 230 
Jaktvapen 320 320 320 320 90 
Attackyapen 

Anskaffning 

310 310 210 160 

Tung pansarv~ rnsrobot 150 150 150 120 70 
Materiel för fyra infbrig 350 
Transporthelikoptrar 60 60 60 20 20 
Pansarvärnshelikoptrar 90 90 
Terrängbilar för personal tp 90 90 90 90 90 
Bandvagnar 180 180 180 180 100 
Ubåt A 17 100 (O 40 30 30 
Floniljledare 40 40 40 
Sjörobot 180 110 110 30 20 
Ubåtsjaktfunktionen 50 50 50 
Län fast kustartilleri 40 30 20 10 10 
Rörligt kustart i lleri 120 70 70 60 60 
Jaktflygplan och jaktrobotar 3 990 3 710 3 900 3 710 4 150 
Ersättning för AJ 37 (A 20) 120 20 190 190 
Län anackflygplan 230 250 
Attackvapen 130 90 90 90 
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--------------------------------

1:;f 1:;f Vid de pågående SALT -förhandlingarna framstår svårig
heterna att komma överens om en minskning av de strategiska 
vapnen allt tydligare. De resultat som hitintills har uppnåtts kan 
närmast betecknas som "kontrollerad upprustning" Skälen till 
detta dystra förhandlingsresultat beror till en del på att man inte 
kunnat komma överens om hur man skall mäta de strategiska 
vapnens effekt. Skall man räkna antalet robotar, antalet strids
spetsar eller totalsumman av möjlig vapenleverans mätt i me
gaton eller vad? * Men det dåliga förhandlingsresultatet beror 
också på vissa andra förhållanden. 1:;f 1:;f 1:;f 

Supermakternas kapacitet. 
Om man su mmerar de stra
tegiska vapensystemens för

störelseförmåga (tabell 1), finner 
man att USA ungefär har en sex
faldig överlägsenhet. USA:s 
bombflygplan är då ej medräkna
de. 

Vad kan man då åstadkomma 
med denna vapenarsenal? Tabell 
2 anger behovet för att slå ut 
samtliga robotsilon i USA resp 
Sovjetun ionen. Totalt krävs alltså 
82.000 för att slå ut USA:s alla si
lon. Sovjetunionen förfogar över 
4.000 (tabell 1). 

Tabell 1 

ROBOTTY P 

USA 
Minu tem an 
Poseidon 

MEGA
TON 

0.05 

SP RID 
NING(M) 

550 
550 

SOVJET 
SS-9 
SS-N -8 

20 
1 

1.850 
2.500 

av olika kärnvapenbärare 

* 	 Den överenskommelse som slöts i 

Vladivostok anger 2.400 vapenbä
rare, varav 1.320 tillåts 'MIRV:as'. 

•• Supermakternas motstånds
kraft. - Om alltså ingen super
makt har förmåga att slå ut mot
ståndarens alla vapensystem f n 
visar dock siffrorna en sådan 
skillnad, att man kan förvänta sig 
nya sovjetiska satsningar för att 
uppnå paritet. Sovjetunionen 
hann upp USA i antal missiler 
1970, bara för att halka efter i frå
ga om 'MIRV-ning' . På samma 
sätt, i förstörelseförmåga enl 
ovanstående beräkningssätt, 
u ngefärlig paritet 1970. Förbätt
rad precision på amerikanska si
dan har nu medfört den skillnad 
som här redovisas i tabell 1 och 
2. 	 ~ 

Tabell 2 

SILO 	 ANTAL MOTSTANDS
SILO KRAFT 

USA 
Superhårda 550 
Hårda 450 

Sum ma: 82.000 

SOVJET 
Hårda 400 12.000 

Summa: 40.000 

/ 

Teckningen ovan (ur "Interavia") visar Sovjets nya 
stra tegiska bomb-fp l med vridbara vingar, Tu -26 (?) 
'Backfire-B'. Eli tvis tefrö efter SA L T-2. 

MIRV 	 ANTAL FÖRSTÖR EL 
ROBOTAR SEFÖR MAGA 

450 5.000 
10 496 7.500 

Summa: 	 22 .000 

288 2.016 
80 80 

Summa: 	 4.000 

USA 
och 
SOVJET 
tävlar 
•
I 
"kontrollerad 
upprustning" 
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~ Med vissa antaganden rörande 
sovjetisk teknologisk utveckling 
skulle Sovjetunionen 1980 kunna 
uppnå 20.000. Detta innebär att 
om ingenting görs på amerikansk 
sida och maximal ansträngning 
sker på sovjetisk sida, kommer 
USA fortfarande att ha viss över
lägsenhet 1980. - Till detta skall 
då läggas, att f n är under fram
tagning två utvecklingsprogram 
som drastiskt ökar USA strategis
ka förmåga. 

1) En tvåfaldig ökning av ladd
ningsstyrkan hos Minuteman II 
och SLBM och en förbättring av 
precisionen till ca 250 m kan 
förutses. För de missiler avsed
da för Poseidon- och Trident
ubåtarna kan 370 m förutses. 
Detta innebär att USA ökar till 
110.000 och att detta är fem 
gånger mer än Sovjetunionen 
kan disponera vid samma tid
punkt. Dessutom är denna för
måga tillräcklig för att slå ut de 
sovjetiska silona. 

2) 	Det andra programmet är 
introduktion av slutstyrning 
som medger en spridning på 
30-50 m. Detta vapensystem 
torde vara operativt i slutet av 
1980-talet, och ger då ett fan
tastiskt tillskott. Totalt över 
2.000.000 . 

• • A andra sidan innebär en 
sådan enorm förstörelseförmåga 
inte några praktiska fördelar, ef
tersom flera hundra sovjetiska 
ubåtsmissiler skulle återstå, även 
om alla landbaserade missiler 
slogs ut. Dessa skulle fullständigt 
kunna ödelägga USA:s befolk
nings- och industricentra. Terror
balansen har hitintills fungerat 
och kommer således troligen att 
göra det även framledes ... 
(Diagram 1.) 

Frågan är nu närmast, om Sov
jetunionen kommer att satsa de 
enorma resurser som kommer att 
krävas för att åter nå partiet med 
USA på detta område? Paritet 
kommer troligen att uppnås förr 
eller senare, och då kuriöst nog 
pga att instabiliteten i elektronba
norna inte medger ytterligare 
minskning av spridningen. Paritet 
skulle kunna uppnås under 1990
talet. Detta då främst pga vissa 
naturlagar och inte pga politiska 
viljeyttringar . 

Diagram 1 

Det förefaller rimligt att anta, 
att rustningsbegränsningsavtal 
inte kommer till stånd under pe
rioder med uttalad underlägsen
hetssituation för endera parten. 
(Kissingers Sovjet-resa i januari 
till trots ... ) 
•• SALT 1 var möjligt 1972, 
därför att paritet i stort förelåg 
1970-1971. SALT 2 misslycka
des 1974 beroende på alltför sto
ra skillnader i antalet stridsspet
sar. Nästa paritetstidpunkt skulle 
vara 1980-82 om de planerade 
USA-programmen inte framtas. 
Om programmen genomförs 

skulle paritet möjligen kunna 
uppnås under 1990-talet. Särskilt 
tveksamt framstår konsekvenser
na av att flytta SALT-överens
kommelsen till 90-talet, eftersom 
de nya USA-programmen inte till
för några nya strategiska utnyttj
bara optioner. Prog ram men kan 
troligen främst motivera sin till
komst och utveckling med att 
forsk n i ngen i sam band här med 
minskar riskerna för överrask
ning i form av eventuella tekniska 
genombrott 
dan. 

på motståndarsi
_ 

[ngilO" Jänsson 
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Den elektromagnetiska 
puls - EMP - som uppstår 
i samband med kärnladd
ningsexplosioner kan bli ett 
hot mot vår el- och teletek
niska materiel, om vi inte 
på sikt vidtar skyddsåtgär
der. Det framhålls av Foa
tidningen. Även om Sverige 
ev inte direkt blir indraget i 
krig, kan EMP-verkan från 
kärnladdningsexplosioner i 
vår omvärld få avsevärda 
följder för vår del. Skydds
åtgärder är nödvändiga och 
kan för övrigt också komma 
väl till pass när det gäller 
liknande störningar orsaka
de av åska och andra 
mosfäriska fenomen. 

Om man kan tala om "blixt från 
klar himmel", så är det just i 
samband med en kärnladd
ningsexplosion på hög höjd . 
Vid explosionen uppstår strål
ning. Den del joniserande strål
ning , som når ner till de tätare 
atmosfärsk ik ten , omvandlas till 
en jättelik elektromagnetisk 
pu ls, EMP. Pulsen orsakar 
mycket kortvariga men häftiga 
strömmar och spänningar i alla 
metallföremål. Detta kan ske 
praktiskt taget samtidigt i hela 
vårt land eller rentav i hela 
Europa. 

Omfattande funktionsstör
ningar. - Ström- och spän
ningspulserna kan sätta våra 
el - och telenät ur funktion , ska
da radiostationer , utlösa falska 

at

larm och över huvud taget ska
ka om i vårt annars rätt välord
nade samhälle. Höghöjdsex
plosionen behöver inte ge upp
hov till några andra mer märk
bara kärnladdningsverkningar 
vid jordytan utom ett intensivt 
bländande ljussken vid klar 
himmel. 

Risk för "black out". - Om 
det utanför vårt lands gränser 
pågår kärnvapenkr ig, som ger 
upphov till radiak-moln och 
nedfall av radioaktiva partiklar 
över vårt land , måste civilbe
folkningen kunna larmas. In
träffar vid ett sådant tillfälle 
även höghöjdsexplosioner 
och det är inte alls osannolikt 
kan civilbefolkningen kanske 
inte nås av viktiga meddelan

den pga att våra telekommuni
kationer sätts ur spel. Även i 
övrigt kan vår beredskap och 
vårt samhälle tillfälligt drabbas 
av 'black out'. 

Skyddsåtgärder. - Uppgifter 
om EMP-effekten från hög
höjdsexplosioner har förekom
mit ända sedan i början på 60
talet , men stormakterna har va
rit mycket hemlighetsfulla. Nu 
går inte uppg ifterna att hejda 
längre, om samhället skall gö
ras medvetet om EMP-hotet 
och kunna v idta skyddsåtgär
der. Tekniken att skydda sig 
mot häftiga ström- och spän 
ningsändringar är känd och har 
likheter med ås kskydd 

Måttliga kostnader. - Kost
naderna bedöms kunna bli 

T v: Sov;ets interkon tinentala kärnvapen-rb 
SS-9 'Scarp·. som antingen kan utrustas med 
tre S-mega ton-stridsspetsar eller en 20-2S me
ga ton d:o - Ovan: En 'Scarp' avsk;utningsklar i 
sin silo. 

mycket måttliga. Däremot är 
det inte praktiskt möjligt att i n
föra skydd annat än på längre 
sikt, t ex i samband med mo
dernisering eller komp lettering 
av utrustning. Det lär heller ald
rig bli praktiskt möjligt att 
överblicka alla de el - och tele
system, som är EMP-känsliga . 
Därför blir det nödvändigt att 
koncentrera sig på livsviktiga 
samhällsfunktioner och mate
rieltyper även om en och annan 
radioamatör och el- eller tele
tekniker säkert själv vidtar någ
ra enkla åtgärder. 

Drastiskt exempel. - Vad 
som kan inträffa kan illustreras 
av följande tidningsuppgift om 
ett amerikanskt höghöjdsprov 
över Johnstonön i Stilla havet: 

Den lugna grynin gen i Honolulu 
en morgon 1962 a vbrö ts plötsligt 
av det sk rEdian de I;udet från hun d
ratals t;u via rm. Samtidigt bör;ade 
brytan ordningar till kra ftledn ingar
na att smalla so m popcorn. fnte ett 
moln fanns pa himlen. så blixten 
kun de inte ställas till anSva r. K rl3ft 
bolaget lyckades inte spåra nagon 
;ättelik gnista tillra cklig att sä tta 
praktiSk t taget hela elsystemet ur 
funkt ion samtidigt. 

Mysteriet löstes senare och 
stamplades omedelbart som 'Top 
secre(·. Anklagad: ett hoghö;dskärn· 
laddsningsdprov på mer än 800 km 
aVS/il nd • 

I
• 
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'* '*Sedan 1967 har sex totalhaverier inträffat inom flygvapnet 
p g a fågelkollisioner, varvid fyra personer omkommit. Arligen 
sker ungefär 200 fågelkollissioner inom FV, varav ett trettiotal 
orsakar skada. Reparationskostnaderna under de senaste åtta 
åren har uppgått till nära 3 milj kr. '* Flygvapnet driver tillsam
mans med Luftfartsverket ett projekt benämnt "Fågelvarnings
data" med målsättning att utreda kollisionsproblematiken och 
finna metoder att förebygga haverier och skador. Ekologiska 
avdelningen vid Lunds universitets zoologiska institution med
verkar i detta projekt och utför, på uppdrag av FV och Uv, sta
tistiska analyser samt ornitologiska undersökningar och sam
manställningar. Under 1975 har arbetet inom projektet avkastat 
flera viktiga resultat, vilka skall redogöras för nedan. *: *: *: 

För upp gi fter om var och nä r kraftiga fAgel
rörelser inträffar under tiden 1/7 20/ 11 är 
det lämp ligt att rtldfrtlga häftet: "Översikt 
över fl yWtJgelkoncentration er under hösten 
i Sydsverige". 

O
. ·versikt över flyttfågelkon

centrationer. - Ett 30
sidigt häfte "Översikt över 

flyttfågelkoncentrationer under 
hösten i Sydsverige" bygger på 
projektets undersökningar av 
omfattande fågelrörelser i södra 
Sverige. Dessa studier har utförts 
med hjälp av intensiva radar- och 
fältobservationer . I häftet redovi
sas schematiskt förekomsten av 
de vanligaste flyttfåglarna över 
olika geografiska områden , vid 
olika tider på höstsäsongen (1 ju
li-20 nov.) och på dygnet. Var
ningar för olika typer av fågelfö
rekomst utfärdas i en avslutande 
sammanställning. Häftet är i förs

En bok om ftlgelkollisionsproblematiken 
finns nu specie llt för Flygvapne ts och Luft
fa rtsverkets p ersona l. 

FAGLAR och 
FLYG 

Flygvapnet 
redovisar 
flera 
viktiga 
resultat 
därför högst angeläget att fåglar
nas normala flyghöjder studeras 
mera noggrant. 

I nternatio
nell konferens om fågelkollissio
ner i Stockholm. - I mitten av 
juni arrangerades den tionde 
konferensen inom "Bird Strike 
Committee Europe" (BSCE) på 
Tekniska Högskolan. Ett åttiotal 
delegater från både civila och mi
litära luftfartsmyndigheter i 14 oli
ka länder deltog. Ett trettiotal rap
porter och föredrag behandlade 
undersökningar inom huvudsak
ligen fem områden : 1) En samlad 

KONTAKT 

\;i; med 
~w"W~ 

ta hand avsett att användas som 
underlag vid planläggning av 
flygverksam heten , framför allt på 
låga och "fågelfarliga" höjder. 

Meteorolog knyts till projektet. 
- "Projekt Fågelvarningsdata" 
samarbetar med Militära Väder
centralen (MVC) för att skapa ett 
fågelprognossystem . Förutom 
hjälp med statistisk bearbetning 
av prognosunderlaget har MVC 
ställt en meteorolog till projektets 
förfogande på halvtid . I arbets
uppgifterna ingår medverkan vid 
test av prognossystemet samt 
vid planering och kursverksam
jlet i anslutning till systemets in
förande. Under hösten har syste
matiska radarstudier av fågel
sträckets flyghöjd bedrivits vid F5 
i Ljungbyhed. Dessa studier är ett 
led i de fågelflyttningsundersök
ningar, som genomförts i projek
tets regi för att komplettera kun
skapen om fåglarnas uppträdan
de i tid och rum. Tidigare studier 
har huvudsakligen gällt fåglarnas 
geografiska och tidsmässiga för
delning. Det är för närvarande 

europeisk statistik över kollisio
ner mellan fåglar och flygplan ; 2) 
Åtgärder för att minska fågelföre
komsten vid flygplatserna; 3) Ut
nyttjande av radar som varnings
instrument för kraftig fågelföre
komst; 4) Teknisk utformning av 
flygplanen för att förhindra ska
dor vid fågelkollisioner, och 5) 
kartläggning av fågelrörelser och 
utarbetandet av prog noser för 
tillfällen med hög kollisionsrisk . 

I anslutning till BSCE-konfe
rensen arrangerade " Projekt Få
gelvarningsdata" också en enda
garskurs om fågelkollisionspro
blematiken för FV:s flygsäker
hetsofficerare, meteorologer och 
trafikledare från FV, Uv och 
SMHI. 

Fåglar och flyg. - "Projekt Få
gelvarningsdata" har utarbetat en 
bok "Fåglar och flyg " avsedd att 
användas som kursunderlag vid 
utbildningen av personal inom FV 
och Uv betr fågelkollisionspro
blematiken . Boken omfattar drygt 
130 sidor och rymmer en allmän 
presentation av Sveriges fågel



Goda 
nJÖjligheter 

till 
säkra 

prognoser 
fauna liksom en redovisning 
(med många fotografier) av flyg
fältens vanligaste fåglar. Vidare 
behandlas fåglarnas flyttning. I 
ett kapitel sammanställs och ana
lyseras kollisionerna mellan fåg
lar och flygplan sedan 1967 inom 
både militär och civil luftfart i 
Sverige, varvid också en interna
tionell översikt över svårare ha
verier ges. Olika kollisionsföre
byggande åtgärder beskrivs. Bo
ken avslutas med en tabell över 
svenska fåglar, där arternas ut
bredning, numerär, karakteristis
ka miljö, tidtabell för flyttning och 
kroppsvikt ges i komprimerad 
form. 

EgelPrognoser. 
- Flera statistiska analyser av 
sambandet mellan fågel rörelser 
och olika väderfaktorer har ut
förts vid både MVC och Lunds 
universitets datacentral. Resulta
tet från dessa första begränsade 
test skall ligga till grund för pla
neringen av vidare analyser. Få
gelobservationsmaterial som in
samlats under de senaste åren 
skall utnyttjas för kontroll av träff
säkerheten hos olika typer av 
prognossystem. Bild 3 visar exem- • 
pel på en preliminär analys av 
sambandet mellan vädret och en 
typ av fågelsträck, där resultatet 
kan användas för att med ut
gångspun kt från väderobserva
tioner förutsäga intensiteten av 
fågelsträcket. - "Projekt Fågel
varningsdata" prioriterar kraftigt 
arbetet med prognossystemet. 
Det finns tämligen goda förhopp
ningar om att resultat, användba
ra för de första praktiska proven, 
skall nås under 1976. • 

Thomas A lerswm 

FAGELKOLLISIONER MED SKADA 1975 

Fpl37 J 35 S 35 A32 S 32 SK 60 Övr fpl Totalt 

Start 
Landning 
Övrig flygning 

(, 

4 

3 

5 

1 
1 
2 8 5 

5 
1 
4 

9 
2 

28 

Totalt: 4 8 4 8 5 10 39 

Frekv 10.000 flygn/-75 4,22 1,22 5,07 7,62 10,75 4,61 2,61 

Frekvens 1974 4,86 1,92 5,77 5,38 11,30 3,54 2,71 

Nedanstilende ligur visar resultatet Irlln en ana
lys av vädret och omlattningen av nattsträc
kande trast/Ilglar under hösten (20/ 9-10/11) 
över södra Sverige, baserad pli 3 Ms observa
lions data (Illgelsträcket har studerats på radar). 
FIlgeisträcket jämlördes ursprungligen med ca 
20 vädervariabler, men bara 6 därav (VI- Vo) 
var av värde när det gällde att skilja pil nätter 
med olika intensitet av lilgelsträck. Dessa 6 va
riabler har utn yttjats lör att i största möjliga om
lattning separera till/ä Ilen med olika omlattning 
av lägelrörelserna. Separationen är maximal 
uteller de 2 axlar, som här visas. Medelvärden 
liksom spridning av värdena lör nätter utan eller 
med lägefllyttning visas ocksä. Slllunda beräk
nas t ex 50 % av alla nätter utan lligelllyttning 
erhlllla X- och Y-värden sil att de hamnar inom 
50 %-ringen kring medelvärdet (O). Man ser att 
separationen mellan de olika grupperna av nät
ter är bäst längs X-axeln , och att högre X
värden in trä Ila r lör nätter med kraltigt Illgel
sträck. X- och Y-värdena lör en natt kan beräk
nas med kännedom om de olika vädervariabler
na (mättid kl 19.00): 
VI = Lulttrycklörändring sedan 6 tim (i tion

dels millibar). 
V2 = Relativ luktighet (i %). 
V3 = Relativ luktighetslörändring sedan löre

gllende dygn (i %). 
V4 = Antal dagar eller kall/rontpassage. 
V5 - Vindens nordkomponent (i km/t). 

V6 = Förändringen i vindens nordvästkompo
nent sedan löregilende dygn (i km/t) . 

