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Brittisk flygexpert rekommenderar svensktillverkade flygplan 

68:de upplagan av "Jane's All The 
Worlds Aircraft" -77/78 blev en utmärkt 
julpresent. Den 903 sid tjockstora flyg
boken med sina ca 1 500 bilder har 
överlägset ingen konkurrens bland 
uppslagsverkI Väldokumenterad, fakta
rik = ett "måste"l - Bokens förord är 

• Första fotot av Sovjets SU-19 'Fancer' ••• 

HAN N IJ 

ULF BJORKM. 

alltid initierat, tänkvärt o välformulerat. 
Denna gång diskuterar författaren 
JOHN W R TAYLOR bl a vådan av pro
jekt B-1:s nedläggning samtidigt som 
han åter varnar för Sovjets kraftiga upp
rustning av fpl o rb, shiil kvantitativt 
som kvalitativt. Väst halkar märkbart 
och hjälplöst (?) pli efterkälken. - Så 
plötsligt läser man: 

"It is suggested sometimes that Sweden 
was tes a great deal 01 its people's money in 
developing and producing its own military 
aircralt, but this is nonsense. The price 01 
viable neutrality is high, and the Swedish Air 
Force could never purchase elsewhere the 
unique combat Iypes il needs to provide an 
ellectiv non-nuclear delense against mighty 
potential loes on ils doorstep. " 

M a o: Svenskarna använder bäst 
sina militära skattepengar för utveck
ling o tillverkning av stridsfpi genom 

fortsatt inhemsk satsning, - Andeme
ningen i bokens förord passar bra in 
som tankeställare strax före artikeln på 
sid 4-15. • 

Red. 

har lånats ur arets "Jane's" . 

R daKlor JAHN CH RLEVILLE LEDARE: FV i incidentberedskapen* 

Svensk incidentberedskap - syfte & funktion* 

Om perspektivplanering* 

Ögat och vår avståndsbedömning* 

Finska flygvapnet 60 år 24-30 

Autogiron - glömd föregångare? 31 

" K Attack-Lansen ur tiden 32-33 

Landet runt, insändare, uti-nytt 

Nr Datorstöd .. .Idel 4: KOS Sektor* 

2 
 Aktuella FV-yrken* 46-47 

3 
4 2110 December Första-sides-Iolo: FlygvapnetlSAF. Baksides-Ioto: Ake Andersson, Saab-Scania . 

* Te<••.,m genom torba',dlch ts 'motIv) ter,oro .kall 
e omg.\!t meCl d Jr v elnrd p rlonA 

3 

4-15 

16-17 

18-23 

34-39 

40-45 



Flygvapnet 
i incidentberedskapen 

tt fullföljande av flygvapnets traditionella deltagande i incidentbered
skapen medför ökande problem för vår utbildningsverksamhet och där
med för den mera långsiktiga beredskapen. Flygvapnets minskande nu
merär gör att allt större andel av den dagliga flygtidsproduktionen mås
te tas i anspråk för denna incidentberedskap. Trots detta uppfattas be

redskapsuppgiften av samtliga berörda som högst menings- och betydelsefull. 

De normer och krav beträffande svensk neutralitet och skydd av våra gränser 
som kom att ställas på Sveriges försvar under beredskapsåren står fast än i dag. 
Främmande, militära aktiviteter runt vår gränser ökar år från år. Utökade svenska 
territorial- och fiskegränser kan komma att medföra en ökad belastning, om in
cidentberedskapen skall kunna fullföljas efter vedertagna principer. 

Mot bakgrund av nedskärningarna av försvarets resurser kan det relativt snart 
bli svårt att leva upp till kraven på bevakning och ingripande vid kränkning av 
vårt territorium. Detta är allvarligt och bör observeras av vår regering. Möjlighe
terna att "visa flaggen" minskar successivt, även om viljan alltjämt är lika god. 

Vi kommer alltid att söka visa omvärlden vår vilja och förmåga att hävda vår 
suveränitet och vårt oberoende. Endast så blir vårt säkerhetspolitiska mål trovär
digt: 

ALLIANSFRIHET I FRED SYFTANDE TILL NEUTRALITET I KRIG. • 
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Om Sveriges 'NEUTRALITETSVAKT' av i dag 


Med ordet 'incidentberedsskap' 
avses sådan militär beredskaps
tjänst, som syftar till att bevaka 
och skydda våra gränsar till lands, 
havs och i luften från eventuell 
obehörig kränkn,ing/intrång. Om 
olika former av sådan gränsbe
vakning handlar denna artikel. 
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et grundläggande behovet av 
vad som i dag innefattas I be
greppet Incidentberedskap 

framstod för Sverige med all önsk
värd tydlighet under det andra 
världskriget. Genom att flygplan och 
fartyg från de krigförande staterna 
kränkte det svenska territoriet, kom 
Sverige att beröras av kriget i relativt 
stor utsträckning. 

Luftbevaknings- och strIdsled
ningsorganisationen utgjordes en
bart av optisk (ögon-) bevakning och , 
under senare delen av kriget, ett fåtal 

radarstationer - s k ekoradio. Med 
dagens mått mätt primitiva metoder 
för övervakning och målinvisning av 
jaktflyg. - Luttbevakningsorganisa
lionen stod vid denna tid under ar
mens ledning . 

Flygning över svenskt territoriu m 
kunde ske antingen för att förkorta 
flygvägen eller för att undgå fientlig 
motverkan. Även direkta spanings
flygningar mot Sverige eller provoka
tioner för kontroll av vår beredskap 
förekom. Orsakerna kunde också 
vara nödlandningar - vilka blev 
många före krigsslutet - feInavige
ringar eller deserteringar. 

•• Allt detta krävde, att vi på ett 
påtagligt sätt - genom neutralitets
vakten med jaktflyg - kunde ingripa 
för att avvisa, tvinga att landa, eskor
tera eller, om erforderligt, använda 
vapenmakt mot främmande flygplan 
som kränkte vår neutralitet. Sverige 
måste som självständig neutral stat 
kunna hävda det egna terrlrotiet och 
för omvärlden visa att vi ville och kun

5 



de försvara vårt land - principer som 
än i dag ligger till grund för vår be
redskap. 

Även behovet av spaningsbered
skap blev under dessa krigsår påtag
ligt. Det krävdes att vi kunde avspana 
omgivande havsområden m m inför 
en eventuellt hotande kustinvasion . 
Trots stora svårigheter att anskaffa 
nödvändigt antal nya och modernare 
flygplan samt annan materiel Iycka

des flygvapnet att sätta upp en rad 
nya förband, främst på jakt- och spa
ningssidan . En samtidig satsning på 
neutralitetsvakten skedde naturligtvis 
även inom övriga försvarsgrenar. 
Den respekt det svenska försvaret 
därmed vann utomlands bidrog san
nolikt till att Sverige kom att stå 
utanför kriget. 

Krigsslutet medförde en successiv 
nedgång av vår beredskap. Utveck
ling pågick emellertid under senare 
delen av 40-talet av ett nytt luftbevak
ningssystem efter brittisk förebild. 
1948 överfördes luftbevakningen från 
armen till flygvapnet. 

ör utom den fort
satta militära satsningen i vår om
värld har händelser - såsom Catali
na-affären 1952, eller som Berlin
och Kuba-kriserna samt Sovjetunio
nens invasioner av Ungern och Tjec
koslovakien - då världsläget skärpts, 
bidragit till att den beredskapsorga
nisation som den svenska försvars
makten tillskapat också fortlöpande 
utvecklats. Motivet var och är Sveri
ges politiska mål att förbli neutralt i 
ett eventuellt kommande krig. Därför 
måste vi stå utanför stormaktsallian
ser i fred. 

Redan under 50-talet, under det 
"kalla kriget", upprätthölls viss jakt
och spaningsberedskap. Stridsled
nings- och luftbevakningsorganisa
tionen "STRIL 50" med sitt nät av ra
darstationer och luftbevakningscen
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traler var utbyggt. En vidareutveck
ling av vårt STRIL-system till det mo
derna och datorstödda "STRIL 60", 
som tillkom under 60-talet, innebar 
en väsentligt förbättrad övervak
ningskapacitet av luftrummet runt 
Sverige, även på låga höjder , Beho
vet av beredskap i fred översågs och 
den operativa ledningen även av flyg
och sjöstridskrafterna koncentrera
des till ÖB och försvarsstaben. 1962 
utkom den första gemensamma be
redskapsordern - ÖB kuppförsvars
order. Häri fastslogs formerna för 
den verksamhet som hädanefter ko m 
att gå under benämningen INCI
DENTBEREDSKAPEN . 
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(Ibevled). Luftförsvarscentralens "ö
gon" mot omvärlden är ett nät av ra
darstationer av olika typer ; storradar
stationer med lång räckvidd, tornra
darstationer för uppföljning på låga 
höjder, höjdmätare mm. Radarinfor
mation överförs förutom till Ifc även 
till ett antal undercentraler - radar
gruppcentraler (rgc) - där uppfölj
ning också sker. 