Fuktighetslörändring och vindens nordkom
ponent är de viktigaste laktorerna; ekvationen 
visar att X-värde/ökar med 0.8 vid en luk/ighets
minskning pä 10 % och med 0.6 vid en ökning 
av vindens nordkomponent pä 10 km/ t. Och vid 
ökande X-värde ökar sannolikhe/en lör att na/
tens lägelsträck skall bli kraltigt! 

Genom att med utgllngspunkt Ir{ln vädret be
räkna X- och Y-värden kan man lörutspll om
lattningen av nattens lägelsträck. Om man er
haller värden som lör a) kan man beräkna (pil 
ett sätt som ej lörklaras här) att sannolikheten 
lör att natten skall bli utan lägeflfyttning (grp O) 
är 95 %; sannolikheten lör grp l och 2 är 4 % 
resp l %. Vid b) är sannolikheten lör svagt eller 
mättligt lägels träck (grp l) störst, 81 % (grp O = 
5 % och grp 2 = 14 %); vid c) blir det med 91 % 
sannolikhet kraftigt nattsträck (sannolikhet lör 
grp l = 9 %). Vid d) är det däremot svilrare att 
säkert avgöra lägelsträckets omlattning, sanno
likheten lör att natten skall tillhöra grp Oär 30 %, 
grp l = 55 % och grp 2 = 15 %. I detta lall bör 
prognosmakaren reservera sig lör en tämligen 
stor osäkerhet. 

Föreliggande exempel är redovisat endast lör 
att visa principen bakom ett Illgelprognossys
tem grundat pil väderinlormation. Det indikerar 
dock att möjligheterna till säkra prognoser är 
goda l 
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l:J..l:J..Under tiden 25 sept-10 okt 1975 gjordes inom "Projekt FåRadar gelvarningsdata" regelbundna höjdmätningar på fågelekon 

höjdtnätningar 
pa 

o 

fågelekon 
ger antalet i olika nivåer 


Höjdmätningar av den här ty
pen har inte tillämpats tidi
gare under höststräcken 

och en del resultat blev också "in
tressanta" även för ornitologerna. 
BI a konstaterades att fågelsträck 
över moln inte var alls ovanligt. 
Förbryllande var kanske att åt
skilliga flockar en morgon var på 
väg åt NE på höjd 850 m över ett 
helslutet Sc-täcke, som drivit upp 
över Skåne under efternatten och 
som hade en översida av 800 m. 
Den 7 oktober konstaterades ett 
kraftigt SE-sträck på höjder över 
2.000 m. Vädret var: God sikt, 6 
Cu 700 m med toppar till 2.000 m; 
Vind NW ca 90 km/t över 500 m. 
Vilken sorts fåglar som varit i rö
relse i dessa båda fall är inte känt 
(ingen samordnad flygspaning ty
värr). 

Den 8 oktober hade vinden vri
dit över mer på nord i samband 
med ett kalluftsutflöde på baksi
dan av ett lågtryck som passerat 
två dagar tidigare. Luften var torr 
med enstaka platta Cu som följd. 
Den 8:e utvecklade sig också till 
en av de bästa "duvdagarna" 
denna höst. Som framgår av vid
stående polaroidfoton var det 
också "nerlusat" med radarekon 
under morgontimmarna. (Expo
neringstid 1 min och mätområde 
20 km.) HPI-fotot ger också en 
skarp ekoöversida och en an
tydan om en ganska jämn höjd
fördelning av ekona. (Expone
ringstid 1/2 min och mätområde 
20 km.) Vid varje fotograferings
tillfälle togs PPI-bilder med ele
vatinerna 1,5, 3,75, 6,0 och 9,0 
grader. Då det förekom mycket 
fåglar till hög höjd togs dessutom 
en PPI-bild med 15 graders ele
vation kompletterad med en HPI
bild tvärs sträckriktningen. 

med F5:s väderradar. Förutom direkta mätningar av enskilda 
ekon avfotograferades dessutom PPI-bilden varje heltimme. 
Fotograferingens syfte var att försöka bestämma antalet ekon i 
olika nivåer främst under dagar med mycket fåglar i rörelse 
("duvdagar"). För jämförelses skull var dessutom en fältobser
vatör utplacerad strax NE Vedby (8 km rakt norr om Ljungby
hed). Observationer gjordes måndag-fredag mellan kl 06.00 
och 14.00. 

• • Från de olika bilderna räk
nades sedan antalet ekon inom 
ett område med basyta 25 km 2 • 

Därefter beräknades medel kon
centrationen per 100 m verti
kalt inom höjdskikten 100-200, 
200-500, 500-1 .000, 1.000
2.000 och 2.000-3.000 m. DeIre
sultat från den 8 oktober framgår 
av nedanstående diagram. 

Sträcket kom igång mellan kl 
05.00 och 05.30 (gryning) och 
nådde ganska snart ett maxi
mum. Efter bara någon timme av
tog intensiteten snabbt samtidigt 
som topphöjden sjönk drastiskt 
(jfr: Alerstam, Karlsson, Ulf
strand: "Översikt över flyttfågel
koncentrationer under hösten i 
Sydsverige"). Under denna för
middag observerades också 
många ringduveflockar i ett brett 
höjd register från flygplan . Som 
framgår av fotona övergick den 
koncentrerade flyttningen mot S
SW under morgontimmarna till 
att bli en gles och oregelbunden 
rörelse framåt lunch. 

•• Några praktiska erfarenheter 
som framkom under och efter 
mätperioden. PV-30 är väl läm
pad att studera fågelrörelser med, 

l:J.. l:J.. l:J.. 

under förutsättning att man nöjer 
sig med en räckvidd av 10 maxi
malt 20 km. Detta pga den låga 
uteffekten och att flockarna inte 
" fyller loben" på större avstånd . 
På korta avstånd upptäcker den 
dock mindre ekon än vad man 
kan upptäcka med t ex PS-810. 
Eventuellt får man i sådana lägen 
t o m ekon från enstaka stora fåg
lar (t ex vråk) . Det bästa sättet att 
mäta fågelkoncentration (eko
koncentration) på olika höjder är 
att fotografera PPI-et för flera ele
vationer med polaroidfilm. Att 
mäta eko för eko direkt på PPI-et 
ger inte en representativ fördel
ning med höjden. Många fågel
ekon kan också vara svåra att 
upptäcka genom direktobserva
tion, men "strecket" på ett foto 
framgår ganska tydligt även för 
svaga ekon som rör sig sakta. Få
gelobservation med hjälp av vä
derradar torde bli nödvändig 
även i FV:s kommande prognos
system . 

Höjdrekord under mätperio
den: En ensam flock med kurs 
210 gr i rak motvind 50 km/t på 
3.200 m höjd över helslutet 
St/Sc-täcke passerade Ljungby
hed kl 11.45 den 30 september. 
Flygplan!? Snarare då ett tefat ef
tersom hastigheten relativt luften 
uppmättes till ca 90 km/t. - Eller 
var det kanske änglar. . . • 

Bertil Larsson 
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tf.- ..lyt Under 1975 utkom ett litet häfte betitlat "Översikt över 
flyttfågel koncentrationer under hösten i Sydsverige". Däri ges 
bl a en fingervisning om var och när man kan förvänta sig olika 
fåglar. På så vis skall man kunna undvika att flyga där det är risk 
för mycket fåglar . ..lyt Men hur gör man när man befinner sig öga 
mot öga med en viss fågel. Jag har haft åtskilliga tillfällen att 
studera olika fåglars beteenden vid flygning på låg höjd med låg 
fart. Erfarenheterna kan måhända delvis tas till vara även vid 
flygning med snabbare flygplan. ..lyt ..lyt ..lyt 

M åsen, som kanske är 
den vanligaste orsaken 
till skador och haverier i 

samband med fågelkollisioner, 
verkar vara relativt sen i sitt be
slut att göra undanmanöver. Sär
skilt långsam och slö är den tidigt 
på morgonen . Möter man den i 
luften dyker den oftast brant eller 
svänger under höjdminskning. 
Ofta blir det "nära träff" , varför 
det finns anledning som pilot all 
ta initiativet till undanmanöver. 
Farligast är det om måsen befin
ner sig rakt fram och något över. 
Den kan då dyka genom flygpla
nets bana. Ett gott råd är att ta 
upp och passera över måsen. Blir 
den skrämd när den befinner sig 
på marken lättar den rakt fram 
och svänger sedan . Därför blir 
risken för kollision vid start stor. 

Svalor och andra mindre fåg
lar som jag inte kunnat identifiera 
uppträder på många sätt som 
måsen . Speciellt svalorna tycks 
bli osäkra åt vilket håll de 
skall svänga och gör därför några 
hastiga korta svängar åt båda 
hållen för att sedan kraftigt 
svänga eller göra en halvroll. Mö
ter man på en flock tycks det vara 
ont om plats, ty då visslar fåglar

na tätt förbi, många under brant 
dykning. 

Kråkor, kor
par och liknande ganska dåliga 
flygare är oftast inte något pro
blem. De håller till lågt och flyger 
ned mellan träden ... om sådana 
finns. Man kan se hur kråkan och 
kajan redan vid risk för fara vän
der sig vinkelrätt mot den riktning 
varifrån faran kommer för att 
sedan med avspark flyga iväg . 
Taktiken tycks vara aU skapa vin
kel till det annalkande hotet. Titta 
på dem när de befinner sig vid 
vägkanten invid något djur som 
blivit trafikoffer! När man närmar 
sig med bilen vänder de sig allt id 
med huvudet mot vägdiket. 

En helt annan taktik kan man 
finna hos änder. Deras sätt att 
klara sig är genom att flyga ifrån 
fienden. Om man bortser från 
hastigheten är de ganska orörli
ga. Redan vid starten från vattnet 
är riktningen rakt ifrån faran. Det 
kan därför se ut som ekrarna på 
ett hjul, där man själv befinner sig 
i navet och linjerna på vattnet ef
ter startande sjöfåglar är ekrarna. 
Änder vägrar att göra någon som 
helst undanmanöver. Jag har flu-

Fåglar 
jag 

git flera gånger åtskillig sträcka 
rakt bakom flyende änder med 
en fart på ca 100 km/t och närmat 
mig sakta. Inte förrän jag svängt 
åt ett håll har änderna ändrat 
kurs och då åt motsatt håll. 

ROVfåglar
nas uppträdande varierar . Ofta 
känner de sig ganska säkra i luf
ten. Man kan nämligen inte mär
ka mycket av flykt i deras uppträ
dande. Vid ett tillfälle träffade jag 
på en örn i trakten av Arvidsjaur 
och lade mig med Supercuben i 
sväng. Utan att röra vingarna lade 
sig örnen i kurvstrid med mig och 
låg lugnt hela tiden 180 grader 
förskjuten i banan . - Faran med 
vissa rovfåglar är att de flyger re
lativt högt på nallen. För några år 
sedan kolliderade en Piper Che
rokee och en uggla (troligen) över 
utpasseringspunkten vid Brom
ma. Det var mörkt, höjden var 
300 m och farten 200 km/t. Ska
dan på framkanten av vingen blev 
ganska stor. 

Ett råd . Om du ser en fågel rakt 
fram eller något över: sväng un
dan. Det räcker i allmänhet att 
svängen påbörjas. • 

RolfBjärkman 
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Frankrikes flagga 

(L e drapeau frico/are): 

B/å 
Vii 
Röd 

~ ~ Frankrike anses i dag som en av Europas stora 
flygnationer. Det inflytande som Frankrike haft på mili
tärflygets utveckling är emellertid inte något nytt feno
men. Fransmännen var bland de första att inse flygets 
militära betydelse, och grundstenarna till dagens flyg
vapen lades så tidigt som 1909. Vid första världskri
gets slut hade Frankrike det starkaste flygvapnet i 
världen. ~ Under andra världskriget övertog de ocku
perande tyskarna den franska flygindustrin, med resul
tat att den utsattes för konsekvent bombning från de 
allierades sida. Så grundlig blev förstörelsen, att 
många ansåg Frankrike för alltid vara slut som själv
ständig flygmakt.l1-- Efterkrigstidens återuppbyggnad 
- då fransmännen inte bara lyckats återta vad som 
förlorats, utan dessutom avancera till Europas kanske 
ledande flygnation - måste anses vara en av de verk
ligt stora franska arbetsprestationerna. ~ ~ ~ 



A
•• ven om återuppbyggnaden av 

det franska flygvapnet inleddes 
redan 1945, har det moderna 

franska flygvapnet sitt ursprung i 
1960-talets första år. Vissa händelser 
under denna period bidrog nämligen 
till att ge fransk säkerhetspolitik den 
fasta grund, på vilken den fortfaran
de vilar. 

Några händelser bör speciellt 
framtonas: 
• 	 General de Gaulle hade kommit till 

makten, med ambitionen att göra 
Frankrike oberoende och mer in
flytelserikt. 

• 	 15 års kolonialkrig var äntligen 
slut. Den franska politiken skulle 
hädanefter inriktas mot att med 
andra medel och metoder bevara 
ett franskt inflytande i de forna ko
lonierna. 

• 	 Den första franska kärnladdningen 
hade detonerat och därmed de
monstrerat, att egna strategiska 
vedergällningsvapen en av 
grundförutsättningarna i de Gaul
les politik - var möjliga att realise
ra. 

• 	 Den franska flygindustrin hade, 
med framtagandet av det moderna 

• Mirage4R. 

deltaflygplanet Mirage 3, demon
strerat en återhämtning som med
gav konstruktion och fabrikation 
av internationellt konkurrenskrafti 
ga flygplan. 

Dagens franska säkerhetspolitik 
där flygvapnet ingår som en viktig 
komponent - fick alltså sin form re
dan omkring 1960, samtidigt som vis
sa händelser vid samma tidpunkt vi
sade att denna politik var realiserbar . 

----------~;g; 




Armee de l'Air franc;aise: 

••• Frankrikes vilja till obe
roende ställning har krävt 
ett självständigt försvar. 
Detta har t ex medfört att 
man (under de Gaulles 
maktperiod) avbröt det mili
tära samarbetet med NA TO 
1966. Högkvarteret tvangs 
flytta från Paris till Bryssel. 
Men i övrigt kvarstår Frank
rike som paktmedlem, vil
ket bl a innebär att "Armee 
de l'Air" deltar i NA TO:s 
övningsverksamhet, m m. 

Det franska för
svaret har två huvudu ppgifter: 
• 	 Den fundamentala är att skydda 

Frankrike och dess invånare . 
• 	 Den andra är att understödja och 

garantera franska intressen utom
lands. 
Frankrikes interna säkerhet vilar 

främst på principen om avskräck
ning. Flygvapnet bidrar till avskräck
ningspolitiken med tre huvudkompo
nenter. 
1. 	Kärnvapenstyrkor. flyg

vapnets kärnvapenförband ingår 
dels flygdivisioner med strategis
ka och taktiska kärnvapen, dels 
robotförband med ballistiska 
medeldistansrobotar. 

2. 	Alarmstyrka. - Dessa förband 
skall upptäcka det fientliga luftho
tet, samt analysera och bearbeta 
den information om lufthotet som 
motiverar beslut om kärnvapenin
satser. Denna uppgift löses främst 
av luftförsvaret, vilken även har 
den prioriterade uppgiften att 
skydda de strategiska kärnvapen
förbanden. 

3. 	 Invasionsförsvar. Detta 
"gränsförsvar" har dessutom 
uppgiften att ge information om 
sådant markhot som kan motivera 
kärnvapeninsats. Attack-, spa
nings- och transportförband ur 
flygvapnet utgör, tillsammans 
med nära samverkande armeför
band, stommen i invasionsförsva
ret. 

Understödet åt franska intressen 
utomlands lämnas av flygvapnet ge
nom: 
1 . 	 Kommenderade fredsförband. 

Lämpligt utrustade förband är re
dan i fred kommenderade till 
tjänstgöring i de berörda länder
na. Flygförbanden skall lämna er
forderligt understöd åt lokala 

FLYGBASKARTA 

franska och utländska markför
band . 

2. 	 Interventionsförband. Om 
franska intressen utomlands all 
varligt skulle hotas finns en sär
skild interventionsstyrka förbe
redd . Interventionsstyrkans för
band ingår normalt i såväl det tak
tiska flyget som transportflyget. 

Förutom dessa två huvuduppgifter 
skall det franska försvaret även vara 
berett att delta i internationella ope
rationer både inom NATO och inom 
FN. Sådana insatser får dock endast 
ske om inte huvuduppgifterna kan 
komma att äventyras. 

n olika uppgif 
terna ställer stora k rav på flygvapnet 
redan i fred. Främst kan nämnas: 
• 	 Hög beredskap. 
• 	 God disponibilitet. 

ORGANISATION. - Flygvapnet ly
der under försvarsministern och för
svarsstaben, men är jämfört med 
svenska flygvapnet betydligt mer 
självständ igt gentemot försvarssta
ben. Försvarsstaben samordnar de 
olika försvarsgrenarnas operationer , 
men operationerna genomförs sedan 
av varje vapenslag. 

Under chefen för flygvapnet, 'le 
Chef d'Etat Major de l'Armee de I'Air' 
(C E A A) och Flygstaben (E M A A) 
är flygvapnet indelat i sex centrala 
kommandon avsedda för utbildning 
och operationer, samt fyra regionala 
kommandon vilka svarar för regionalt 
och lokalt underhåll och understöd. 
Avsikten med denna organisation är 
att de regionala kommandona skall 
ge erforderlig "yttäckning", medan 
de centrala operativa kommandona 
maximalt skall tillvarata möjligheten 
till kraftsamling. 

Flygvapnets personal består av to
talt 1 04.000 personer. Därav är 7.500 
officerare, 45.000 underofficerare, 
3.000 kvinnlig personal och 48.500 
värnpliktiga. - Totalt finns 1.500 
flygplan. Därav är 500 moderna 
stridsflygplan, 200 äldre stridsflyg
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plan (för utbildning i fred och enklare 
operationer i krig) , 200 transport
flygplan, 300 skolflygplan och 300 
sambandsflygplan, helikoptrar och 
specialflygplan. 

Flygvapnets verksamhet bedrivs i 
~ 	 fredstid på 25 flygbaser (se flygbas

kartan). - Den årliga flygtidsförbruk
ningen uppgår till ca 500.000 tim, 
varav ca 100.000 med stridsflygplan, 
150.000 med skolflygplan, 150.000 
med transportflygplan och 100.000 
med övriga flygplan. 

CENTRALA 
KOMMANDON ('GRANDS COM
MANDEMENTS'). De centrala 
operativa kom mandona motiveras 
med att endast denna organisations
form kan tillvarata flygvapnets möj
ligheter till snabba , kraftsamlade in
satser . Erfarenheterna från andra 
världskriget har vägt tungt vid val av 
organisationsform. - Idag finns fyra 
operativa centrala kom mandon . 
Dessutom är sambandsförbanden 
och utbildningsenheterna organise
rade i liknande kommandon. 

'COMMANDEMENT DES FOR
CES AERIENNES STRATEGIQUES' 
(C F A S). - Den franska kärnva

• 	 Ovan' Den lIygburna kärnvapenstyrkan ut
görs av 36 Mirage 4 ( 16 i reserv). Här en lult
tankn ing från KC-135F (=Boeing 707), varav 
11 lär finnas i tjänst. - T h i mitten: En Mi
rage 4 Iylter med h;älp a v startraketer. Fpl 
lIög ffg 1959 och avses aktiv in på BO-talet. 
Nedan t h: Franska armens kärn-rb 'Pluton', 
som avfyras frän AMX-30 tanks. 

penstrategin bygger på tesen om 
proportionell avskräckning , dvs 
Frankrike kan endast representera 
ett begränsat intresse för Sovjet. De 
franska kärnvapenstyrkorna behö
ver, eftersom de endast är defensiva, 
inte vara lika starka som de ryska. 
Men likväl så starka att den förstörel
se de kan åstadkomma vida översti
ger vad Frankrike är "värt". Härige

• De centrala kommandona opererar från fyra områden, med hk i Metz, Paris, 
Bordeaux och A/x-en-Provence. 

Franska flygvapnet: 

nom kan avskräckning uppnås. 
"C F A S" ingår i de strategiska kärn
vapenstyrkorna och svarar för två va
pensystem: 
• 	 Flygburna kärnvapen. - Vapen

bärare ärMirage4, vilken kan med
föra en atombomb om 60 kt. Totalt 
har konstruerats 62 flygplan, varav 
44 skall finnas operativt tillgängli
ga. För att Mirage 4 skall få tillräck
lig räckvidd ingår i "C F A S" även 
tolv fyrmotoriga Boeing 707/KC
135 för lufttankning . 

• 	 Medeldistansrobotar. - 18 robo
tar skall finnas operativt tillgäng
liga. Roboten är en fransktillver
kad, krutraketdriven tvåstegsrobot 
med en räckvidd av drygt 3.000 
km. Laddningen motsvarar 160 kt. 
Robotarna är grupperade i silos på 
Plateau d'Albion i södra Frankrike. 
Insatsbeslut kan endast fattas av 
presidenten och vapnen kan inte 
aktiveras utan presidentens sär
skilda order. 

• Underlag för insatsbeslut lämnas 
av C F A S kommandocentral , 'Cen
tre operation nel de Forces aeriennes 
strategiques' (C O F A S), som följer 
upp lämpliga mål, förbandens be
redSkap och disponibilitet samt ak
tuellt lufthot. Information om lufthotet 
lämnas från luftförsvaret. All informa
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Franska flygvapnet: 

~ tion databehandlas . och samman
ställs sedan i underlag för insatsbe
slut. Från C O F A S går direktförbin
delser till förbanden. De nio Mirage 
4-divisionerna är utspridda på nio 
baser. Varje division disponerar ock
så ett lufttankningsflygplan KC-135. 
Incidentberedskap upprätthålls kon
tinuerligt med ett antal divisioner. 

C F A S-personal utgör eliten inom 
franska flygvapnet. För att fil. bli Mira
ge 4-pilot krävs minimum 1.500 flyg
timmar och höga vitsord. Divisions
cheferna är i allmänhet överstelöjt 
nanter . 

'LA FORCE AE
RIENNE TACTIQUE' (FATAC). 
FATAC (det taktiska flyget) kan sägas 
motsvara första flygeskadern (El) i 
Sverige. Dock med den skillnaden att 
FATAC i fred och i vissa krigsfall stäl
ler ett antal divisioner till luftförsva
rets förfogande. 

Mirage 3 och 5 samt F-1QO (Super 
Sabre). Förbanden skall kunna an
vändas allsidigt. Men. varje division 
har dessutom en specialuppgift, som 
tränas mer än de andra. Det kan gälla 
anfall med taktiska kärnvapen, anfall 
med fallskärmsbom ber, luftförsvar 
mm. 

Flygspaningsdivisionerna ägnar 
sig endast åt flygspaning. Emellertid 
förekommer även här en viss specia
lisering av olika divisioner och upp
gifter. 

'COMMANDE
MENT AIR DES FORCES DE DE
FENSE AERIENNE' (CAFDA). 
CAFDA är det franska luftförsvaret. 
Det svarar för: 
• 	 Övervakning av luftrummet; 
• 	 analys av lufthotet både minut

operativt och på läng re sikt; 
• 	 insatsberedskap 'och insatser med 

luftförsvarsmedel ; 
• 	 luftförsvar, där försvar av de stra

tegiska vedergällningsmedlen är 
prioriterat; 

• 	 Ovan: Dassault-Breguet Mirage 3E med 
startlstigraketer. Ca 340 finns (alla versio
ner. B/ C/ E/ R). - Nedan t v: Första operati
va 'Jaguar'-divisionen blev '1/7 Pro vence ' 
vid BA 113, Saint Dizier . här även med 
systerdivisionens ({]/7 'Languedoc') d~v 

Mystere 4. - Direkt nedan: Mirage 5 finns i 
ca 50 ex. Jfr m Mirage 3: Betydligt förenklad 
inuti men tar betydligt mer last. 

FATAC:s uppgifter är att förbereda 
och genomföra taktiska flygoperatio
ner i nära samverkan med armen. Vi
dare skall FATAC vara berett att or
ganisera en interventionsstyrka för 
insatser utanför Frankrike. - FATAC 
ansvarar för strategisk och taktisk 
flygspaning . Även vissa luftförsvars
uppgifter åvilar FATAC. - Slutligen 
svarar FATAC för Frankrikes åtagan
de vad gäller avtalet om fri flygtrafik 
till och från Berlin. 

FATAC disponerar 17 flygdivisio
ner. Dessa är utrustade med Jaguar, 
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• 	 radiak-varning till civilbefolk
ningen. 
Luftförsvaret är indelat i fyra regio

ner, vilka innehåller en eller flera luft
försvarssektorer. Inom varje sektor 
finns en ledningscentral där informa
tionsunderlag insamlas och bearbe
tas. Sektorn har också insatsrätt över 
i sektorn baserade luftförsvarsför
band. 

Det franska höghöjdsförsvaret är 
av ungefär samma kvalitet och auto
mationsgrad som det svenska. Låg
höjdsförsvaret är däremot mindre väl 
utvecklat i dag. 

• På det minutoperativa planet är 
det franska luftförsvaret organiserat 
på ungefär samma sätt som det 
svenska. Den långsiktiga operativa 
ledningen är däremot centraliserad 
och leds från flygvapnets luftför
svarscentrai CODA (Centre opera
tionnel de la defense aerienne). Den 
samlade uppföljningen av verksam
heten i de olika sektorerna länkas in 
till och databehandlas i CODA. I 
CODA analyseras det samlade luft 

hotet och där fattas alla beslut om 
långsiktig beredskap, omgruppering
ar,_ fördelning av resurser mm. 
CODA samarbetar med både NATO 
och Spanien i fråga om överföring av 
viss information. Möjligheten till sam
ordning av luftförsvaret med i synner
het NATO finns alltså. 

Från CODA går direktförbindelser 
till sektorerna och förbanden. Luft
försvarsförbanden består av åtta divi 
sioner Mirage F.1 och 3 C, två divisio
ner Super Mystere samt vissa divisio
ner från FATAC. Armens luftvärnro
botförband med "Hawk" och "Cro
tale" samt luftvärnsautomatkanonför
banden ingår i krig i luftförsvaret. 

'COMMANDE
MENT DU TRANSPORT AERIEN MI
LlTAIRE' (COTAM). - I likhet med 
andra länder som genom tiderna haft 
stora exteriöra intressen, har Frankri 
ke ett väl utvecklat transportflyg, CO
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Armee de I'Air tranc;aise: 

TAM. Dess huvuduppgift är att svara 
för övriga flyg- och armeförbands 
omgrupperingar samt underhålls
transporter åt dessa förband. Vidare 
skall COTAM vara berett att organi
sera transport av interventionsstyr
kor till andra länder. 

I fred är COT AM ansvarigt för sed
vanligt kr igsförberedelse- och utbild
ningsarbete. Vidare svarar COTAM 
för försvarets behov av fredstrans
porter på ett sätt som gör att det näs
tan kan liknas vid ett civilt flygbolag. 
- Flera förband är också i fred kom
menderade till tjänstgöring utanför 
Frankrike. 

Totalt disponerar COTAM ca 400 
flygplan , varav 200 transport- och 
200 sambandsflygplan samt heli-

Ovan: Ca 50-ta let F-100 O/F 'Super Sabre ' 
ffyge r än . Här fpf ur division 3/11 'Corse '. 

• T h.' Dassault -Breguet 
Ip l) finn s i 4 ex. 

Br.941S (S TOL - tp 

• Nedan. Nord/VFW/ HFB C-160 'Transal/' 
l inns i 46 ex. Används bl a för fällning a v 
fallskä rmssoldater (vara v ca 73.000 finns ut
bildade). 

koptrar . 46 C-160 'Transall ' utgör CO
TAM:s förnämsta operativa kapaci
tet . 

I takt med Frankrikes minskande 
engagemang utomlands har trans
portflyget kommit att bli onödigt 
stort. En framtida reducering både 
totalt sett och vad beträffar antalet 
flygp lantyper (f n 13) är att vänta . 

'COMMANDE
MENT DES TRANSMISSIONS DE 
L'ARMEE DE L'AIR' (CTAA). - Trots 

si n karaktär av understödsfun ktion 
har sambandsförbandens (CT AA) 
stora betydelse motiverat ett led
ningssystem motsvarande de opera
tiva kommandona. Flygvapnets sam
bandsförbindelser (tråd, radio och 
radiolänk) fÖljS upp i CTAA:s opera
tionscentrai varifrån omdisponering
ar, reparationer m m dir igeras. - De 
strategiska kärnvapenstyrkornas 
sam band är prioriterat i CTAA:s verk
samhet. 

Förutom de fasta förbindelsenäten 
disponerar CT AA fyra rörliga sam
bandsförband för upprättande av 
provisoriska sambandsnät. Två cen

• 	 Ovan.' Vid fjolårets Paris-Salong visades Mi
rage 50. som bygger ptJ Mirage 5 men har 
bl a fätt F.1:s starkare mo tor, Atar 9K-SO. 
Neda n: F l E (~exportve rsion en) i ro le med 
nya skol/pi Alphajet (hä r prototyp 04). 
Därunder: F. 1 C. 

tralt grupperade och fyra regionala 
reparationsförband ingår också i 
CTAA. 

'COMMANDE
MENT DES ECOLES DE L'ARMEE 
DE L'AIR' (CEAA). - Även utbild
ningsverksamheten, CEAA, är orga
niserad på sam ma fristående sätt 
som de operativa kommandona. Un
der CEAA lyder tolv utbildningsför
band samt ett tiotal m indre skolor. 
CEAA svarar för ca 200 olika kurser i 
flygvapnet. Sju skolor genomför flyg
utbildning. Grundläggande flygut
bildning ombesörjs av tre skolor . Där
utöver finns skolor för transport- och 
helikopterutbildning, central grund
läggande flygslagsutbildning i jetflyg
plan samt navigatörsutbildning . 

• Officersutbildn ingen genomförs 
vid 'Ecole de l'Air' i Salon de Proven
ce. Utbildningen där inleds med två ~ 
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. · ven om ballongförband 
redan under 18oo-talet 
ingick i den franskaAkrigsmakten anses 1909 

vara det år, då det franska mili 
tärflyget föddes. Detta år place
rade nämligen det franska för
svarsdepartementet en order 
som ett resultat av flera års för
handlingar med bröderna 
Wright - hos Compagnie Ge
nerale de Navigation aerienne 
om inköp av ett flygplan. Flyg
planet ifråga var en modifierad 
version av Wrights biplan , som 
skulle licenstillverkas i Frankri 
ke . Samma år blev generalen 
Roques vid ingenjörstrupperna 
- där ballongförbanden ingick 
- utsedd att bygga upp och 
leda den nya flygorganisatio
nen. 

En av Roques's första åtgär
der var att kalla franska och ut
ländska konstruktörer till ett 
flyg möte i Betheny, där de olika 
flygplanen skulle demonstreras 
för regering och militärledning. 
Detta möte - en föregångare 
till våra dagars Bourget-utställ 
ningar - resulterade dels i att 
ingenjörstrupperna beviljades 
inköpa ytterligare fem flygplan 
av olika typer, dels i att även ar
tilleriet fick tillstånd att sätta 
upp ett flygförband . Medel för 
inköp av sju flygplan åt franska 
artilleriet beviljades. Flygutbild
ningen skulle ombesörjas av 
resp flygplantillverkare. 

Då första världskriget bröt ut 
i augusti 1914, hade det frans
ka militärflyget redan hunnit ut
vecklas från kuriosastadiet till 
att vara en välorgniserad tjäns
tegren inom armen . 

• 	 Förbanden var organiserade 
i divisioner (escadrilles) med 
endast en flygplantyp per di
vision . 

• 	 Varje division skulle kunna 
verka självständigt, varför 
erforderlig markpersonal 
och underhållsmateriel in
gick i förbandet. 

• 	 Vid krigsutbrottet ingick 21 
divisioner i första linjen . Yt
terligare fyra organiserades 
med personal från flygsko
lorna. 

• • La grande guerre'/VK 1. 
- Med 300 flygplan, vilkas 
huvuduppgift var flygspaning , 
drog fransmännen ut i första 
världskriget. Efter drygt fyra års 
förödande strider , vilka tagit de 
inblandade ländernas totala re
surser i anspråk , underteckna
des äntligen vapenstilleståndet 
1918. 

Segrarnationen Frankrike 
hade då, trots alla påfrestning
ar och förluster , det starkaste 
militärflyget i världen. Antalet 
operativa flygplan var 3.200. 
Personalstyrkan uppg ick totalt 
till 127.000, varav 12.000 t illhör
de den flygande personalen. 

Jakt- och bombflyg hade ut
vecklats. Prestanda hos såväl 
flygplan som vapen hade vä
sentligt förbättrats. Berömda 
'luftess' som Rene Fonck (75 
segrar) och Georges Guyne
mar (54 segrar) hade gjort he
roiska insatser. 
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Bröderna Mongolfier Ilartade ballongflygerlet redan på 17aO-talet. Ovan en Ovan: Första Kanal-överflygningen gjorde. 25 Juli 
vanlig Paris-syn i början av detta sekel. - Nedan: Världens törate motorflygsre 1909 av Louis 816rlot. 
var Clement Ader. 50 m pA 20 cm höjd 1890. Blev dock aldrig trodd. Här han. 
'Avion 3' (tr. 1897) u1.tälld på den töret. P.ri.·mö..an 1909. 

HIST 
• • Ar 1928 togs äntligen det 
första steget mot självständig 
het, genom att ett särskilt de
partement för flygfrågor, 'Mi 
nistere de I'Air', skapades. De 
närmaste åren förbereddes 
verksamheten som självständig 
försvarsgren och 1934 blev 
slutligen 'Armee de l'Air' Frank
rikes tredje försvarsgren. En 
omorganisation samma år led
de till att huvudenheten inom 
flygvapnet inte längre hette "re
giments" utan "escadres", var 
och en omfattande 6-8 esca
drilles. 

1935 startades direktrekryte
ring av officersaspiranter och 

Redan i september 1914 •• Mellankrigstiden. - Un från och med 1937 ryckte ele
spelade flyget för första gången der tiden närmast efter VK 1 verna in till utbildning vid 'Ecole 
en avgörande roll , då spa konsoliderades det franska de l'Air' i Salon de Provence. 
ningsflyget kunde ge så säkra flygvapnets organisation . Hu Skolan, som också blev ett cent
informationer om de tYSka vudenheten var regemente, vil  rum för vårdandet av franska 
trupprörelserna att den franske ket innehöll 6-12 escadrilles flygartraditioner , tog som sitt 
ÖB, general Joffre, vågade av (divisioner). De olika regemen motto Georges Guynemars 
bryta sin månadslånga reträtt tena var sammanförda i större valspråk "Faire Face!" , vilket 
och övergå till den framgångs enheter, brigader , mht enhe ungefär betyder: vik inte un
rika motoffensiv som kallats tens huvuduppgift. dan! ( .. . i striden, vid svårighe
slaget vid Marne. Totalt fanns fyra brigader , en ter, inför problem). 

Liknande avgörande flygin jakt, en dagerbombning , en Vad gäller organisation och 
satser förekom under hela kri  nattbombning och en för arme utbildn ing genomgick 'Armee 
get. Den sista i juli 1918, då ett samverkan (spaning och at de l'Air' en gynnsam utveckling. 
hotande tyskt genombrott kun tack). Flygplanparken omfatta På materielområdet var emel
de bromsas upp tack vare hän de ca 1.500 operativa flygplan . lertid bilden en annan. Den 
synslösa attackanfall av jakt Redan 1920 stationerades franska inrikespolitiken under 
och bombflyg . - Några tvivel flygförband i de franska kolo 3D-talet dominerades av eko
på det nya vapenslagets militä nierna för att bl a medverka i nomiska problem och ständiga 
ra betydelse fanns därför inte bekämpandet av olika upprors regeringsbyten . Trots de tydli 
mer. Men det franska flygvap rörelser . Denna verksamhet ga orosmolnen i Tyskland dröj
net hade trots detta inte blivit kom sedan att pågå i stort sett de det ända till slutet av 1936 
helt självständigt utan ingick kontinuerligt ända fram till innan en seriös plan för för
fortfarande i armen. 1962. nyande av krigsmaterielen an-

Ovan: Erkänd fransk flyg pionjär blev brasilianaren S8nta.-Dumont. Här i ett 
220 m-skutt 1906. - Nedan: Monoplane! 'Oeperduasln' 1913. 

/ 
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Air frant;aise 

Ovan: Nieuporl-Delage 29 C 1 kom eller VK1.  Ovan: Nieuporl-Delage 622 C 1 b ••lällde. 11.180 .x 1930. Ulveckiad•• och 
Nedan: En '8a981e1l8' flygtränar 1907 i Boulogne fanns med i början av VK2. - Nedan: Bloch 152 frin 1939. Kunde ni 10.000 m 
skogen. A votre 9Snte! och 520 km/t. 

Ovan; Med i VK2 var DewoUine 520. - Nedan: Franska piloter deltog med 
ryska Vak·3 i 'Nordmandle-Niemen-divisionen'.

DRIK 
togs . Stommen i denna plan ut
gjordes för flygvapnets del av 
det nya jaktflygplanet Morane 
Saulnier MSA06. 

Flygvapenledningen kom 
dock redan 1937 till insikt om 
att detta flygplan skulle bli otill
räckligt. sedan man fått tillfälle 
att provflyga en Me.109, som 
tillvaratagits under det spanska 
inbördeskriget. MSA06 hade 
sämre svängprestanda och 
mer än 100 km/t lägre toppfart 
än Me.1 09. En forcerad plan för 
framtagning av nya flygplan an
togs, men åtgärden kom för 
sent. När den tyska offensiven 
mot Frankrike inleddes den 10 
maj 1940 var fransmännens snabbt. Statsledningens in • Redan på stilleståndsdagen 
flygmateriel fortfarande hopp effektivitet och bristande mot den 25 juni började också ut
löst underlägsen . ståndsvilja är en anledning. M i vandringen av franska flygare 
•• Andra världskriget. litärledn ingens oförmåga att som ville fortsätta kampen un
Även om Frankrike och Eng åstadkomma samverkan och der general de Gaulle i de fria 
land förklarat Tyskland krig re kraftsamling mellan militärom franska styrkorna. Nya d ivisio
dan den 3 september 1939 kom råden , vapenslag , trupp- och ner växte upp i England , Nord
det inte till allvarliga krigshand flygslag är en annan. afrika och Asien. Så även i 
lingar förrän den tyska offensi Då slaget började hade Ryssland där divisionen Nor
ven mot Frankrike inleddes. Frankrike ca 1.500 operat iva mandie, utrustad med ryska 
Resultatet är välkänt. På sex krigsflygplan mot tyskarnas ca Yak-9 och Yak-3, kämpade till
veckor manglades det fransk / 3.000. Franska flygvapnet ned sammans med ryska allierad e. 
brittiska motståndet ned. Eng kämpade ca 900 tyska flygplan Divisionen deltog bl a i det 
elsmännen drog sig tillbaka varav 600 i luftstrid. Fransmän hårda slaget vid floden Niemen 
över kanalen, fransmännen ka nen förlorade själva ungefär i Polen . Stalin anbefallde i sin 
pitulerade den 25 juni 1940 ... 1.200 flygplan , varav hälften i dagorder efter detta slag , att 
redan efter 1 , /, månad verkligt luftstrid . Flygindustrin produ alla deltagande förband hädan
aktiva insatser. cerade emellertid under sam efter skulle foga namnet Nie

Det är sant att fransmännen ma tid 1.100 nya flygplan. Av men till sin förbandsbeteck
var underlägsna både kvantita den flygande personalen om ning. Än i dag ingår också divi
tivt och kvalitativt , som en följd kom ca 1.000 medan 500 såra sionen Normandie-Niemen i 
av för sent i nsatta förberedel des. Vid kapitulationen var allt det franska flygvapnet. - Be
ser. Trots detta kom den tyska så flygvapnet reducerat . römda piloter i de fria franska 
framgången överraskande men ingalunda utslaget. styrkorna var Pierre Closter-

Nedan: Första helfran9ka jet-fpl: Oaaaault 'Ouragon', 

Fygvapnet 


mann, flygaren-författaren An
toine de Saint Exupery, Pierre 
Pouyarde m fl. 

Efter befrielsen av Frankrike 
växte flygvapnet ytterligare. Det 
uppgick vid krigsslutet till 33 di
visioner, huvudsakligen utrus
tade med brittiska och ame
rikanska flygplantyper. Men 
även franska, ryska och tyska 
flygplan existerade. 

•• Ateruppbyggnaden. - Vid 
fredssl utet 1945 stod franska 
flygvapnet inför två svårförenli
ga uppgifter . Dels måste opera
tiva uppgifter lösas (kolonialkri
gen i In do-Kina och Nord-Afri
ka krävde stora flyginsatser), 
dels måste flygvapnet återupp
byggas med sikte på framtiden . 
Problemet löstes i princip så, 
att de "fria franska" divisioner
na med amerikanska och 
brittiska flyg plan sändes ut till 
kolonierna, medan det framtida 
flygvapnet byggdes upp i hem
landet. 

Flygindustrin kom snabbt 
igång. Först med licenstillverk
ning av Vam pire, sedan med 
det första inhemska jetf lygpla
net Dassault 'Ouragan ', vilket 
började levereras 1951. 

Medlemskapet i NATO med
förde att fransmännen kunde 
erhålla det amerikanska " stan
dardpaketet" för uppbyggnad 
av flygförband . 1951-58 leve
rerades därför ett stort antal T
33, F-84 , F-86 och F-100 till 
'Armee de l'Air '. T -33 och F-100 
gör för övrigt tjänst än i dag i 
flygvapnet. 

• Den franska flygindustrin 
hade förvånansvärt snab bt 
återhämtat sig och kunde från 
mitten av femtiotalet leverera 
huvuddelen av flygvapnets 
flygplan. Jaktflygplanet Myste
re 4, transportflygplanet Norat
las, bomb- och alIvädersjakt
flygplanet Vautour samt skol
flygplanet Fouga 'Magister ' 
började alla levereras 1955 och 
lade därmed grunden till da
gens egentillverkade franska 
flygvapen. Överljudsflygplanet 
Super-Mystere, som började 
levereras 1958, markerar över
gången till 60-talets modernare 
teknik. 