Jaktledaren (jal), som finns i Ifc, 
fattar beslut om och beordrar nöd
vändiga jaktinsatser. Ledningen av 
den egna jakten i luften utförs av ra
darjaktledaren (rrjal) och sker som 
talstridsledning eller via datalänk. 
Jaktledningen kan utföras från såväl 
Ifc och rgc som från radarstationer
na. 

aktberedskap" 
På våra baser står skarpladdade 
flygplan av typ J 35 "Draken' i bered
skap för att sättas in för incidentupp
drag. Beredskapen upprätthålls med 
olika tidskrav. "Högsta beredskap" 
innebär att flygförarna sitter insats
beredda i flygplanen . De skall efter 

startorder kunna befinna sig i luften 
inom 1 min. Vid läg re tidskrav, t ex 5 
min, uppehåller sig förarna och 
markpersonalen i en byggnad i när
heten av beredskapsflygplanen . Be
redskapen (tidskravet) väljs mht akti
viteten inom uppföljningsområdet; 
t ex flygplan på stora avstånd, flyg
plan på kurs mot eller i närheten av 
vårt territorium, förbandsstorlekar, 
flygplantyper etc. 

~ 
-q: 

Förutom de exklusiva bered
skapsflygplanen kan fredsövande 
flygplan, under ordinarie övnings
pass, beordras utföra t ex identifie
ring . De fredsövande flygplanen, som 
i regel är oladdade, kan alltså väljas 
mht att de jämfört med beredskaps
flygplanen befinner sig i ett bättre 
läge i förhållande till aktuellt mål 
som skall identifieras; t ex kortare 
anflygningssträcka . Insats med 
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Foto. Flygvapnetl SAF. • Ovan: Su- 15 'FLAGON ' F, ur Sovietunionens luftlörsvarsflyg (PVO Strany) med 2 Anab-rb (IR, rrr 

• EP-3E 'Orion ', VS Navy. 

fredsövande flygplan kan dock bara 
ske om aktuell förare nått tillräcklig 
utbildningsstatus. 

•• Ett typiskt incidentuppdrag kan 
gå till enligt följande: 

Aven radarobservatör på en ra
darstation - i rgc eller Ifc - upptäcks 
ett okänt radareko med kurs mot 
svenskt territorium. Målföljning in
leds,' Med hjälp av datorn i Ifc följs 

• Västtysk F-I 04G 'Starlighter ' 

målet automatiskt. Höjd, kurs och fart 
registreras och presenteras för olika 
befattningshavare på bildskärmar. 
Arbete inleds omedelbart med att 
försöka få flygplanmålets identitet 
klarlagd. Detta sker med hjälp av bl a 
färdplaner (PLN). Är flygplanet ett 
eget militärt, kan identiteten oftast 
fastställas med IK (igenkänningsut
rustning). På en utsänd frågesignal 
ger då flygplanet ett svar automatiskt. 

• Robotbeväpnad beredskapsrote J 35F 'Draken' startar " Iran högsta ". 

Ger varken PLN eller IK någon upp
lysning, skall identiteten om möjligt 
klarläggas i samverkan med den civi
la flygtrafikledningen. 

Under tiden som detta sker be
ordrar jaktledaren beredskapsroten 
intaga högsta beredskap. Fortsätter 
anflygningen mot Sverige ges start
order. Efter start får flygförarna från 
radarjaktledaren via tal och/eller da
taöverföring kontinuerligt - förutom 
styrorder - uppgifter om 'målets' 
uppträdande; höjd, fart, kurs mm . 
Datalänkinformationen presenteras 
på instrument i förarkabinen, Roten 
(dvs två flygplan) leds till kontakt på 
ett sådant sätt att det okända flygfö
retaget inte skall överraskas eller 
oroas. Efter målupptäckt "låses" jakt
siktesradarn på flygplanmålet. Ge
nom att utnyttja radar underlättas in
svängningen mot 'målet' för flygförar
na. På så sätt ges också utslag på 
'målets' eventuella radarvarnarut
rustning. Härigenom får 'målet' i god 
tid förvarning om att "jakten" närmar 
sig. 