Kolonialkrigen tog emellertid 
mycket av flygvapnets resurser 
i anspråk under återuppbygg
nadsperioden. Under krävande 
och primitiva förhållanden gjor
de flygförbanden under en följd 
av år svåra, ofta mycket för
lustkrävande insatser . Som 
mest var 16 divisioner kom
menderade till Indo-Kina och 
under Algerietkrigets sista år 
gjorde 14 divisioner operativ 
tjänst i Nord-Afrika. 

Med general de Gaulles 
makttillträde 1958 inleddes en 
ny epok för Frankrike och flyg
vapnet. Kolonialkrigen avsluta
des och en ny säkerhetspolitik 
utformades, vilken ligger till 
grund för dagens 'Armee de 
l'Air'. - Frankrike utträdde ur 
NATO-organisationen 1966. • 

Peter Forssman 
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Armee de /'Air tranc;aise: · 

• Max Holste 1521 'Broussard'. 

~ års teoret isk utbildning . Under dessa 
två år flyger eleverna ca 50 tim pro
pellerflygplan , varav ca 20 tim EK. 
Det tredje året ägnas helt åt flygut
bildning på Fouga 'Magister'. Gall
ringsprocenten är mycket låg, kan
ske delvis beroende på den lugnare 
takten i flygutbildningen. Efter de tre 
åren fördelas eleverna på operativt 
flyg eller transportflyg och går vidare 
till ettåriga centrala flygkurser inom 
dessa områden . Först därefter sker 
inflygning och utbildning på operati 
va stridsflygplan . 

De operativa flygförbanden (es
cadres) innehåller 2-3 escadrons 
(divisioner) , vilka omfattar två escad
rilles (flygstyrkor). Den unge office
ren tillhör samma escadre under 
mycket lång tid - med avbrott för 
stabstjänstgöring och stabskurs 
(motsv MHS flyglinjes allmänna kurs) 
- och kan etter förmåga avancera 
ända ti l l 'chef d'escadre' (flygchef). 
Först därefter genomgår de lämpli
gaste flygkrigshögskolan (motsv 
MHS högre kurs) . För underofficerar
na finns möjlighet att bli uttagna till 
off icersutbildning på samma sätt 

• Guynemer-monumentet, Ecole de fAir, Sa
lon-de-Provence. 

• Morane Saulnier 760 'Paris '. 

som i Sverige. Ungefär 25 proc av of
ficerskåren utgörs av f d underoffice
rare . 

'REGIONALA 
OCH LOKALA KOMMANDON' - De 
operativa kommandona skall tillgo
dose möjligheten till kraftsamling och 
koncentration. En förutsättning är 
dock att god "yttäckning " finns . Av 
denna anledn ing är Frankrike indelat 
i fyra 'regions aeriennes' (RA), flyg

.'\. . 

+ 
• 	 Portez-Air-Fouga, CM. 170 'Magister' . 

är del iets kol- Ipl som uppvisningsgrup
pen 'Patrouille de France ' tyglar. Hem ort 
som Ecole de fAir i Salon-de-Provence. 

(Foto: Jahn Charleville.) 

områden . Flygområdeschefen sva
rar för att flygbaser , radarstationer , 
underhållsorgan m m finns disponib
la i erforderlig grad samt lämnar un
derlag t ill de operativa kommandona. 
Ett optimalt utnyttjande av resurser
na förutsätter ett nära samarbete 
mellan de olika 'RA' och de operativa 
kommandona. 

Den lokala nyckelenheten är 'base 
aerienne' (BA), flygbas. Chefen för 
var je BA har ett geografiskt ansvars
område med 2- 3 flygfält . Inom detta 
område samordnar han verksamhe
ten för de olika operativa enheterna, 

L'EC~LE E L'AIR . 
• • 
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• 	 Ovan: Sud-Avia tio n, S0.4050 'Va u tour' 
BIN. - T v: Ett litet aprop~ till att 'Con
corde ' äntligen ko mmit i linjefart: Ett 
slokande mode blott? (Mais 'Koncord
sky' Tu- 144 dit njet aussi.) 

vari ingår även lokalförsvarsenheter 
ur armE'ln. Chef för BA är en känslig 
befattning, eftersom varje BA lyder 
under flera chefer: de operativa kom
mandona och flygområdeschefen. 

SAMMANFATT
NING OCH PERSPEKTIV. - 'Armee 
de l'Air ' har under sin drygt 40-åriga 
tid som självständigt flygvapen gått 
igenom flera reorganisations- och 
återuppbyggnadsperioder. Den mest 

• Lockheed T-33 'Silver Star'. 

målmedvetna och långsiktiga är den 
som företogs under general de Gaul
le's ledning och som pågår än i dag . 
Flera grunddrag i de Gaulle's politik 
har tydligt påverkat dagens flygva
pen. Kärnvapenstrategin är ett exem
pel, oberoendepolitiken ett annat, 
centraliseringsprincipen ett tredje. 
Skapandet aven nationell kärnva
penstyrka innebar emellertid så stora 
ansträngningar för den franska krigs
makten , att nyanskaffningen av kon
ventionella vapen gått långsammare 
än önskvärt. 

För flygvapnets del har det innebu-

Franska flygvapnet: 

• AerospatialelWestland SA330 'Puma ' 

rit att äldre flygplantyper fått kvarstå i 
tjänst under mycket lång tid. Först 
under 70-talet har en modernisering 
kunnat ske. Antalet operativa flyg
plan har också varit mycket litet i för
hållande till uppgifterna. Det har där
för varit naturligt att söka organisa
tionslösningar som medger ett max i
malt utnyttjande av de knappa resur
serna. 

• Flygvapnets uppbyggnad har 
intimt förknippats med flygindustrins 
möjligheter att producera stora serier 
av konkurrenskraftiga flygplan . 
Frankrike uppmärksammade tidigt 
de problem som prisutvecklingen på 
krigsflygplan inneburit och som med
fört svårigheter att åstadkomma eko
nomiskt godtagbara serielängder för 
olika flygplan. 

Mot denna bakgrund får Frankri
kes satsning på stridsflygplanexport 
en mer logisk förklaring, än om den 
bara ses som en ren vinstpolitik för 
flygindustrin. Frankrike har också 
sett export av stridsflygplan som ett 
verksamt medel att öka det franska 
inflytandet i mottagarländerna. Ex- ~ 

L'EC~E,MILIT IRE DE L'AIR 

t$)i'- ~ . 

• Alouette 3, här med den tråds tyrda mark
mäls -rb A S. 12. 
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~ 	 portartiklar har emellertid främst syf
tat till att bevara en oberoende flygin
dustri . - Internationellt samarbete är 
en annan lösning som fått ökad bety
delse. (T ex 'Jaguar', 'Alphajet' och 
'Puma' .) 

Trots framg ångarna under 60-talet 
och ?O-talets början har flygindustrin 
och flygvapnet allvariiga framtidsbe
kymmer. Behovet aven efterträdare 
till Mirage 3 och F.1 växer sig allt star
kare, samtidigt som den tänkta efter
följaren Super-Mirage/ACF visat sig 
bli obehagligt dyr. BI a därför har re
geringen och flygvapnet stoppat den 
fortsatta utvecklingen av delta flyg
plan för att få tillfälle att studera nya 
lösningar, framförallt enligt den ame
rikanska " lättviktsfilosofin". Nytt 
framtidsalternativ blir nu istället pro
jekt "Delta Mirage 2000" ... med bl a 
" fly-by-wire" . 

• Dagens franska flygvapen utgör 
emellertid en god grund för framti
den. Den strategi som format 'Armee 
de l'Air' i dag visar inga tecken till att 
behöva förändra sin huvudinriktning. 
Vad som behövs är anpassning till 
framtiden. Även om eko nomiska be
gränsningar skapat problem - på in
tet sätt unika för Frankrike - torde 
det franska flygvapnet ha goda möj
ligheter att även i framtiden ingå som 
en huvudkomponent i den franska 
säkerhetspolitiken. Och fortsätta att 
vara ett stöd för det fria Europa. _ 

Peter Forssman 

"Delta Mirage 2000". Vid ett 
regeringsmöte den 18/12 -75 beslöt den 
franska regeringen i närvaro av president 
Giscard d'Estaing att som nästa strids
flygplan för franska flygvapnet anskaffa 
Delta Mirage 2000 i stä llet för det betydligt 
dyrare fpl-projektet ACF (Avion de Cobat 
Futur). Delta Mirage 2000 konstrueras av 
Dassault-Breguet. Konstruktionen bygger 
delvis på Mirage 3:s flygkropp och förses 
med SNECMA M53-motorn och ny vapen
och elektronikutrustning. 

Relativt få uppgifter om Delta Mirage 
2000 har offentliggiorts. Det n ya flygplanet 
antas få en förstärkt Mirage 3-vinge för att 
klara de större påfrestningarna vid högre 
farter som kan uppnås med den nya M53
motorn, som har en dragkraft pA 9.BOO kp 
med ebk iämfört med nuvarande motorns 
8.500 kp. Utvecklingsarbetet med M53-02 
pågår. Pga att denna motor är avsevärt 
kortare än Alar 9C-motorn i Mirage 3, 
måste flygkroppen troligen konstrueras 
om. 

Eftersom Delta Mirage 2000 är tänkt 

• 	 Nedan: Den franska I/ygindustrin (troligen i europeiskt samarbete) vill leva kvar, bryla domi
nansen från USA Nya projekt föds. Här ett: Avion Marcel Dassaults förslag lil/ nytt civill lpl, 
"/'Avion Si/encieux Futur " (ASF). - Rykten lörläljer även om en ev mililär version av "Airbus" 
A-300B-4 som tanknings- lp/ åt 'Jaguar '. 

• Nedan: In/edningen till dagens Iramgängsrika, Iranska mililärllygindustri var 50- och 60
talens olika lesl med Ir v: Leduc 022, Nord 

som höghöids- och luftöverlägsenhets
iaktflygplan (Air Superiority Fighter), är ett 
högt dragkraftIviktförhållande nödvän
digt. Man försöker uppnå detta genom att 
i stor utsträCkning använda titanlegering
ar och kompositmaterial och därmed 
minska vikten. Dessutom har motorn en 
sådan utvecklingspotential att effekten 
kan höjas upp till 11.300 kp, vilket skulle 
betyda ett dragkraftIviktförhållande högre 
än l. Detta iämställer Delta Mirage 2000 
med amerikanska F-15 SEP (Specific Ex
cess Power ~ Specifik överskottsenergi). 
•• Thomson-CSF utvecklar f n en puls
dopplerradar på X-bandet. Med en an
tenn, vars diameter är 57 cm, beräknas 
radarn fä en räckvidd av ca 100 km och 
"Iook-down"-kapacitet. Huvudbeväpning

'Grillon 500', Gulaut 2 och 'Duranda/'. 

M53-motorer skulle ha haft denna kapaci
tet. Hos franska flygvapnet kvarstår därför 
behovet av fpl för låghödsattack av pene
trationstyp. F n studerar man alternativ, 
som kan utgöra en kombination av Delta 
Mirage 2000 och någon typ av attack-fpl, 
exempelvis en förbättrad version av Ja
guar 

Delta Mirage 2000 avses under BO-talet 
ersätta de ca 300 Mirage 3 som nu varit i 
operativ tiänst mellan 8 å 14 år. Delta Mi
rage 2000 ersätter senare även Mirage 
F. l , som hittills tillförts franska flygvapnet 
i 52 exemplar. Några tilläggsbeställningar 
av Mirage F.l utöver det antal fpl som in-

en blir iakt-rb av typ Matra Super 530 i en 
vidareutvecklad version. SFENA har kon
trakt på framtagning av ett "fly-by-wire "
styrsystem. 

Det statliga Aerospatiafe kommer enl 
officiella källor att stA för ca 40 proc av un
derleverantörsarbetet, en större andel än 
det nägonsin hatt betr Dassault
konstruktioner. 

För denna summa får man ett flygplan 
med fartprestanda i M.2.5-klassen och 
med stora utvecklingsmöiligheter, men 
som inte kan användas för attackuppdrag 
på låg höid. Det tvAmotoriga ACF med 

neliggande order avser, kommer inte att 
ske. 
•• Kort efter det franska regeringssam
manträdet, då man bestämde sig för att 
inställa ACF-proiektet, tillkännagav Mar
cel Dassault företagets beslut att trots re
geringSbeSlutet utveckla ett tvåmotorigt 
iakt-fpl. Flygplanet kommer att benämnas 
Delta Super Mirage. Man räknar med att 
den första flygningen skall äga rum i mit
ten av 1978, dvs ett är efter Delta Mirage 
2000. SerieprOduktionen av Delta Mirage 
2000 beräknas kunna pAbörias under 
1982. 	 • 



•• Frankrike är till ytvidden 
(551.000 km2 ) Europas näst 
största stat. De största floder
na är Rh6ne, Loire, Seine å Ga
ronne. Många kanaler korsar 
landskapet. I de franska alper
na hittar man europatoppettan 
Mont Blanc, 4.810 m. Pyrene
erna bildar sydlig gräns mellan 
Atlanten och Medelhavet, i 
vars vatten franskön Korsika 
"flyter". Längre bort finns de 
franska departementen ('län') 
öarna Guadeloupe + Martini
que i Västindien, Franska 
Guyana på Sydamerikas nor
döstkust m fl. Tahiti i Stilla Ha
vet styrs av fr ansk guvenör 
men har lokalt vald regering.• 
F har 52 ' /, milj invånare, av 
vilka ca 4/5 är katoliker. Res
ten är protestanter (kalvenis
ter), judar å mohammedaner. 
Stat å kyrka är skilda åt. • F är 
Europas äldsta nationalstat, 
fr ca 500-talet. Stor- å svaghets
perioder har växlat. 1600- å 
1700-talen (med bl a Ludvig 
XIV) och 1800-talets början 
(Napoleon) betydde uppsving 
med eller utan krig. Fyra revo
lutioner har drabbat landet. 
Och nu upplever F sin femte 
republik, som innebär att p re
sidenten har en stark ställning; 
skapad av de Gaulle, förvaltad 
vidare av Pompidou och da
gens president d'Estaing. Pre
sidenten väljs på 7 år, och det 
är han som utnämner regering
en. Parlamentet bestå r aven 
senat och nationalförsamling. 
De fyra största partierna är 
gaullistpartiet (UD R), högern, 
socialist- å kommunistpartiet. 

De franska kommunisterna ut
gör ca 1/5 av befolkningen. 
Den borgliga gruppen är dock 
procentuellt starkare än den 
socialistiska.• F:s politik un
der senare år har känneteck
nats aven medveten strävan 
att bryta USA:s Europa-infly
tande. Utträde ur NATO sked
de 1966. Ett närmande till Sov
jet och öststaterna har skett. 
Kina erkändes först i V-Europa 
av F, -64. På det ekonomiska 

området försöker F minska 
dollarns dominans. Oc h i EG är 
F en tongivande part. F strävar 
oc kså att stärka sitt medel
havsinflytande. Och som be
kant bedriver F en ohämmad 
vapenexport världen över.• F 
har drygt 80 dagstidningar. 
Störst är 'France-Soir' (c a 
1.200.000 ex) och därefter föl
jer i fallande skala: 'Le Parisie
ne Libere', 'Ouest-France', 'Le 
Figaro', 'Le Progres', 'Le Mon
de' och 'L'Aurore'. Nyhetsbyrån 
heter AFP, Agence France
Presse. TV:n är ett statligt mo
nopol, ORTF. Har tre kanaler 
och begränsad reklam. Radion 
har också tre kanaler . • F:s na
turtillgångar: Järnmalm, sten
kol , bauxit, kobolt, bly, olja, na
turgas, uran. Jordbruket är vik
tigt men är i avtagande; har 
problem. Industrin har expan
derat genom EG, men F beteck
nas ändå som något "underin
dustrialiserad"; F har bl a för 
många små företag, rationali
ser ingen har gått för långsamt. 
Exporten har dock ökat betyd
ligt. Handelsflottan är bland de 
tio största. Flygtrafiken är 
stark.• Socialt sett ligger F, 
enl BNP, på Europastegens 
fjärde pinne. Men antalet pri
vatbilar/1.000 inv är det näst 
största i Europa (efter Sveri
ge) . Bostadsstandarden är 
dock betydligt eftersatt. Arbets
veckan är 40 tim och semes
tern 4 veckor. Intensiva, men 

rel ko rt, strejker är vanliga. 
Fackföreningarna är rel svaga. 
Socialförsäkringssystemet an
ses internationellt mycket väl 
utbyggt, speciellt gynnas barn
familjerna. Skolplikt råder mel
lan 6 och 16 år. F har procen
tuellt fler studenter än V-Tysk
land å Storbritannien, men 
ungefär som i Sverige.• FÖR
SVAR: F är en av världens sex 
kärnvapenländer. Kärnvapen 
kan avfyras från ubåtar, robo
tar oc h flygplan. Värnplikten är 
12 mån. Armen har ca 330.000 
man, flygvapnet ca 100.000 å 
marinen ca 70.000. Krigsmate
rielen är modern. • FLYGVAP
NET består av: Taktiska A
bomb-fpl, 50 Mirage 4A + 11 
tanknings-fp I Boeing KC-135 
F. - Jakt- och/eller attack-fpl: 
M irage F.1 C (nu ca 60, skall bli 
105), Mirage 3B/BE/C/E (ca 
300), 50 Mirage 5F, ca 100 Ja
guar A/E (skall bli 200), ca 50 
F-100 D/F 'Super Sabre', Su
per Mystere B.2 (ca 50, av
vecklas -17), Mystere 4 (ca 25), 
65 Vautour 2, 15 Douglas AD
4 'Skyraider '. - Spanings-fpl: 
SO Mirage 3R/RD + nga RT
33A. - Transport-fpl: 120 'Nor
aUas', 46 C-160 'Transall' + 
Br. 9415 (4), 3 DC-8F, 4 DC-6 
A/B, 1 'C aravelle', 9 'Falcon 20', 
24 Nord 'Fregatte', 6 Camberra 
+nga MS. 'Par is' 1R. - Skol· 
/sambands-fp l: Om nga år bör· 
jar 200 AlphaJet att ersätta T· 
33 (ca 90), 'Magister' (ca 100) 
+ 'Paris'. Övriga: 'Flamant' 
(34), Mystere 4 (30), Falcon 20 
(2), Cessna 310 N/K/L (12), 
Cessna 411 (12) + CAP 10, 
Broussard å MS.733. - Heli
koptrar: 20 'Puma' (ersäter Si
korsky H-34), ca 130 Alouette 
2/3 . • France/I'Armee de l'Air 
har tre Kommandon: Luftför
svars-K, Taktiska-K + Trans
port-K, vilka opererar inom 
fyra områden (från: 1 = Metz, 
hk. 2 = Paris. 3 = Bordeaux. 
4 = Aix -en-Provence). Det 
franska stridsledningssystemet 
kallas "Strida 2". • 
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Med FV-pilot på instrument i USA 


SAFETY 


*' "* "* Under det senaste årtiondet har ett flertal haverier 
inom det svenska flygvapnet sannolikt orsakats av att förarna 
tillämpat felaktig teknik eller olämplig metodik för att försöka 
häva okontrollerade flyglägen under IMC eller mörker. Följden 
av denna analys har givit en översyn av våra nuvarande be
stämmelser och utbildningsanvisningar för instrumentflygning. 
Detta arbete utförs av "Arbetsgrupp Instrument" vilken tillsat
tes i början av 1974. '* "* I instruktionen för gruppen ingår att 
studera utländska erfarenheter av instrumentflygning. För det
ta ändamål sändes majorerna Larsson (F10) och Haglund 
(F16) Ull Storbritannien/RAF hösten 1974 samt överstelöjtnant 
Olsson (då FS/Fh, nu F4) till USA sex veckor i början av 1975. 
De erfarenheter som erhölls under dessa studier kommer, om 
de är tillämpliga för instrumentflygning i det svenska flygvap
net, att ingå i Ag Instrument:s förslag att förebygga haverier or
sakade av brister i nuvarande instrumentflygmetodik och tek
nik. "* "* FLYGvapenNYTT:S redaktion och dito för "Kontakt 
med flygsäkerheten" har bett övlt GUNNAR OLSSON redogöra 
något om sina erfarenheter "over there". Då hans rapport blev 
diger, har redaktionen tvingats dela upp romanen i 2-3 delar , 
med spännande fortsättning under hela vårt jubileumsår -76. "* "* '*- Voila! 



Erfarenheter från USAF:s instrumentinstruktörskurs ... 


För en svensk flygvapenföra
re är d imensionerna inom 
det amerikanska flygvapnet 

nästan ofattbara. Trots betydan
de budgetnedskärningar 1976 
kommer personalnumerären att 
omfatta ca 590.000 militära och 
ca 270.000 civila tjänstemän. 
Budgeten löper på drygt 125 mil
jarder sV.kr. För denna nätta 
summa pengar kan USAF hålla " i 
luften": 

Bombflygplan 400 
Luftlankningsflygplan 600 
Jakiflygplan (Fighter/Allack) 2.300 
Jaktflygplan (Intercept) ca 150 
Spaningsflygplan (inkl stör -fpl) ca 500 
Strategiska transportflygplan 300 
Andra transportflygplan ca 600 
Flygräddningsflygplan (fixed wing) ca 50 
Helikoptrar (inkl flygräddn/Fräd) ca 300 
Skolflygplan ca 2.300 
Artilleriflygplan ca 100 
Flygplan i Air Force Reserv ca 400 
Flygplan i Air National Guard ca 1.500 

Totalt ca 9.500 

(Anm. Uppgifterna erhållna ur artiklar i 'San 
Antonio News' och 'Air Force Magazine'. ) 

Trots detta myckna antal flygplan 
kommer 1976 års budget att in
nebära den lägsta flygplannume
rären för USAF under de senaste 
30 åren. Nedgången i antal fly
gande enheter bedöms dock 
kompenseras genom ökad kvali
tet, bl a med anskaffning av 108 
F-15 samt utvecklingen av B-1 
och F-16. 

Fördelningen av officerare ger 
också en helt annan bild än vad 
som förekommer inom svenska 
flygvapnet. 1974 års officerska
der omfattade följande: 

Att jämlikheten mellan ras och 
kön inte helt slagit igenom fram
går tydligt. (På kompani- och plu
tonsofficerssidan råder liknande 
proportioner.) Det bör dock note
ras att svenska flygvapnet inte 
alls ligger lika långt framme som 
USAF när det gäller könsutjäm
ningen! - När såg svenska förare 
en kvinnlig tekniker lämna av ett 
flygplan sist? 

Grad Vita Färgade Övriga Kvinnor 

Generaler 
Överstar 
Överstelöjtnanter 
Majorer 
Kaptener 
1. löjtnanter 
2. löjtnanter 

403 
5.853 

13.478 
20.246 
41 .528 

8.668 
12.471 

3 
62 

196 
359 
990 
274 
491 

-
22 
72 

125 
307 

64 
112 

2 
69 

249 
767 

1.671 
1.145 

852 



-------------------------

Uited States 
Air Force är till namnet ett ungt 
flygvapen. Först 1947 fick det sitt 
nuvarande namn. Den militära 
flygningen är dock betydligt äldre 
- förvisso bland de äldsta i värl 
den. Starten skedde nämligen 
den 1 augusti 1907 då som Aero
nautical Div, US Signal Corps. 
Sedan dess har flygvapnet ut
vecklats ur följande truppslags
enheter: 

1914: Aviation Section, US Signal Corps 
1917: AeronauticalDiv, US Signal Corps 
1920: Army Air Service 
1926: Army Air Corps 
1941 : Army Air Forces 
1947: United States Air Force 

USAF är organiserad i integrerade 
'Major Commands' och direkt under
stäl ld a 'Commands'. ~ 

För att få en uppfattn ing om ett 
Commands utseende och stor lek kan 
SAC ('Stratet ic Air Command ') tjäna 
som exempel. 

U SAF:s organisation 

Secretary 01 DelenseI I 
I 


rl Flygvapendelarna i 
resp Command 

c--J Alaskan Command I 

H Allantic Command 

h Continental Air 
Defense Command 

r 

I 

N European Command I 

f---1 Pacific Command I 
r 

r---- Readiness Command I 

H Southern Command 

Strategic A ir Command I 

I 
Dept 01 the Army Dept 01 the Navy I Dept 01 the Air ForceI I I I 

l 

The Joint Staff Direkt underställda 

Army 
 Commands och Agencies 
NavalOPS 
Air Force 
Marine Corps AF Communications Service 

SAC:s organisation 

12th Air Div17th Air Div19th Air Div 
45th Air Div 

40th Air Div 

4?th Air niv 

En A ir Division består av 2- 4 
Wings eller Squadrons (motsv flotil 
jer) . 19th Air Division är uppbyggd 
enl nedan : 

19th Air Division 

11th Air Reluelllng Sq KC-135 
Altus AFB (5094) 

2d Bomb Wing B-52/KC-135 
Barksdale AFB (7788) 

7th Bomb Wing B-52/KC-135 
Carswell AFB (5538) 

348th Air Reluelling Wing KC-135 
381st Strategic Misaile Wing 
Mc Connell AFB (4895) 

14th Air Div 
47th Air Div 

4th Air Div 

Utbildningen inom USAF är orga
niserad i 'Air Training Command' 
(ATC) och huvudsakligen lokaliserad 
till Amerikas södra delar. Budgeten 
för utbiId ningsverksamheten utgör 
drygt 10 miljarder sV.kr och ca 
100.000 personer tjänstgör inom 
ATC . Man förfogar totalt över ca 
1.900 flygplan fördelade på T-38 (ca 
9SO), T-37 (ca 750) och T-40 (ca 130). 
Arligen tas över 1 milj flygtim ut för 
att utbilda ca 3.000 piloter. Haveri 
frekvensen låg 1973 på 1,3 per 1.000 
flygtim och är bland de lägsta inom 

AF Logistics Command 
AF System Command 
Air Training Command 
Air University 
AF Security Service 
AF Headquarters Command 
Mililary Airlift Command 
Tactical Air Command 

AF Accounting and Finance 
Center 

AF Audi Agency 
AF Data Automation Agency 
AF Inspection and Salety 

Center 

AF Mililary Personnel 


Center 

AF Office 01 Special In

vestigations 
AF Reserv 
AF Reserv Personnel Center 
AF Academy 
Air National Guard 

I~FB 

RandOlPh 
Air Force Base: - I USAF har 
man funnit det nödvändigt att, för 
att förbättra och normalisera in
strumentflygningen, varje år ut
bilda ca 300 instrumentflygin
struktörer. Denna utbildning är 
centraliserad och genomförs vid 
'I nstru ment Pilot Instructor 

hela USAF. School' (I PIS), vilken är lokalise

l 
(Siffrorna inom parentes är antalet anställda 
vid resp bas.) (ATC:s organisation överst på sid 29.) rad till Randolph Air Force Base. 
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ATC:s organisation 
Headquafers, Randolph AFB 

I Commander I 

I I 
Technical Training Cenler Technical Training Center Technical Training 

Chanute AFB III Keesler AFB Miss Center 
Lowry AFB Colo 

Technical Training I 
Center 

Air Force Military Training Center 
Sheppard AFB Tex 

Lackland AFB TexI 
I I 

Undergraduate Pilot 12th Flying Training Wing 

Trainino 
 Randolph AFB Tex 

14th FTW Columbus 

AFB Miss 


29th FTW Craig AFB 
 U SAF Recruiting Service 
Ala Randolph AFB Tex I47th FTW Laughlin 
AFB Tex 


38th FTW Moody AFB 

Ga 


68th FTW Reese AFB 


3636th Combat Crew 
Training Wing (survival) 

Fairchild AFB Wash 
Albrook AFB Cz 

Clark AFB Philippines 
Elson AFB Alaska 
Homested AFB Fia 

3253d Flying Training 

Tex 
 Squardron 


71st FTW Vance AFB 
 AF Academy Colo 

Okla 


78th FTW Webb AFB 

Tex 


82th FTW Williams 

Community CollegeAFB Arix 
Randolph AFB Tex80th 	FTW Sheppard 


AFB Tex 


I 


Navigator Training Officer Training School 

Mather AFB Calil Lackland AFB Tex 


"Cradie ofAir Power" 


För att få en uppfattning om hur 
en utb ildn ingsbas fungerar följer 
nedan en liten beskrivning av ba
sens historia och verksamhet. 

På Randolph Air Force Base är 
USAF:s 12th Training Wing pla
cerad . Förutom ren flygutbildning 
fungerar 12th Training Wing som 
värd för 'Air Training Command 
Headquaters', USAF:s militära 
personalavdelning, USAF:s re
kryteringsavdelning och USAF:s 
högskola för samhällskunskap. 

Flygverksamheten vid Ran
dolph Field började redan 1925 
med flygutbildning för piloter till 
Air Corps . Basen stod färdig i sin 
nuvarande utformning 1930. 
Namnet Randolph erhöll flygfältet 
efter en kapten William M. Ran
dolph. Han var med i basens pro
jektarbete men förolyckades vid 
ett flyghaveri 1928. 

Flygverksamheten vid Ran
dolph har i stort sett bestått av 
flygutbildning , men utbildningen 
har sannerligen varierat. 

1931 - 43: 	 Utbildning av elever i 'School 01 
Aviation Medicine' och aspiranter 
(cadets) i 'Air Corps Flying School'. 

1939-43: 	 Utbildades över 125 civila flyglära
re . 

1943- 45: 	 Utbildades 12.585 (!) flyglärare i 
den nybildade 'Central Instructor 
School' (CIS) lör grund- och 
avancerad flygutbildning . 

1945-48: 	 Ersattes CIS med 'Army Air Force 
Pilot School' som specialiserade 
sig p å skillnadsomskolning av pi
loter till B-29. 

1948-50: 	 Verksamheten nedskuren vid Ran
dolph. 

1950-60: 	 3510th Combat Crew Training 
Wing stationerades på Randolph. 
Verksamheten bestod nu i utbild
ning av piloter lör B-29, B-57, 
C-119 och KC-97. Även helikopter
piloter utbildades under denna tid . 
- 1951 examinerades den sista 
kursen cadets (aspiranter). Under 
detta utbildningsprogram 1931-51 
hade 15.396 aspiranter utbildats. ~ 

29 



~ Sept 1957: Lokaliserades 'Air Training Com
mands Headquaters' till Randolph. 
Detta major Command (Maj com) 
svarar lör utbildningsverksamhe
ten på 17 baser inom USA (USAF 
utbildningsverksamhet är geogra
Iiskt koncentrerad till landets södra 
stater). 

1960: Etablerades 'USAF Basic Pilot In
structor School' vid Randolph. Ba
senS huvudverksamhet ändrades 
härvid till att utbilda instruktörer lör 
teori- och lIygutbildning av piloter. 

1963: Lokaliserades utbildningen av ut
ländska piloter till Randolph. 51 
länders piloter har genomgått ut
bildning vid basen. 52 eHer 1975
03-06 ( ... !). 

1972: Nerlades 3510th Flying Training 
Wing och ersattes av 12th Tactical 
Fighter Wing, som härvid döptes 
om till 12th Training Wing. 

'Y,ksamhet 
vid basen. - Huvudverksamhe
ten vid 12th Training Wing är att 
utbilda flyg lärare för Cessna T -37 
och Northrop T -38 'Talon' samt 
instru mentflyginstru ktörer.-12th 
Training Wing Commander är 
även ansvarig för ATC:s utbild
ningsprogram i luften och för teo
riutbildningen. - Flyginstruktörs
utbildningen är uppdelad på tre 
avdelningar. 

FLOTTILJSTAB 

Wing Commander 
Vice Commander 
School Squadron Commander 
Flygsäkerhetsavd (20 pers) 
Militär domare 
Inlormationsavd 

I 
Flygavdelning Flygmaterielavdelning 

Operationscommander Commander 
12.0perations Sg Cdr Chel lör underhåll 
559.Fly Tng Sg Cdr Chel för materiel 
560.Fly Ing Sg Cdr 
12.Student Sg Cdr 

Sjukavdelning 

USAF Instrument Flight 


Centrum 
 Tandvårdsavd 
Flygmedicinavd 

Commander Allmän avd 
IPIS Optometrik 
Flip Div Apotek 
R-and-D div Veterinär 

559th Flying Training Squad
ron utbildar flyglärare på Cessna 
T -37 . Eleverna erhåller 60 flygtim 
och 54 tim teoriutbildning under 
10 veckor. - - 560th Flying Train
ing Squadron utbildar flyglärare 
på T -38 'Talon'. Dessa elever får 
65 flygtim och 55 tim teoriutbild
ning . 

Dessutom ingår i 12th Training 
Wing 12th Operations Squadron 

• För att ta sig till och frfln sina lIygande maskiner (som nedan t ex T-38 'Talan ') nyttjas 
miljovänliga smfl elbilar. Apostlahästarna har pli RAFS bytts ut mot hästkral/er . 

Basavdelning 

Commander 
Admin. div 
Präst 
Personaldiv 
Kassadiv 
Inköpsdiv 
Spec service d iv 
Transportdiv 
Säkerhetsdiv 
Ingeniörsdiv 

som handhar flygträning av per
sonal ur ATC Headquaters, 
USAF:s personalavdelning , Broo
ke Army Med ical Center och 12th 
Flying Training Wing Staff. 12th 
Student Squadron handhar teo
riutbildning för alla flygande ele
ver vid Randolph. 

12th Air Base Group handhar 
underhållet på basen, inte bara 
vad gäller flygmateriel utan även 
basväxlingar, intendenturfrågor, 
officersmässarna, bowling are
nan, golfbanan, idrottshallen, 
biblioteket, barndaghemmet, 
swimmingpoolarna m m . 
• I 'USAF Instrument FJight .CeR
ter' (IFC) ingår underavdelningen 
IPIS ('Instrument Pilot Instructor 
School'), vars verksamhet be
skrivs särskilt nedan. 

RandolPh Air 
Force Base kan betecknas som 
enorm både geografiskt och till 
antalet personer som arbetar och 
bor på basen. Basområdet täcker 
en yta av mer än 12 km 2 , ca 
10.000 personer arbetar på ba
sen och ca 5.000 personer bor 
inom området. 

Ett axplock av serviceenheter
na som står till personalens förfo
gande: Postkontor, advokatkon
tor, bank , lånekontor, resebyrå, 
socialbyrå, familjeservicecenter, 
radiostation , säkerhetspolis, två 
kyrkor , skolor, utbildn ingscent
rum , sjukhus, "base exchange", 
varuhus, bytesshop, barndag
hem , mässar, fyra swimming



pools, idrottshall, bowlingarena, 
golfbana, teater och biograf, bib
liotek, flygklubb, rekreationsom
råden (6 min från basen) och 
mycket annat smått-å-gott ... 

.... Randolph Air Force basens or
ganisation följer samma standard 
som övriga USAF-baser. Vid 
Randolph tillkommer emellertid 
'Air Training Command Head
quaters' och 'USAF Military Per
sonel Center'. 

Instrument Pi
lot Instructor School (IPlS): 
Även om många väsentliga hän
delser med instrumentflygan
knytning inträffade före 1943, så 
kom inte en separat och exklusiv 
skola för instrumentflygutbild
ningen att bildas förrän i mars 
nämnda år. Denna skola sattes 
upp av US Army Air Force och 
placerades vid Bryan Field Tex
as. Man nyttjade AT -6 (SK 16) un
der en fyraveckorskurs och ele
verna erhöll då följande utbild
ning: 

Instrumentflygning 82 tim 
Teoriutbildning 54 tim 
Linktrainer 15 tim 
Idrott 25 tim 

1943-44 genomgick mer än 
6.000 elever kursen och mer än 
200.000 flygtim togs ut utan en 
skråma på flygplanen. Förtäljer 
historien. - 1945 flyttades skolan 
till Barksdale Field in Luisiana 
och kursen förlängdes till tio vec
kor. Målet med utbildningen var 
att utbilda två instruktörer för var
je Army Air Force-enhet med mer 
än 25 piloter. Efter utbildningen 

skulle dessa två instruktörer kun
na genomföra instrumentflygkur
ser vid resp hem mabas. 

Under 1947 ersattes AT-6 med 
B-25. Fyra klasser med 50 elever 
vardera genomfördes per år. Ele
verna erhöll under tioveckorskur
sen: 

Instrumentflygning 113 tim 
Teoriutbildning 129 tim 
Linktrainer 17 tim 

•• I maj 1949 beslöt Ha USA F 
att en värdering av piloternas 
instrumentflygkunnande skulle 
äga rum. För att pröva formerna 
för utvärdering fick alla elever 
som började vid IPIS genomföra 
ett flygprov och ett teori prov. 
Provperioden omfattade ett år 
(juli 1949 - april 1950). Resulta
tet blev nedslående. Inte för ut

• Detta var avdelning 1 av min digra re
dogörelse från USA-vistelsen för ett år se
dan. I nästa avsnitt avser jag komma in på 
lite mer väsenlfiga ting; t ex RAFB:s nuva
rande verksamhet och mina egna erfaren
heter därav. Till dess (cirka maj, förhopp

värderingsmetoden men för pilo
ternas brist på flygskicklighet och 
teorikunskap ... 76 proc under
kändes i instrumentflygning, 63 
proc i teorikunskaperna! 

Sedan dess är instrumentflyg
prov obligatoriska och genom
förs årligen. Det består av sex 
timmar teori med skriftligt prov 
samt uppflygning. 85 proc rätt är 
minimum för teoriprovet. - IPIS 
ansvarar också för utformningen 
av den årliga repetitionsutbild
ningen. 

Från 1949 flyttades I PIS flera 
gånger för att 1961 placeras vid 
Randolph AFB. 1964 reducera
des kurslängden till sex veckor. 
T -38 'Talon' började att användas 
1962. - Sedan I PIS startade 1943 
har mer än 18.500 elever genom
gått denna instrumentflyginstruk
törsskola. 

ningsvis - lite beror ju på Red:s kapacitet 
också) hafv en god fortsättning på flygsä
kerhetsåret -76, så kommer som sagt en 
spännande fortsättning med vårsolens 
glans. _ 

Gunnar Olsson 
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En mycket skickligt genom
lörd räddningsinsats utför
des strax löre jul aven heli
kopterbesättning ur F17, 
"Det. Barkarby". 

Fredagen den 5 december 
1975 blåste det nordvästlig 
storm över Östersjön med 
vindstyrkor mellan 35-40 knop 
som orsakade en mycket kraf
tig sjöhävning. En liten got
ländsk fraktskuta, "Kungsö" av 
Ronehamn på 260 ton dW, fick 
under sin färd mellan Norrkö
ping och Norrtälje maskinha
veri i höjd med Almagrundet 
och började driva redlöst i den 
hårda stormen. 

"Stockholm radio" sände ut 
en livräddningskryssare samt 
en lotsbåt för att bärga fartyg 
och besättning. Då det emel
lertid dröjde innan dessa rädd
ningsenheter kunde få kontakt 
med det nödställda fartyget 
begärde "Stockholm radio" 
hjälp hos flygvapnets centrala 
flygledning (Cefyl). 

"Cefyl" sände då ut en heli
kopter från marinen i Berga för 
övervakning utifall att fartyget 
omedelbart måste överges av 
sin besättning. Då Berga-heli
koptern tvangs flyga hem över
togs övervakningen av flygvap
nets stora räddningshelikop
ter HKP4/H98 från Barkarby 
(f d F8). 

Strax före mörkrets inbrott 
bestämde sig besättningen - 4 
man - att överge det helt man
övrerodugliga fartyget. Samtli
ga besättningsmän kunde bär
gas oskadda av 'H98'. De flögs 
till Sandhamn. 
• • Men bärgningen hade va
rit svår. Mycket svår! Det lilla 
ostyrbara fartyget hade krängt 
och stampat våldsamt i stor
men. Amplituden på vågorna 
var över 6 m och krängningar
na tenderade till rundslagning. 

Helikopter 98:s befälhavare 
kapten LEIF ALM säger i sin 
rapport: 

"Siöhävningen var sa kraftig, 
all winschning fran stora däck 
på lastluckorna var omöjlig. 
Besättningsmännen skulle sä
kert åkt över bord. Relingen lag 
vid varie rullning under vatten
ytan. Dessutom fanns en an
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tenn uppsatt mellan masterna. 
Vi bestämde oss därför att 
winscha från utrymmet bakom 
styrhytten. Att winscha ner yt
bärgaren dit var livsfarligt. Siö
hävningen giorde att akterdäck 
höides och sänktes uppskatt
ningsvis ca 5-6 m. Billen flytta

de sig i sidled 4-5 m vid varie 
siö och dessutom rullade hon. 
Med andra ord rörde sig billen 
praktiskt taget i alla plan. Med 
mast, flaggstang och styrhytt i 
vägen, var risk för skador stor. 
Vi beslöt oss för all använda 
endast sele. För att minska an-

Sekunderna efteråt sjönk hon ... 

Dramat utspelade sig pa nyarsafton. "Hiälp vi siunker" 
liöd nödropet fran Bottenhavet. Det radde orkan och det 
v-tyska lastfartyget "Transli.ibeca " fick förskiutning i lasten. 
70-gradig slagsida och fartyget började kantra . Kaptenen 
och överstyrmannen stod i vatten pa akterdäck. Prisgivna? 
Nej' För da kom FLYGVAPNETS räddningshelikopter (med 
bl a kn Sven-Erik Eriksson) och hann preciS vinscha upp 
dem. Sekunderna efterat siönk "Transliibeca". - Ett ska
kande ovädersdrama som besättningen ei önskar illerupp
leva. Men FV:s hkp-besättningar hjälper i alla väder. Sa
dana är dom! 

talet winschningar tog vi dub
belsele. Vid nedwinschningen 
av selen fick vi ligga med heli
koptern ganska långt fram, se
len blåste nämligen kraftigt 
bakåt pga den hårda vinden. 
När selarna väl var tagna av 
männen visade det sig att en av 
männen inte vågade (förlam
ningspanik) eller kunde ta pa 
sig selen. En man fick gå ut fran 
styrhytten och hiälpa honom. 
När de fatt på sig selarna böria
de vår mekaniker sträcka wiren 
under ständig dirigering väns
ter, höger, fram , bak osv. När 
wiren var sträckt och lodrät, sa 
han lyft' Med hkp:n lyfte vi dem 
se'n snabb t upp. Om vi försökt 
att winscha hade de gatt för 
långsamt och de hade slagit i 
någonstans. Winschning av de 
andra två giordes pa samma 
säll. Allt gick bra och ingen er
höll några skador. Vi hade in
nan orienterat om hur selen 
skulle tas på och några pro
blem därvidlag hade de inte. 
Vindstyrkan vid tillfället ca 25 
m/s. - - Ett av de besvärligas
te iobb undertecknad siälv varit 
med om'" 

Berättelsen låter kanske en
kel och odramatisk, men den 
som en gång räddats på detta 
sätt i svenska vatten vet förvis
so hur man rätt skall tacka sin 
gud för existensen av flygvap
nets helikoptervikingar. Ty att 
under dylika förhållanden hålla 
helikoptern i rätt läge för upp
vinschning vid exakt rätt tillfäl
le fordrar inte bara stor skick
lighet och millimeterprecision. 
Det skall till en kraftig portion 
MOD också! 