När optisk kontakt erhålls, rappor
teras omedelbart nationalitet och ~ 

• Radariaktledaren (R ria I) leder bered
skapsiakten Iran en STRIL-anläggning. 



Fig 1: Exempel på signa/spanlngsllygrouler av NA TO och WP. 

flygplantyp. Av flygsäkerhetsskäl är 
det noggrant reglerat hur flygplanen 
får uppträda i samband med identi
fieringen. Är avvisning eller ledning 
till landning nödvändig sker detta ge
nom att jaktplanen manövrerar efter 
internationellt vedertagna regler. 
Dessa omfattar bl a vingtippningar 
och svängar samt i mörker blinkning
ar. Efterföljs inte givna order att läm
na svenskt territorium (om kränkning 
inträffat) kan i yttersta fall varningseld 
behöva avges . - Vapenmakt i sam
band med incidentuppdrag i luften 
har dock aldrig sedan andra världs
kriget behövt tillgripas av svenska 
flygförare. - Efter slutfört uppdrag 
leds roten tillbaka till startbasen eller , 
mht bränsletillgång och rådande bas
väder, till någon alternativbas. Flyg
planen görs omedel bart klara för ny 
start aven klargöringstropp, som hu
vudsakligen består av värnpliktig 
personal. Roten kan sättas in för ett 
nytt uppdrag efter mindre än 10min. 

• • Räddningsberedskap. - I an
slutning till såväl den normala flyg
övningsverksamheten som till inci
dentberedskapen upprätthålls även 
flygräddningsberedskap. Helikoptrar 
av typ HKP 4 (Boeing Vertol 107) 
finns härvid ständigt startk lara. Den
na kapacitet behöver glädjande nog 
sällan utnyttjas. Flygvapnets rädd
ningshelikoptrar har i stället blivit väl
kända för sina insatser vid brådskan
de sjuktransporter samt vid undsätt
ning av nödställda vid fartygshave
rier, framför allt i östersjöom rådet. 

Den främmande 
militära verksamheten. - Sveriges 
militärgeografiska läge mellan NATO 
och Warszawapakten (WP) medför 
att vi har ett "kon taktområde Öster
sjön " - med bl a mycket livlig flygmi
litär aktivitet - i direkt anslutning till 

• Västtyskt havsövervakn ings-/ubtJ tSiaklfpl, Br. 1150 'A tIantic'. 	 • 

vårt territorium . Detta gäller såväl an
talet flyg planrörelser som - framför 
allt - antalet stater so m är represen
terade. Här möts verkligen öst och 
väst, vilket vi kan bevittna "från första 
parkett". Den av vår luftbevakning 
uppföljda verksamheten indelas i: 

l} 	Övnings- och utbildningsverk
samhet - där WP, främst Sovjet
unionen, svarar för det i särklass 
största antalet flygplanrörelser . 
Östma ktsflyget uppträder i dag 
över stora delar av Östersjön med 
såväl stora tunga flygförband 
som jakt-, attack, ubåtsjakt- och 
spaningsflyg av olika typer . Om
fattande tillämpningsövningar 
med mycket stort antal deltagan
de flygplan och ofta en massiv te
lemotmedelsinsats kan observe
ras flera gånger årligen. Övning
arna består t ex av luftförsvarsöv
ningar och marina samverkans
övningar. 

Sovietiskt uMtsiakt- / spaningstpl, Be-12 'MAIL ' . 

Foto. Flygvapne tlSA F 
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Västsidans övningsverksamhet 
äger till största delen rum vid de 
svenska syd- och västk usterna 
och ofta mycket nära vår territo
rialgräns. Det är främst jakt-, at
tack- och spaningsövningar. 

2) 	Spaningaverkaamhet - där fram
för allt signalspaningsflygningar 
på medel hög och hög höjd domi
nerar tillsammans med ytöverva
kande spaningsflygningar på låg 
höjd. De senare berör främst de 
söd ra och sydöstra delarna av 
Östersjön. Flygplanen passerar 
ofta nära Skånes och Blekinges 
kustområden. 