FV:s helikopterbesättningar 
är förvisso tränade härför, men 
träningsförhållanden liknande 
detta äventyr förekommer av 
kanske förståeliga skäl inte. 

Besättningen på "H98" var: 
Kapten Leif Alm, 1.11 
1.bing Elon Eurlin , 2.11 
Kapten Leif Hemberg, fnav 
Fanj Oscar Esters, fmek 
Vpl Kiell Mattsson, ytbärgare 

Enl Cefyl:s härdade bedöm
ning har besättningen på H98 
genomfört en mycket skicklig 
räddningsinsats under synner
ligen svåra omständigheter. 
M a o: BRA GJORT! • 

GåSta Svensson 



2yl2ylProkiapparaten (skriftpro
jektorn, stordiavisaren, vygra
fen ...) kom till oss i slutet av 
50-talet. Jämförd med andra 
ljusbildsapparater hade den 
flera väsentliga fördelar: bild
visning krävde inte mörklägg
ning av lokalen, bilderna var 
enkla att framställa, en grund
bild kunde under pågående 
visning kompletteras med på
läggsbilder.2yl Apparaten var 
dessutom lätt att handha, även 
om konstruktörerna gjorde sitt 
bästa för att gäcka bildvisa
rens ansträngningar att hitta 
tillslagsknappen. 2yl2yl2yl 

Men så hade apparaten också en liten. 
närmast kuriosamässig egenhet.· man 
kunde under pågående visning komplet
tera den pålagda bilden genom att rita di
rekt på den. Detta lascinerade mången 
bildvisa re . Inte så att han begagnade möj
ligheten ifråga, men så att han tyckte sig 
böra ständigt uppehålla sig i apparatens 
omedelbara närhet. Ifall alltså. 

Därmed började den moderna pedago
gikens skymning, de tända taklamporna 
till trots. Läraren/ föreläsaren ställde sig 
(satte sig) vid prokiapparaten och där stllr 
han (sitter han) ännu efter 25 år till åskå
darnas allt vredare irritation. Att knappt 
millimeters tora nervositetsdarrningar på 
pekfingret gjorde prokibilden där framme 
i högsta grad levande, roade endast de 
förs ta åren. 

Det är verkligen på tiden att vi tar itu 
med detta problem. Beskåden bilderna 
och tag lärdom eller å tergå till planscher
na, svarta tavlan och epidiaskopet! 

ISCH! 
+-

Bild 1-2. Del av läraren hindrar del av 
ljusstrålen. Det märker han inte eftersom 
han vänder ryggen lit bifden. Märker inte 
heller att bilden är upp och ned, tror kan
ske det skall vara sll. 

Hur man rän 

utnVttiar 


proki-apparaten 


USCH! 
+

Bild 3. Efter klagan har man förmått lä
raren flytta tifl andra sidan och nu skym
mer han bilden på ett annat säll. Vad fllr 
eleven på fotografens plats ut av "bildvis
ningen " ? 

ÄSCH! 
+-

Bild 7. Ögonkontakt talare-lyssnare är 
viktig; ofta det som skiljer en fängslande 
föreläsare från en ointressant. Vilken kon
takt blir det här? SkuJfe han någon gång 
våga titta fram är han antagligen sll blän
dad efter allt tittande på den ljusa bildytan 
att han inte ser hur ointresserade åhörar
na är. Om de ens är kvar. 

äSCH! 
+-

Bild 8. Föreläsaren skall naturligtvis stå 
intill det han beskriver, dvs bilden. När 
vinkeln mellan riktningarna till läraren 
resp bilden är så stor sOm här splittras 
uppmärksamheten. 

,

• 


från början! 

YSCH! 
+-

Bild 5-6. Endast "peka med hela han
den" kunde förvärrat. Bifden suddig ock
så, men det bekymrar endast åsMdarna. 

Bild 9. SlI skall det gå tifl! Läraren har 
kontakt med auditoriet. Eleverna ser lära
ren utan särskilda ansträngningar. Ljudet 
kommer Irån rält håll. Läraren kan inte 
undgå att märka de fel pli t ex skärpa som 
kan finnas. Ev svårigheter för några att se 
bilden märker färaren strax och vidtar nö
diga åtgärder. 

ALLTSÅ: 
I princip bör det vara tillåtet att uppe

hålla sig vid apparaten endast a) dll man 
inte når att peka på den visade bilden, b) 
då man verkligen skriver på den pålagda 
bilden, c) dll man själv maste sköta bild
växlingen och då endast under det mo
mentet. • 

F Paul Johansson 
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Landet runt 


, 
Förordnande av ÖB, 

CA, CM, MB Ö samt 

• 

C Fat fr o m den 1 ok

tober 1976. 

Regeringen beslutade medio 
december att förlänga nuva
rande överbefälhavaren gene
ral Stig Synnergrens förord
nande med två år. Synnergren, 
som varit ÖB sedan den 1 okto
ber 1970, har tidigare bl a varit 
chef för försvarsstaben 
(1967-70), militärbefälhavare 
för Bergslagens militärområde 
(1966-67), chef för armasta
ben (1963-66). Synnergren är 
född 1915. 

Till chef för armen för en tid 
av sex år har utsetts general
löjtnanten Nils Sköld, som då 
efterträder generallöjtnant Carl 
Eric Almgren, vars förordnande 
löper ut. Sköld är sedan den 1 
april 1974 militärbefälhavare 
för Östra militärområdet. Han 
har tidigare varit chef för 
huvudavdelningen för armama
teriei inom försvarets materiel
verk (1969-74), stabschef vid 
Västra militärområdesstaben 
(1968-69) resp chef för Häl
singe regemente (1967-68). 
Sköld är född 1921. 

Nuvarande chefen för mari
nen, viceamiralen Bengt Lund
valls förordnande förlängs med 

Norra Smålands FvF 

... genomförde medio oktober 
en samövning i trakten av 
Nässjö. Personal från F12 höll i 
trådarna. Från de lokala flyg
klubbarna deltog flygplan som 
Cessna, Piper och MFI. Efter 
teoretisk genomgång på lörda
gen, besattes på söndagen de 
olika l-s posterna och förbin
delse med Igc upprättades. - I 
övningen deltog bl a flyglottor, 
flygvapenpojkar och en del 
värnpliktiga, från Norra Små
land. 

två år. Lundvall har varit marIn
chef sedan den 1 oktober 1970. 
Han har tidigare bl a varit 
stabschef vid Östra militär
områdesstaben (1966-70), 
souschef vid försvarsstaben 
(1964-66) samt chef för 
stabens operationsledning 1 
(1961-64). Lundvall är född 
1915. 

Till militärbefälhavare för 
Östra militärområdet har för en 
tid av sex år utsetts generallöjt 
nanten Gunnar Eklund. Eklund 
är sedan den 1 oktober 1972 
chef för försvarsstaben. Han 
har tidigare varit chef för ma
rinstaben (1970-72), stabschef 
vid Nedre Norrlands militärom
rådesstab (1966-70) samt 
Norrlands kustartilleriförsvar 
och Härnösands kustartillerikår 
(1964-66). Eklund är född 
1920. 

Till chef för försvarsstaben 
och generallöjtnant har utsetts 
generalmajoren Lennart Ljung. 
Ljung är sedan den 1 april 
1974 militärbefälhavare för 
Västra militärområdet. Han har 
tidigare bl a varit chef för ar
mastaben (1972-74), chef för 
armesektionen vid Östra militä
rområdesstaben (1971-72), 
chef för U pplands signalrege
mente (1968-71) samt chef för 
operationsledning 2 vid för
svarsstaben (1966-68). Ljung 
är född 1921. _ 

• Dessutom kan meddelas att 
föreningen höll ordinarie års
stämma veckan efter. - Ny i 
styrelsen för Norra Småland 
blev Ola Persson, Jönköping, 
som samtidigt valdes till ordf. 
i vår ungdomssektion. Han ef
terträdde förre ledamoten Stig 
Rydell, Jönköping, som har på
börjat utbildning inom det akti
va flyget (trafikledare) . För öv
rigt valdes (at1 representera vid 
FvF:s förbundsstämma) B Ab
rahamsson, Jönköping med 
supl R Persson, också han från 
Jönköping. _ 

Ola Persson 

Personalvård 

I slutet av sistlid na oktober 
samlades ca 30 deltagare till en 
personalvårdskurs I Västman
limds Fvf:s och F1:s regi. 

Vi såg med intresse fram 
emot vad som skulle ske. Det är 
inte ofta vi "vanliga" får ti IIfälle 
till inblick i PV-organisationen. 
Kursledningen bestod av PV
konsulenten vid F1, Carl-Axel 
Nyberg, och kyrkoherde Ulf Hil
dingstam. Programmet inne
höll PV-principer, själavårdens 
organisation och genomföran
de, varför själavård?, krigs
gravtjänstens organisation och 
genomförande, Genevekonven
tionen/krigsfångetjänst, so
cialtjänst, bildnings- och för 
ströelseverksamhet. Ett i san
ning mycket ambitiöst och 

Lott'dragning ... 
F10:s frivilligdetalj och sam
bandsavdelning har i samarbe
te med F5 och F17 under sena
re år på olika sätt försökt öka 
intresset för sambandstjänsten 
och därmed sammanhängande 
tjänstgöring under våra tillämp
ningsövningar. Att nedlagt ar
bete befrämjat lottornas intres
se, anses bevisat genom at1 
inte mindre än 8 av F10:s 19 
registrerade sambandslottor 
tjänstgjorde under sektoröv
ning "TOR" i oktober. - Mht 
lottornas problem (med barn
passning, "hemmafru ledighet", 
semesterdagar för ledighet från 
förvärvsarbete m m) anses re
sultatet som mycket bra. _ 

Fj. Gunnarsson 

• 	 Hannover-Mässan inkluderar alltid en IIygut
ställning. Flygplats är Langenhagen och tidpunkt 
1-9 ma;. Pressdag dock p~ Iredag 30/ 4. Special
dag lör rymdteknik 3/5, hkp-dag 4/ 5, utrustning 
5/ 5 och allmänna IIygdagar den 8-9 ma;. Herz
lich willkommen' 

spännande program. På kväl
len bjöds på tillämpad perso
nalvård - Tosse Bark med gi
tarr underhöll och berät1ade 
om fältartisternas org. 

En sådan här kurs är mycket 
ovan lig för vpl-befäl. Själv 
konfronterades jag mycket lite 
med dessa problem under min 
grundutbildning. Vad vet Du 
om personalvårdsbehovet i en 
krissituation? Trygghet kontra 
ovisshet, skyldigheter kontra 
möjligheter? Detta är Inga 
problem vi löser på en tolvtim
mars veckoslutskurs. Men det 
är spännande att få en inblick i 
PV-sidans problem, policy och 
mål. 

Kursdeltagarna var ense om 
att denna kurs borde följas upp 
- den var synnerligen givande! 
Jag önskar också att denna 
kurs kan genomföras hos and
ra föreningar . _ 

Anders Asp 

UNDERKÄNT! 
. .. är det journalistiska betyg allt fler allt oftare 
har anledning att utdela åt tidningsdraken AF
TONBLADET. Saklighet, objektivitet och kor
rekthet är gamla journalistiska hedersbegrepp 
som för länge sedan kastats ut på Klara-kvarte
rens Valtugata. Politisk vinkling gärna parad 
med infam naivitet är dagens upp-till-kamp
sång. 

Ett typexempel är AB-medarbetaren DIETER 
STRAND - som mig veterligt tidigare i totalför
svarssammanhang som aktiv gjort sig känd 
som positivt intrenerad och konstruktiv; som 
en "juste snubbe" - som i dag tycks totalt ha 
hemfallit åt snäv rödpolitisk, antimllitäristisk 
noja. Har han måhända kringränts i någon tidi 
gare " kärriär"? Någon dunkel belastning måste 
han tydligen gå och släpa på. Ty hans s k skri 
verier, åtminstone betr Sveriges försvarsmakt, 
kännetecknas alltsom oftast av olruksam an
tipati med fulförtäkta anspelningar .... hem
mahörande i "Kindergarten". 

Dieter Strand var närvarande (strikt klädd 

och välkammad minsann) vid flygstabens 
presskonferens om 1975 års flygsäkerhetsläge 
fredagen den 13/2 samt vid efterföljande 37
haverigenomgång vid Saab-Scania i Linköping. 
I sin s k artikel dagen därpå omnämns bl a FV:s 
PR-män. Det (bl a) ger anledning till svaromål. 
- a) Milloner kan Du Dieter på papper bolla 
med, och det gör Du gärna ... och inkorrekt. 
Men Din insinuation att Viggen-reparationerna 
skulle gå löst på "kanske flera hundra" miljoner 
låter mer som ett utmattning8fel. Är det inte 
Lookheed C-5A:s vingmodIfIeringar Du är ute 
och far efter? D u kan inte räkna in kostnaderna 
för de 3 havererade Viggarna ... de är ju redan 
betaldal Och att reparationerna/modifieringar
na per vinge skulle kosta lika mycket som en ny 
37:a verkar i överkant pes8imistiskt. Det är bara 
ett 20-tal som behöver mer genomgripande 
omarbetningar/tjockare balkar. - b) Hur kan 
Du vid Saab-besöket veta att det inte är som 
vid Lockheed? Och när blev vanlig vänlighet i 
form aven kopp kalle och tre kakor ("en gans
ka dyr och chokladlylld") = muta? Jag har t ex 
erhållit kalle på AB ... - c) Du ondgör Dig över 

INSÄNDARE 


att USA-experter hjälpt till vid 37-haverlutred
ningarna. Flertalet svenskar är mer än tack
samma för att folk inte behövde tillkallas från 
motsatt väderstrecki - d) Avslutningsvis tycker 
Du Dieter, att det räcker med gamla trötta DC-
3:or i FV. Det har ju "varit fred i Sverige hela ti 
den" sedan dessa transportflygplan inköptes. 
Du tror på evig fred och vill skänka bort vår 
neutralitet och alliansfrihet. Därför skall Sveri 
ge totalnedrusta. OK, för visst talar väl såväl 
gårdagens som dagens mänskliga historia om 
fred på jorden . .. 
• Samma dag som FV-presskonferensen hade 
AB en artikel om Viggen-haverierna. Aterigen 
togs där förföriskt och försvarsnihilistiskt upp 
vad man ev kan få för 1 st Viggen - daghems
platser, motorväg, småhus, charterresor. Jag 
frågar: vad kan man inte få för de årligt stora 
produktionskostnaderna AB slukar? - In sum
ma: Det Aftonbladet skriver om iförsvarsfrågor 
är detsamma (och här används ett riksdagscI
tat från 40-talet) "som bönderna fordomdags 
använde att gödsla med"l • 

Jahn Ch 
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Landet runt 


I början av december hölls på 
F20 traditionsenligt "Uppsala 
Möte", som är ell årligt idrolls
och informationsutbyte mellan 
F20:s lärare och elever samt 
Flygstaben (i år förstärkt med 
en man från MHS). - Idrollsut
bytet omfallade duellskjutning, 
dragkamp, volleyboll och lag
kappsimning. Det av Flygsta
ben 1972 uppsalla vandrings
priset tillföll för fjärde året i 
följd F20:s eleviag. 

Flygstaben. som enl egen ut
sago i alla avseenden ställde 
upp med A-laget (de var inte 
många!) misslyckades helt och 
erövrade inte en enda futtig 
poäng! Man får verkligen hop
pas att idrotten får en mer 

Fältarbetskurs 

1975 års fältarbetskurs för flyg
fältsingenjörer inom FslIFältarb, 
milo Ö och milo B genomfördes 
vid Sätra hälsobrunn (14 km SV 
Sala) uti oktober månad. Kurs
anordnande myndighet var MB Ö 
med flyginspektören, öv 1. Nils 
Palmgren som kurschef. 

Antalet deltagare var på förkur
sen 15 och på tvådagarsku rsen 
ca 100 flygfältsingenjörer. Från 
flygförbanden deltog freds bas
chefer, krigsplacerade basbatal
jonschefer samt chefer för fältar
betstroppen. Sammanlagt delta
garantal uppgick till ca 160 per
soner. Förkursen (som leddes av 
1. fvm Arne Malmqvist, Milo Ö 
hade till syfte att ge nytillkomna 
ingenjörer en orientering dels om 
basbataljonens - främst flyg
fältsarbetskompaniets - organi
sation och uppgifter, dels om 

Farnborough- ... 

... flygutställningen utanför London kom
mer som vanligt att äga rum i septem ber, 
närmare bestämt den 5-12/ 9. Enligt upp
gifter från arrangören "Society of British 
Aerospace Compan ies (SBAC) lär det bl i 
den största i historien ... på brittisk mark. 
Detta trots stora kostnadsökningar för alla 
utställare, i vissa fall upp till 75 proc mer 
än för två år sedan . Bara mattkostnaderna 
t ex har gått upp med 25 proc. Men pun
dets värde har ju andra sidan gått ned , så 
det jämnar ju ut ... Tyvärr inte! 

Mer än 150 firmor har redan medio ja-

Uppsala Möte + Trekamp 

framträdande plats i Flygsta
ben ... inför kommande kam
per. - Men vid den information 
som genomfördes efter midda
gen. var man å andra sidan helt 
överlägsen . Då presenterades 
närvarande befattningshavare 
och man informerade om på
gående utredningar, studier 
m m . Vid det avslutande sam
kvämet på elevmässen hade 
man tillfälle att ytterligare dis
kutera och informera om var
andras arbetsförhållanden . 

•• "Uppsala Möte" var för 
F20:s lärares del general rep re
tition inför Krigsskolornas Tre

kamp ett par dagar senare . .. 
med F20 som arrangör. 

Trekampen är en tävling 
mellan kr igsskolornas rege
mentsofficerare och den har 
"pågått" sedan 1951 . Man täv
lar i duellskjutning, volleyboll 
och simning . - F20 vann - som 
vanligt - duellskjutningen (som 
är den enda mil itära grenen!) 
Men vandringspriset, som var 
nyuppsatt 1975 av Sjökrigssko
lan och består aven sextant, 
vanns av Sjökrigsskolan med 
platssiffra 4. Krigsskolan Karl
berg hamnade på lika platssiff
ra som F20, men KK placerade 
sig tyvärr före F20 i den ut
slagsgivande grenen volleyboll. 

flygbasers uppbyggnad och vikti
gare anläggningar vid dessa. 

Tvådagarskursens huvudtema 
var i år BRB. Orienteringar om 
BRB-enheternas organisation 
och uppgifter lämnades av övlt A 
Ottoson och mj A Jervant, Milo Ö. 
På F1 förevisades materiel in
gående i vissa BRB-enheter och 
en praktisk tillämpning av start
planläggning . 

Under tvådagarskursen läm
nades dessutom orienteringar i 
skilda ämnen. Sålunda redogjor
de CFS , genmj H Neij, för flyg
vapnets framtida organisation, mj 
T Warming, FS/Stud , orienterade 
om genomförd studie betr nytt 
flygbassystem, övlt B Mademyr, 
F16, gav en militärpolitisk över
sikt och bdir S Göransson, J=ortF, 
redovisade erfarenheter av utför
da maskeringsförsök vid en flyg
bas. 
• Vid flygfältsi ngenjörsfören

nuari annonserat sin ankomst. Därav lär 
ca 50 amerikanska ställa upp - väl upp
backade av U.S Dept. of Commerce. I 
skrivande stund vet man inte exakt vilka 
flygplan som kommer att på något sätt 
(statiskt och/eller mobilt) att förevisas , 
men från amerikanskt håll verkar vissa 
krafter för ett förevisande av Rockwells 
nya strategiska bombflygplan , B-1. Mera 
troligt är att Grummans/US Navys F-14 
"Tomcat", McDonnell Douglas/USAF:s 
F-15 "Eagle" och General Dynamics/ 
USAF:s F-16 åter blir gäster i Europa. 
En viss möj lighet är också att Boeings fly
gande stridsledningscentral (AWACS) E
3A blir fÖrevisad . 

- F20:s damlag segrade dock i 
den s k spinnkampen. en tre
kamp där kraven på precision 
var större än kraven på fysisk 
spänst. 

De idrottsliga aktiviteterna 
fortsatte på kvällen med supe 
och dans till F20 :s "husband" 
Black Birds. Ett uppskattat in
slag i en danspaus var visning
en av kortfilmen " En jetflygares 
vardag" som beskriver en jetpi
lots komplicerade tillvaro. 

Alla deltagare, såväl gäster 
som värdar, var överens om att 
årets Trekamp var en fullträff 
såväl sportsligt som arrangörs
mässigt. Tävlingen och samva
ron bidrar till ökat samförstånd 
mellan de tre vapengrenarnas 
krigsskolor till fromma för den 
gemensamma verksamheten 
att utbilda regementsofficera
~. . 

Sjöling 

ingens årsstämma med efter
följande middag var bl a genlj 
Nils Sköld, C/FS , genmj Hans 
Neij och hedersmedlemmarna 
genmj Lennart Peyron , ÖV Kjell 
Rasmusson och 1. bint Gösta 
Larsson närvarande. 

Med anledning av flygfältsin
genjörsföreningens olika jubileer 
(20 år sedan flygfältsarbetskom
panierna tillkom , 15 år sedan in
genjörförening Ö startades och 
10 år sedan tvådagarskurserna 
började) överlämnades minnes
gåvor till befattningshavare som 
på olika sätt stött föreningens 
verksamhet. - Sätra Hälsobrunn 
erbjÖd en vacker inramning till 
kursen, förläggning och förpläg
nad var utmärkta och lektionssa
lar m m lämpliga. All personal vid 
Hälsobrunnen visade under för
beredelserna för kursen och un
der kursen stort tillmötesgåen
de. • 

Rune Eriksson 

Från Europa blir nog samprodukten 
(Panavias) MRCA det intressantaste insla
get. Dock kan det inte bli fråga om proto
typ 5, den italienska, ty den landningsha
vererade i januari efter ett antaget fel i det 
s k fly-by-wire-kontroll-systemet. - Sveri
ge lär finnas med på något sätt , medan 
Sovjet av hävd bara (utanför järnridån) 
koncentrerar sig på Paris/Le Bourget. 

Till sist skall alla inte SBAC-medlem
mar, dvs alla vanliga besökare/alla som 
av ren flygnyfikenhet tar sig till Farnbo
rough , varnas: DU skall veta att inträdes
avgiften per dag kommer att kosta minst 
30 kr . .. kanske 40!! • 

J .Ch 
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• .SÖCKER . 

FV:s jubileumsbok! ! 

När som helst kan det hända. Nå
gon gång under sen vinter (i norr) 
eller tidig vår (i söder). Vad-då? 
Jo, då utkommer den med största 
spänning efterlängtade boken om 
'Flygvapnet 1926-1976'. En jubi
leumsbok som givits titeln "A tf lIy
ga är att leva" Det blir en bra bok, 
det borgar bokförlaget Bra Böcker 
för ... tillsammans med (nota be
ne) öv Gösta Norrbohm (författa
re) och kn Bertil Skogsberg (gra
fisk produktion m m) samt bl a Bo 
Dahlin (färgfotograf). 

Avsikten med jubileumsboken är att an
språkslöst PÅMINNA om flygvapnets 50
ånga historia som neutralitetsvakt för och 
med Sveriges folk . Denna s k påminnelse 
har tillkommit genom ett unikt samarbete 
mellan en försvarsgren. FV. och en bok
klubb . Bra Böcker. 

Ty det hände sig vid den tiden (ungefär 
för två år sedan . eller så) att nuvarande 
chefen för F13M (eller bättre F3 , Malm
slätt) överste Gösta Norrbohm samt kap
ten Bertil Skogsberg kom på iden att till
sammans med Sveriges flygfotograf nr 1 
Bo Dahlin sammanställa ett bokverk om 
flygvapnets självständiga historia, lagom 
till vårt 50-års jubileum i år. Förlagschefen 
för Bra Böcker , Rolf Jansson (som har 

Jane's - UppslagsBoken! 

Finns det en bok som varje (inbillad eller 
ej) flygsakkunnig inte kan vara utan så är 
det "Jane's All The World's Aircraft". Det 
är UppslagsBoken med stort U+B. Det är 
också en stor bok , dubbelbottnat stor. Yt
måttet är 22,,32 cm och tjockleken 5 cm. 
Och innehållet (texten och bilderna) är 
faktamässigt det mest professionella som 
studeras kan . - Den flygjournalist som 
inte år ligen förser sig med ett exemplar av 
denna dyrgrip till bok borde mer än skäm
masl Ni andra är bara att beklaga. 

"Jane's" utkommer årligen lagom före 
julklappsruschen . Det har den nu gjort i 
66 år. Den berättar inte bara om aktuella 

näsa för kulturella ting och gediget arbe
te), spårade upp intentionerna och tog 
kontakt. En lavin sattes i rullning. CFV 
" beordrade" förslagsställarna att tillsam
mans med förlagschefen se till att Sveri
ges folk 1976 skulle ges chansen att få 
läsa om vad flyg verkligen var och är, att i 
populär tappning få mer än en aning om 
vad som döljer sig bakom det magiska or
det FLYGARGLÄDJE. 

"Den lIygande människan" är inte som 
vi jordbor. Det är en annan art, med ett 
annat blOdomlopp och en annan himmel . 

flygplan (militära som civila), utan delar 
även med sig kunskap om segelflygplan, 
RPV, "drones" / målfarkoster, luftskepp 
alla rb-typer, övriga luftvapen , raketer , sa
telliter , rymdfarkoster , motorer etc. M a o: 
ALLTI Och sakkunnigheten är domineran
de. - Ärets upplaga är på över 800 sidor, 
med ca 1 500 bilder. Boken utges av Ja
ne's Yearbooks i London. Huvudredaktö
rer (i ett stort, kvalificerat redaktionsteam) 
är John W R Taylor och Kenneth Munson. 
Bokpriset är ( 19.50. 

En av de uppskattade fördelarna i bo
ken (förutom de aktuella och precisa 
data- och prestandauppgifterna m m) är 
Mr Taylor"s analyserande förord av olika 
aktuella trender. I år tar Mr T upp allt slö
seri med inhemsk flygkonkurrens (bara i 
Storbritannien har man slösat bort ca 1 
milj pund på 42 avbrutna flygprojekt se
dan VK 2) , och förordar ett brett interna
tionellt samgående, Europa-USA.• T fin
ner dessutom "Europa-NATO:s" val av 
lättviktaren F- i 6 som riktigare och fram
syntare, än om man gått in för den "gam
la" skolans tyngre skapelser (t ex Vig
geni).• I årets förord , liksom i fjolårets , 
tar T i varnande ordalag upp flyg- och va
penexpansionen (såväl kvantitativt som 
kvalitativt) inom Sovjet och WP. T konsta
terar , att medan NATO av bl a ekonomis
ka skäl måste dra in på sina konventionel
la flygstridsstyrkor i Europa, sker en mot
svarande ökning (genom smart omfördel
ning av försvarsmedlen) inom WP genom 
Sovjets försorg . MiG-23 och dito 25 i olika 
versioner är nu ett vanligt WP-Iuftvapen , 
framför allt i DDR (Sveriges Östersjö
grannel ). Och i år lär vi få "se" Sovjets 
strategiska bombflygplan " Backfire" inom 
samma område (vars kärnstridspetsrobo
tar AS-6 i Mach 3 väl täcker även Medel
havs-område!!) . Och den nya attack
hkp:n Mi-24 finns det gott om inom WP. ~ 

"Den flygande människan " betraktar inte 
jorden som sin moder. Den är ingenting 
annat än en tankningsplats för flygplan. 
"Den flygande människan" överlever på 
jorden (om vedervärdiga omständigheter 
nu tvingar henne att fjättras där längre tid 
än tankningarna kräver) genom att stude
ra flygdata, plugga flyghi storia och dito 
taktik , jämföra olika "knarrar", diskutera 
luftakrobatik och framför allt förbereda 
nästa start. Men "de n flygande männi
skan" kan dessutom i några få lyckliga fall 
fördriva fångtiden på marken med att 
skriva, rita, fotografera och redigera flyg . 
Detta gäller t ex de två renodlade exem
plaren avarten, Norrbohm/S kogsberg , 
som gjort FV:s jubileumsbok. Man säg 
faktiskt under produktionstiden i deras 
ögon ett återsken av den lycka som varje 
flygare vederfars när flygplanet börjar 'ro
tera'. 

Samarbetet FV-BBB har nu (snart) re
sulterat i en "påminnelse" i A4-format 
som bl a innehåller 350 färgbilder inkl 
teckningar samt 370 svartvita. Boken är 
redigerad i " panoramastil " dvs varje upp
slag är en avslutad helhet - vilket inte 
hindrar inbördes sammanhang. - Boken, 
som kommer att bli en raritet för alla och 
envar, kan beställas direkt hos bokförla
get Bra Böcker i Höganäs. Den säljs i form 
av bokpaket. Men för FV-personal öppnas 
en begränsad annan möjlighet , därom vet 
FS / I nfo mer att berätta . 

Till sist (med anledning av denna lyckli
ga tilldragelse / nedkomst) : Man behöver 
inte vara flyggalen . . . men det är alltid en 
fördeli _ 

J. Ch 

SovjetlWP visar alltså inte bara upp en 
ökad slagstryka, dess uttryck har också 
blivit märkbart aggresivare. Detta noteras 
varnande, samtidigt som NATO uppvisar 
motsatsen ... i bägge fallen. (Detta borde 
leda till mer än eftertanke i det nedrustan
de Sverige tycker bokanmälaren/Red.) • 
Ett annat intressant spörsmål , som T tar 
upp, är utvecklingen på RPV-området (fö
rarlösa flygplan). Erfarenheter från Yom 
Kippur-kriget diskuteras liksom den nära 
framtidens "stigfinnare" - och kamikaze"
fa rkoster. T undrar även, om de flygande 
föremål som observe rats över bl a Sveri
ge kan vara hittills okända, existerande 
RPV med ryskt ursprung.• Förordsanaly
sen av Mr Taylor är mycket intressant och 
givande . men tyvärr pekar hans verk
lighet idag och i morgon inte mot någon 
"ljusnande framtid" för mänskligheten. 
Snarare mycket tvärtom. 

Till sist skall sägas om 1975-76 års ut
gåva av "Jane's All The World's Aircraft" 
att det efter förordet finns en sida med er
kännanden/tackord till bidragsgivare. 
"FL YG vapenNYTT" (Sweden) syns myc
ket väl. Thank you Mr Taylor, we shall not 
neglect yo u in the future either . _ 

1. Ch 
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Köp Den - Ett Måste .. 

Sverige begåvas inte allt lör olta 
med böcker om svenskt Ilyg. Se
dan trotjänaren.. "Ett år i lulten" 
Irån Allhems lörlag gått i ide, har. 
det känts tomt värre. Visserligen 
kom den lina boken om F8 1973, 
men en svala gör som bekant 
ingen sommar. Därlör noterar man 
med tillfredsställelse att ytterliga
re en 'svala' dykt upp . .. om ej på 
den allmänna bokmarknaden. För 
bedrilten svarar lörlaget Göta 
Flygvapenlörening och den åsyfta
de boken behandlar 29 år i luf
ten ... med start och landning på 
Säve. F9 alltså. 

Redan i nr 3175 hann FV-Nytt med en liten 
blänkare om F9-boken. Dock vill Red. puf
fa ytterligare för det gedigna alstret och 
på det varmaste uppmana till köp genom 
några s k recensionsord . 

Historiebokens författare heter Hilding 
Bennegärd. Han skulle kunna benämnas 
"M r F9", då han var med redan vid flottil
jens uppsättande 1940 som mekaniker 
och korpral och sedan vandrat den långa 
vägen fram till stabschef och överstelöjt
nant vid nedläggningen av flottiljen 1969. 
Detta borgar för fin känsla av ämnesbe-

Kungl. Göta F lygflottilj 1940-69 

handlingen och , som det klart visar sig, ett 
gediget berättarkunnande. 

Boken berättar såväl om många av flot
tiljens personligheter (låg som hög) som 
dess olika flygplantyper. Bång. Ahmans
son, Mangård och Gappelen-Smith får 
visserligen företräde framför andra mind
re namnkunniga vardagsjobbare .. . men 
de glöms inte bort helt. Och tur är väl det. 
Ty varifrån hade väl den omtalade F9
andan kommit om inte " männen-i-det
tysta" funnits? De män som kom att driva 
flottiljen framåt och som hade att utföra 
anbefallda order? (Gärna en bra chef, 
men först och främst en bra medarbetar
kader; det känns som en förutsättning för 
det förstnämnda.) 

En bra bok kräver också bra illustratio
ner . Det äger "Kungl Göta Flygllottilj 

Försvarsstabens Informations·· 
avdelning publicerar i sin "Ori
entering nr U 15~ 16" en artikel 
av ERIK HOLM (Utrikespolitis
ka Institutet), som här citeras in 
extenso. 

"De höga föredragsslutande parterna skall 
informera och konsultera varandra i alla 
viktiga internationella frågor och handla 
med utgångspunkt frAn den gemensamma 
ståndpunkt som motsvarar båda staternas 
intressen." - Så lyder den nionde artikeln i 
det nya vänskaps-, samarbets- och bi
ståndsfördrag mellan Sovjetunionen och 
Öst-Tyskland, som undertecknades i MOSk
va den 7 oktober . Förpliktelserna är ömsesi
diga. Men om man betänker att den ena 
parten är en supermakt, står det klart at1 
den östtyska staten avhänt sig all utrikespo
litisk handlingsfrihet till Moskva. Men det 
finns också andra inslag i den nya pakten, 
som kastar ett intressant ljus över Sovjet
unionens europeiska politik efter det hög
tidliga undertecknandet i Helsingfors av do
kumenten om säkerhet och samarbete i Eu
ropa. 

De orubbliga gränserna. - Någon direkt 
hänvisn ing till Helsingfors-dokumenten 
görs inte i det nya fördraget, vilket i och för 
sig är ett anmärkningsvärt faktum . Däremot 
understryks med stort eftertryck, att öst
blocksstaternas gränser i Europa är okränk
bara, dvs enl ryskt språkbruk orubbliga. I 
detta sammanhang nämns särskilt gränsen 
mellan de båda tyska staterna. Detta bör 
bedömas mot bakgrunden av att Väst-Tysk
land under den europeiska säkerhetskonfe
rensen gjorde energiska ansträngningar för 
att få med en bestämmelse, som inte uteslöt 
ändringar av gränserna med fredliga medel. 
Detta lyckades också trots envetet sovjetiskt 
motstånd. Därmed hade Bonn nått sitt mål 

Konsolidering inom östblocket 

Sovle'. + WP:••pantnllolpt, MtG-25 'Foxbat-8' (Ur 'FlugRevue'.) 

att på papperet hålla frågan om en tysk 
återförening öppen. 

Men fördraget mellan Öst-Berlin och 
Moskva bekräftar, att Sovjetunionen i reali
teten håller fast vid att gränserna är 'orubb
liga' . Detta understryks ytterligare av att 
hänvisningarna till en tysk återförening och 
till ett tyskt fredsfördrag i de tidigare fördra
gen av 1955 och 1964 mellan Öst-Tysk land 
och Sovjetunionen inte återkommer i den 
nya upplagan . För Sovjetunionen med sa
tellitstater i Östeuropa är avsnittet om sä
kerheten i Europa i Hel singforsdokumenten 
ett fredsfördrag, som fastslår den beståen
de politiska ordningen och samtidigt uteslu
ter alla försök och möjligheter att ändra 
denna ordning. 

De socialistiska landvinningarna. - En 
nyhet i jämförelse med de gamla pakterna 
är, att Öst -Tyskland och Sovjetunionen nu 
förklarar, att skyddet av de socialistiska 
landvinningarna är en gemensam plikt för 
alla socialistiska länder. Första gången den
na formulering dök upp var under Tjecko
slovakien-krisen 1968 i det S k Warszawa

1940-69". Många av dessa har tagits av 
flottiljens trogne fotograf Styrbjörn Eric
son, vars mycket goda alster även FV-Nytt 
i många sammanhang haft förmånen att 
dra nytta av. - Ur den rika bildskörden le
vandegörs F9:s olika neutralitetsvapen: 
Från J 81G10ster Gladiator, J 11 / Fiat GR 
42, J 9/ Seversky Republic EP-1, FFVS 
J 22, Saab J 21 A-3 till J 28/De Havil
land "Vampire", Saab J 29 "Tunnan" och 
J 34/Hawker "Hunter". - Det hör till bo
kens mänga förtjänster att bilderna är pla
cerade i sitt textsammanhang samt för
setts med fylliga bildtexter - (det var lite 
sämre ordnat med dessa viktiga detaljer i 
F8-boken, tyvärr) . 

Även om F9-boken kanske i första hand 
vänder sig till gamla F9:are i förskingring
en, har förvisso alla andra flyginvolverade 
olika kategorier lika stor behållning av 
denna kulturhistoriska flygläsning. Bely
sande glimtar från jobbet som divisions
chef, flottilj läkare, mekaniker m m ger bo
ken krydda. Storyn om tunisiern - som 
utbildades på Säve, stod på näsan i land
ningen och blev flygstabschef hemmavid 
- bör ej missas. Absolut ej heller F9:s 
riksbekanta vägglus, som genom en me
dicinsk formulering blev så "görlus-tig" att 
en stabsmurvel modell Y verkligen känner 
att F9-andan fortfarande har verknings
kraft. - Gör därför så här: Beställ boken 
ögona böj från Göta Flygvapenförening, 
pg 726836-0 samt ange "F9-boken" på 
talongen. Gör det! 37 kr har även DU råd 
med. • 

1. Ch 

brevet, där Sovjetunionen, Öst-Tyskland , Po
len, Bulgarien och Ungern framhöll för Tjec
koslovakien, att försvaret av de socialistiska 
landvinningarna i detta land inte bara var 
"er plikt utan också vAr". Sedan - efter in
vasionen i Tjeckoslovakien - döp tes denna 
'plikt' till 'Brezjnev-doktrinen '. Den upphöj
des till rangen aven fördragsenlig förpliktel
se i vänskaps- och biståndspakten mellan 
Sovjetunionen och Tjeckoslovakien 1970, 
och har alltså nu även fått sin plats i det nya 
östtysk-sovjetiska fördraget. Ännu så länge 
saknas den i övriga bilaterala fördrag mel
lan Sovjetunionen och de ös teuropeiska 
staterna, pakter som komplette ra r den ge
mensamma militäralliansen - Warszawa
pakten. 

Inte längre bistånd bara I Europa. 
Warszawapakten gäller enbart ömsesidigt 
bistånd i Europa, och detta var fallet också 
beträffande de ursprungliga tvås idiga öst
btocksfördragen . Men från och med 1967 
inträdde en förändring. Biståndsförpliktel
serna blev inte längre geografiskt begränsa
de. Det heter nu i alla dessa fördrag, som 
successivt har förnyats (inkl den nya öst
tysk -sovjetiska versionen), at1 de fördrags
slutande parterna i händelse av ett väpnat 
angrepp mot endera av dem skall betrakta 
ett sådant angrepp som mot sig själv och ge 
den angripna staten allt bistånd. Varför den
na ändring, som gäller för alla undantag. 
nämligen Polen, vars fördrag med Sovjet
unionen av 1965 ännu inte förnyats? Förkla
ringen kan bara vara en: konflikten mellan 
Sovjetunionen och Kina . Moskva har velat 
ha en allmän biståndsförpliktelse, som ock
så täcker en väpnad konflikt mellan båda 
kommunistiska huvudmakterna. 

Det europeiska östblocket är således 
konsoliderat både öster- och västerut. 
Moskva har med all önskvärd tydlighet mar
kerat detta faktum i sin nya pakt med Öst
Tyskland. " • 
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Insändarforum: "På mitt sätt sett" 


I FV-Nytt nr 4/75 infördes en arti 
kel "MHS:FAK ett lämpligt urvals
system?" författad aven tidigare 
FAK-elev - BENGT LEJSVED. I 
denna framfördes kritiska syn
punkter kring nuvarande urvals
system under MHS:FAK samtidigt 
som förslag till förändringar av så
väl utbildning som urvalsmetodik 
angavs. Chefen för flygstabens ut
bildningsavdelning ger nedan en 
kommentar till den aktuella arti 
keln. 

Debatt nyttig och välkommen. - Den frå
ga som tas upp i artikeln är förvisso inte 
ny men inte heller därför mindre aktuell. 
Många är de allmänna kursers elever 
både vid MHS och dess företrädare FKHS 
- som diskuterat kursens omfattning och 
uppläggning mot bakgrund av det dubbla 
målet - att ge eleverna vidgade kunska
per för framtida arbetsinsatser inom FV 
och att välja ut lämpliga kandidater för vi
dareutbildning vid högre kurs. Det finns 
säkert de som helt eller delvis delar insän
darens synpunkter samtidigt som många 
har en annan uppfattning på åtskilliga 
punkter . Skall vi åstadkomma förändring
ar till det bättre - såväl från den enskildes 
som flygvapnets synpunkt - är en saklig 
diskussion ett välkommet bidrag. Utbild
ningen vid MHS:FAK utgör därvid inte nå
got undantag. Insändaren har genom sitt 
inlägg främst fokuserat frågan om urvals
processen för högre utbildning, men ock
så tagit upp frågor som utbildningens in
nehåll och uppläggning, marklinjeoffice
rarnas högre kvalificeringstal för högre 
kurs mm. 

• • Några tillrättalägganden. - Huruvi
da den kritiska inställningen mot FAK är 
så allmän som inledningsvis antyds i Lejs
veds artikel kan ifrågasättas. I elevernas 
skriftliga kursvärdering efter aktuell kurs 
(FAK 74-75) finns inte ens antydan till en 
sådan uppfattning . MÖjligen kan invänd
ningarna vara större än vad man till även
tyrs är beredd att uttrycka i en kursvärde
ring. Detta är i så fall olyckligt. De skriftliga 
kursvärderingarna - som uttrycker majo
ritetens uppfattning - behandlas nog
grant och seriöst. Det är bl a dessa som 
ger underlag för de successiva förbätt
ringar som genomförs från kurs till kurs. 

~ forts: BÖCKER 

Skulle Lejsveds uppfattningar ha en elev
majoritet bakom sig torde de alltså tvek
löst varit med i kursvärderingen. 

Beskrivningen att FAK skulle ha "till hu
vudsaklig uppgift att gallra bort hälften, 
istället för att ge en meningsfylld utbild
ning" är en klar överdrift. Jag hoppas 
verkligen att utbildningen upplevs me
ningsfylld även om naturligtvis krav på 
förbättringar alltid kan och bör diskuteras. 
Själva urvalsprocessen upplevs sannolikt 
mycket olika av skilda individer. Så kan 
exempelvis ett misslyckande upplevas 
mera orättvist än ett positivt resultat. Men 
är inte ändå just FAK det tillfälle då man 
under samma förhållanden och relativt 
lika villkor bör ges tillfälle "konkurrera" 
med kamrater ur egen officerskurs eller 
näraliggande kurs i urval för högre utbild
ning? Ett sådant urval är - på ett eller an
nat sätt - ändå nödvändigt, vid FAK eller 
senare. 

L:s konstaterande i början av artikeln : 
"ett medelbetyg under 7,0 vilket i sin 
tur innebär utestängning från HK och en 
vidare karriär" är något överdrivet. Det är 
sant att gränsen för kvalificering till högre 
kurs ligger vid medelbetyg 7,0. Under 

mot urvalsprocessen, som Lejsved tar 
upp. 

•• Ifråga om "utestängning från HK och 
en vidare karriär" kan inte L. vara omed
veten om att betydande urvalsbefordran 
bland regoff utan högre kurs ägt och 
äger rum. Det är inte så att fullgjord högre 
kurs är något villkor för urvalsbefordran, 
lika litet som genomgången FHK är något 
garanti för sådan befordran. Ett omfattan
de vitsords- och befordringssystem - ny
ligen utökat och reviderat - säkerställer 
att alla officerare årligen bedöms allsidigt 
bl a mot bakgrund av visade arbetspre
stationer och förtjänster. Ett uteblivet urval 
till högre utbildning innebär således inte 
någon "utestängning från vidare karriär ". 
Ett studium av "Rullan" ger många belägg 
härför! 

Det är sant att andelen regoff från 
marklinjen som kvalificerar sig för högre 
kurs är större än motsvarande för "f lygar
na" . I artikeln anges att "nästan 90 % av 
markoff icerarna har kvalificerat sig för HK 
medan procentsatsen för de flygande kol
legerna är betydligt blygsammare". Resp 
andel är i genomsnitt under en 10-årspe-

Utbildning och urval under MHS:FAK 

FS/Utb 

hösten 1975 infördes dock ett komplette
ringssystem, som gör det möjligt för alla, 
som inte under kursen nått kvalificerings
gränsen, att i efterhand få göra en kom
plettering. Kompletteringssystemet går ut 
på att den som inte nått 7,0 i medelbetyg 
under kursen och som så önskar får ge
nomgå prov i vissa ämnen året därpå. Ve
derbörande får därvid efter ett särskilt 
system tillgodoräkna sig resultaten från 
"om proven" och kan därigenom nå över 
kvalificeringsgränsen för högre kurs. Det
ta nya system borde väsentligt kunna 
minska eller i bästa fall ta bort den kritik 

* 

Försvarsupplysning 
uppfattas o"a som 

Björn Orward svårt. Ämnet är stort 
och omfattande. Fack
termer och inveckladeFÖR OCH MOT uttryck används inte så 
sällan. Omfånget av lit FÖRSVAR 
teratur och underlag är 
förödande och kan mä
tas i kilo. 

Många, helt enkelt de flesta, 
praktiskt taget alla, har dock 
anledning kunna något om för
svaret och de större frågor som 
rör försvaret. Allmän värnplikt 
eller civilförsvarsplikt gäller för 
huvuddelen av de vuxna med

borgarna. Försvaret 
pengar, vilket bl a märks på 
skattsedeln. Många är anslutna 
till en frivillig försvarsorganisa
tion och har faktiskt skyldighet 
att vara orienterade i försvars
frågor. Frivilliga män har en 
viss grundkunskap från sin 
värnpliktstjänstgöring. Frivilliga 
kvinnor startar oftast på noll i 
detta avseende. De som gör sin 
värnplikt eller annan militär 
tjänstgöring önskar ofta få mer 
kunskap om och möjlighet att 
diskutera militära frågor och 
problem än vad som ges. And
ra intresserade har svårt att hit 
ta rätt i det omfattande materia
let. Björn Orwards bok "FÖR 
OCH MOT FÖRSVAR" (utkom-

GER LEJSVED 

SVAR PÅ TAL 


riod 73 och 48 proc. Denna fördelning är 
naturligtvis inte önskvärd - behovet av 
både flygförare och marklinjeofficerare 
med förbandserfarenheter från olika 
tjänstegrenar i kombination med högre 
utbildning är självklart väsentlig för led
ning och utveckling av vårt flygvapen lik
som i den integrerade verksamhet som 
FV personal skall medverka i inom för
svarsmakten. Jag tror dock inte att detta 
problem kan lösas genom att införa såda
na ändringar som L. föreslår. 
•• Omläggning av FAK? - Kurslängd 
om högst 6 månader torde i realiteten re- ~ 

kostar 

Läs och debattera! 

men i slutet av 1975) är upp
byggd på ~ijande tankegång
ar: 
1. Innehållet 	får inte vara för 

omfattande, utan måste be
gränsas, samtidigt som hela 
totalförsvaret och de större 
frågor som berör detta mås
te behandlas i ett samman
hang. - Boken är på 138 
små sidor och tar upp Värl
den och stormakterna, Eu
ropa och Sverige, totalför
svarets olika grenar samt 
debatt om säkerhetspolitik, 
kärnvapen, värnpliktsväg
ran, u= hjälp och civilmot
stånd . 

2. 	 Språket bör vara vardags
svenska och endast innehål
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~ dan innehållas. Räknar man bort 2 vec
kors julup;Jehåll och lika lång förbands
tjänstgöring samt en semestervecka från 
nuvarande 7 mån kurslängd så innehålls i 
praktiken det framförda önskemålet. 
Kurslängden måste emellertid vara an
passad till bl a utbildningsmålet. Minskad 
kurstid förutsätter ändrat utbildningsmål 
och l eller rationellare utbildning. 

Vad som avses med "yrkesinriktade 
ämnen" i artikeln är oklart. Men det är väl 
änd å inte så att en utbildning inom det 
egna yrkesområdet - t ex stril- eller flyg
tjänst - är syftet? Sådan utbildning måste 
enl min uppfattning huvudsakligen ges i 
annat sammanhang - såväl före som ef
ter FAK. Detta sker också i stor utsträck
ning. Högskoleutbildningen bör nog där
för - som också namnet på FAK anger 
liksom hittills inriktas på en allmän och 
allsidig utbildning för befattningar i ma
jorsnivån i såväl krigs- som fredsorgani
sationen . Jag är övertygad om att de kun
skaper som förmedlas på FAK är nödvän
diga för aktuella befattningar. Det vore 
beklagligt om de krav som FV ställer på 
reg off i aktuell ålder skulle underskattas 
så av berörd personal, som artikeln an
tyder . I ett m inskande FV blir det dess
utom än viktigare att vara mångsidigt kun
nig och användbar . 

Eleverna befinner sig på kompani
chefsnivån då de börjar FAK och skall så
ledes här ges teoretiska kunskaper för 
bataljonschefsnivån. Detta kan möjligen 
vara en förklaring till att utbildningen 
ibland kan tyckas drivas " över huvudet på 
eleverna" . Man får emellertid inte glömma 
att FAK är den sista obligatoriska utbild
ningen för regoft , vilket motiverar att ut
bildningsmålet ligger på denna nivå. 

•• De synpunkter på själva undervis
ningen som L. framför kommer säkerligen 
att noteras vid MHS. Jag berör inte detta 
närmare, men hoppas när L. säger att 
"gruppuppgifter skall lösas under arbets
tiden " , att han därvid inte med arbetstid 
menar schemalagd tid. Den utgör i ge
nomsnitt 4 ' h tim per dag, så utrymmet 
för grupparbete och annat måste anses 
ganska väl tilltaget. 

L. ser som huvudalternativen prov- och 
betygslös FAK. En sådan lösning skulle 
enl författaren vara realiserbar genom att 
ett system med frivillig ansökan till högre 
kurs infördes. Om ändå prov och betyg 
måste finnas skall nuvarande system med 
"kursrelaterade prov och betyg" ersättas 
med "målrelaterade" . De brister som L. 
påtalar i nuvarande system har tagits upp 

....... 
la de fackuttryck som krävs 
för att förstå och kunna delta 
i försvarsdebatten . 

3. Ämnet bör i första hand be
handlas i grupp  studiecir
kel. På så sätt inspirerar, 
stödjer och hjälper man var
andra och olika människors 
kunskaper utnyttjas till allas 
bästa. Grupp - studiecirkel 
om fem till tio personer är 
oftast fördelaktig. 

4. Uppbyggnaden av kunskap 
och förmåga att diskutera 
bör ske successivt. Kun
skapskapitel varvas därför 
med debatt . Viss tid går åt 
för att tillgodogöra sig det 
väsentligaste. Boken är dis
ponerad för att gås igenom 
på ca sju kvällar, med ett 
par t immar per kväll , men 
vissa kapitel kan naturligtvis 

till diskussion och belysts i olika samman
hang vid MHS. Förändringar har också 
genomförts. Antalet prov har t ex reduce
rats . Jag kan instämma i det framförda 
önskemålet men ser också svårigheter att 
realisera det i praktiken. Frågan kan sä
kert ytterligare övervägas. 

Jag vill i detta sammanhang konstatera 
att frågan om betyg i samband med ut
bildningen i FV diskuteras på flera håll. På 
utbildningsavdelningen har vi påbörjat ett 
studium av betygsfrågan i anslutning till 
utbildning inom FV bl a inför arbetet med 
revidering av CFV:s utbildningsbestäm
melser. Ett generellt slopande av betyg 
vid utbildning torde inte vara möjligt att 
genomföra. Kanske en starkt begränsad 
användning av sifferbetyg (motsv) inte är 
helt utesluten . "Underkänd"/Godkänd" 
eventuellt med ett tredje " Väl godkänd" 
kan kanske vara en tillräcklig betygsskala 
i vissa utbildningssammanhang. Under 
förutsättning att utbildningsresultatet skall 
leda fram till en rangordning eller ett urval 
(som exempelvis f n på FAK), anser jag 
den "förenklade" bedömningen vara otill 
räcklig. En noggrann prestationsvärde
ring - grundad på prov och graderad be
tygsskala - ger säkerligen också den 
enskilde en större rättvisa. Den kritiska 
gräns - medelbetyg 7,0 - som behandlas 
i artikeln torde, som framgått tidigare, inte 
i fortsättningen behöva medföra samma 
problem eller irritation som tidigare. 

•• Urval till högre kurs på annat sätt. 
Förslaget om fr ivillig ansökan till FHK 
oberoende av FAK-resultat kan låta nog 
så tilltalande. Frivilligheten för accepte
rande av högre kurs finns redan i dag för 
dem som kvalificerat sig. Ansökningsför
farandet har också sina bestämda nack
delar. Jag tycker nog att L. något överdri 
ver "omgivningens påtryckningar och in
flytande" på dem som kvalificerat sig för 
högre kurs, men väljer att avstå . Kanske 
är det bara så att äld re kam rater eller che
fer med större erfarenhet i dessa frågor 
vill dela med sig till dem som står i en val
situat ion , men som samtidigt har begrän
sade insikter i den högre utbildningen och 
de uppgifter som kan vänta därefter . 
Självk lart ställer mer kvalificerade befatt 
ningar högre krav på sina utövare. Detta 
är inget specifikt "problem" i FV eller för
svarsmakten . Den som känner stor oro el
ler tveksamhet inför detta faktum bör na
turligtvis noga överväga sin situation in
nan han går vidare. Även om ett kvalifice
rat arbete kräver sin man så följer ibland 
också andra och positiva sidor med detta , 

uteslutas eller behandlas 

kortfattat och därigenom 

antalet studiepass göras fär

re . För att studiecirkelbidrag 

skall erhållas fordras dock 

sju tillfällen och sammanlagt 

tjugo timmar. 


5. Kostnaderna bör vara låga. I
Boken kostar 37 kr (exkl 

moms), men om studiecirkel 

bildas erhåller man boken 

gratis, liksom cirkeliedaren 
 • 
oftast får ett visst arvode .• 

Inför 1977 års försvarsbeslut 

som inte bara individen utan också hans 
privata omgivning upplever som stimule
rande. Rekrytering till högre utbildning 
enbart genom frivillig ansökan kan skapa 
nya problem . Motivation för en sak in
nebär inte alltid att man har alla förutsätt 
ningar för densamma! CFV måste försäk
ra sig om att de som ges en lång och dyr
bar högre utbildning även har de bästa 
förutsättningarna att tillgodogöra sig ut
bildningen men också i sin kommande 
verksamhet kan använda de kunskaper 
och insikter som utbildningen givit. Någon 
"villig dold kapacitet " som skulle försvin
na bedömer jag inte behöver befaras i 
framtiden i och med införande av det 
kompletteringssystem , som jag tidigare 
berört. 

Att avskilja elever som frivilligt sökt till 
FHK utan särskild kvalificering , borde enl 
L kunna ske. Detta medför en hel del prak
tiska konsekvenser och torde ha små 
utsikter att bli populärt framförallt hos 
de elever , som måste lämna skolan med 
t ex flyttning m m som följd. 

Den tvångsstyrning av tidpunkten för 
FHK som L. nämner - max två år mellan 
FAK och FHK - existerar inte. Tvärtom är 
FV den mest flexibla försvarsgrenen här
vidlag. En strävan att utbildningen skall 
infalla vid angiven tidpunkt föreligger 
visserligen. Praktiken är dock en annan, 
vilket t ex nu pågående FHK (74-76) 
speglar - ' / 2-5 '/ 2 år från FAK:s slut till 
kursstart på FHK! Den eftersträvade tids
perioden bedöms i de allra flesta fall ligga 
i såväl individens som FV:s intresse. 

•• Några ytterligare reflexioner. - Om 
det är så som l. säger att "morötterna" för 
hög re k urs sak nas är det angeläget att se 
till att de skapas - eller om de finns - blir 
bättre beaktade. Jag håller helt med om 
att den som gått en högre utbildning och 
är beredd ge sitt bästa i kommande 
tjänstgöring skall kunna ~änna sig tillfreds 
med sitt val och sin situation . Kanske bör 
den frågan ytterligare uppmärksam mas 
av FV:s ledning . Om man lyckas därmed 
så tror jag att mycket av det som L. tar 
fram som negativt i dagens situation kan 
framstå som betydligt positivare i fortsätt 
ningen. Det urval som här diskuterats 
och som på ett eller annat sätt måste 
komma till stånd - tror jag med fördel 
skall göras under FAK även om formerna 
ytterligare kan förbättras . 

Slutligen vill jag framhålla att den ut
bildn ing och det urval som här diskuterats 
genomförs utifrån FV:s krav och behov av 
högre utbildade regoff och deras rättmäti 
ga intressen. Naturligtvis måste en viss 
samordning med övriga försvarsgrenars 
högre utbildning äga rum. - Huvudorsa
ken till att de tidigare tre försvarsgrensvi
sa högskolorna 1961 sam manfördes till 
en skola - MHS - var just det ökande be
hovet av integrerad utbildning. Att vi, som 
l. avslutningsvis antyder , skulle ha tagit 
efter armens uttagningssystem är dock 
inte korrekt. Första (F)AK - inkluderande 
i stort nuvarande uttagningssystem - ge
nomfördes i början av 1940-talet. Armens 
första allmänna kurs ägde rum 1964/ 65 . 
• Åven om jag anmält annan uppfattning 
än L. på flera punkter i denna kommentar, 
vill jag understryka värdet av sådana in
lägg om vår utbildning. Det är genom sak
lig debatt som vi kan förbättra oss! • 

c FSIU'b 

måste försvarsdebatten inten
sifieras. Endast kunskap leder Redaktionen önskar fler 
till egen uppfattning. Det är mer 
än hög tid att börja studera stingfulla insändare! 
försvarsfrågorna nu. - Och i 
höst är det val. Tänk på detl - Tag och skriv! 
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Apropå Viggens 
vingbrott: Haveriförloppet 

f 
r 
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Det prelilt1inära utredningsresultatet: 


I
det preliminära utlåtande som försva bulthålet i balkens nedre fläns. Sprickor Med denna förstärkning minskades bal

rets haverikommission (med ordfö na har därefter ökat i storlek och lell till kens grundspänning avsevärt. Man har 

rande hovrättslagman Göran Steen) att ett totalt vingbrott inträffat. heller inte funnit några sprickor i dessa 


avgett behandlas tre likartade haverier Beträffande haveriet den 10 oktober senare balkar. 
med AJ 37 'Viggen'. Dessa inträffade den säger haverikommissionen, att den tek Det är dessa senare levererade flyg
11 juli 1974 och 6 oktober 1975 vid F7 niska utredning som hittills varit möjlig plan som är aktuella för flygning. Innan 
samt den 10 oktober 1975 vid F15. Efter att utföra tyder på en likartad primäror detta sker (medio mars) vidtas vissa ext
det sista haveriet utfärdade Chefen för sak som vid de båda tidigare haverierna: ra säkerhetsåtgärder. Dessa påbörjades i 
flygvapnet flygförbud för Viggen. nämligen vingbrott. Troligen har detta millen av januari vid Viggen-flottiljerna 

Beträffande de två första haverierna haveri dock inletts med att höger vinges och utförs av servicelag ur Saab-Scania 
anser haverikommissionen att de orsa huvudbalk har brustit. Bärgningen av det med hjälp av tekniker vid förbanden. 
kats av ett brott på vänster vinges huvud ta flygplan (se foto ovan t v) vars reste DE ÄTGÄRDER SOM VIDTAS ÄR: 
balk nära vingroten med följd att vänster rande delar ligger på ca 70 m djup ost • Bearbetning och putsning för att mins
vinge skiljts från flygplanet; se den teck Hornslandet - har avbrutits under vinter ka risken för sprickor. 
nade sekvensen ovan (från höger till perioden men avses återupptas i maj. • Modifiering av bultförbandet i området 
vänster). Vingbrotten har lett till snabb ATGÄRDER. Haverikommissionen där brottet skett så att inspektioner un
sönderdelning av flygplanen i lyften le föreslår i sin preliminära rapport att innan derlättas. 
dande till brand och totalhaveri. flygning med Viggen återupptas vid för Ätgärderna är relativt måttliga och 

Vid båda haverierna har raketstolarna band sådana åtgärder vidtas att risken för skall ha vidtagits innan flygning får göras. 
utlösts. Vid det första haveriet (11 juli brott till följd av sprickbildningar i ving Vissa restriktioner kommer att införas vid 
1974) har detta ägt rum utan förarens balkarna elimineras. flygning, vilket innebär begränsningar 
medverkan. Vid det andra (6 oktober I de första 27 levererade flygplanen har under den första perioden (bl a avseende 
1975) har föraren initierat räddningsför konstaterats en för hög lokal spännings hårdhetsgraden i manövrer). 
loppet. Båda förarna undkom med lindri  nivå i vingbalken. Dessa flygplan m/lste Arbete för att utforma den slutliga mo
ga skador. byta vingbalk. Detta kommer att göras vid difieringen pågår. Den tar sikte på att helt 
•• Resultat av markprov, för undersök Saab-Scania i Linköping och de första eliminera spänningskoncentrationen i 
ning av spänningsfördelning i vingen, har flygplanen beräknas tas in på verkstad i huvudbalkens undre fläns så att alla re
visat lokalt högre spänningsnivå i balkens sommar. striktioner slutligen kan hävas. Det be
flänsar än ursprungligen beräknats. I flygplan fr o m nr 28 finns en kraftiga hövs ytterligare beräkningar och prov in
Eventuellt har även en högre frekvens av re balk. Godstjockleken i det aktuella om nan denna modifiering kan fastställas. 
spänningsväxlingar förefunnits . Spän rådet har ökats från 12 mm till 41 mm. TlDSFÖRHÄLLANDEN. - Flygningarna 
ningarna har föranlett uppkomst av små Ökningen föranleddes av flygvapnets beräknas återupptas i mitten av mars. 
sprickor i materialet vid det inre främre krav på ökad livslängd av flygplan 37. Alla flygplan väntas vara åtgärdade enligt ~ 
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