Den flygburna signalspaningen 
över Östersjön bedrivs från såväl öst 
som väst och i en omfattning som 
knappast torde ha någon motsvarig
het på annan plats. Detta låter kan
ske som överord men är inte desto 
mindre helt naturligt mot bakgrund 
av vad som nämnts ovan·om det mili 

• Sovjetiskt signa/spaningsfartyg, GS -242. 

, 
-' ..... w 

-~- ' .' 
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Fig 2 : Antalet kontakter me/Ian svenSka och utländska fpl har ökat de senaste 
åren (-77 totalt 285). Bilden visar var sådana kontakter förekommit under 
en 12-månadersperiod. 

tärgeografiska läget. Warszawapak

tens flygningar observeras i regel ös

ter om Gotland, över sydöstra Ös Jaktinaat8er. 
tersjön och i områdena kring Born Svenskt jaktflyg sätts in vid flera 


holm och söder om Skåne. NATO:s hundra tillfällen per år för identifie


flygningar sker främst i området mel ring och eventuellt avvisning av oi


lan Gotland och Baltikum. De tidigare dentifierade flygplan utanför våra 


så bekanta långsamtflygande "spår kuster. Vid många tillfällen avbryts 

vagnarna" - t ex RC-130 'Hercules' - dock insatserna före kontakt, då det 

vilka blev välkända inte bara för det okända målet i tid svänger bort och 

svenska försvaret utan även för all  avlägsnar sig . Antalet tillfällen då 


mänheten, har sedan flera år tillbaka främmande militära flygplan optiskt 

ersatts av större och snab bare flyg identifierats uppgår årligen till över 

plan. Det kan förekomma att upp till 250. Fig 2 visar var sådana kontakter 


4-5 flygplan av olika typer från olika under en tolvmånadersperiod inträf


länder i öst och väst samtidigt flyger i fat. Vissa kontaktpunkter (ofta de 


sina karaktäristiska löpor. Exempel som ligger längst ut från svenskt ter


på de vanligast före ko mm an de färd ritorium) representerar tillfällen då 

vägarna återges på tig 1, svenska flygplan under ordinarie öv


På WP-sidan förekommer dess ningsverksamhet haft visuella slump

utom oftare fartygsburen signalspa kontakter med främmande flygföre

ning, som observeras utanför våra tag. 

kuster. Men även signalspaningsfar De vanligast identifierade flygplan
tyg från väst syns dock regelbundet typerna på NATO-sidan är danska 
uppträda i Östersjön och västtyska F-104 'Starfig hter ' , ... 

...~. 

Foto: Marinen '& F/ygvapnet/SAF 
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danska F-35 'Draken' och västtyska 
RF-4E 'Phantom', amerikanska 
Boeing RC-135 och EP-3E 'Orion', 
västtyska Br.1150 'Atlantic' , brittiska 
H.S. 'Nimrod' samt franska DC-8 i mi
litär version. 

•• På WP-sidan är det främst det 
medeltunga bomb- och spanings
flygplanet Tu-22 'BLlNDER; som 
identifieras. Andra vanliga typer är 
Tu-16 'BADGER', spanings- och 
ubåtsjaktflygplanen 11-38 'MAY' och 
Be-12 'MAI L', signalspaningsflygpla
nen An-12 'CUB B' och 11-14 'CRATE'. 
Svenska förare har också haft kon
takt med typer som Su-15 'FLAGON', 
Jak-28 'FIREBAR', MiG 21 'FISH BED', 
Tu-126 'MOSS', 11-18 'COOT' och Su
17 'FITTER C'. 

Med hänsyn till de många olika 
flygplantyper som uppträder i vårt. 
närområde, kan det uppstå situatio
ner då två eller flera flygföretag sam
tidigt motiverar jaktinsats. Enskilda, 
mindre flygplan med bedömt spa
ningsuppgifter kan uppträda mycket 
nära svenskt territorium. Samtidigt 
flyger stora förband med tyngre flyg
plan (vilka kan vara vapenbärare) 
med kurs mot vårt land, fast på större 
avstånd. Antalet svenska flygplan 
gripbara för insats kan vid tillfället 
vara begränsat, varför den insatsbe
slutande jaktledaren måste göra en 
prioritering av vilket flygföretag som i 
första hand bör identifieras. 

Kränkningar. 
Trots det stora antalet flygplanrörel
ser runt våra gränser följs som regel 
bestämmelserna i 'Tillträdeskungö
reisen' noggrant. Vår beslutsamhet 
och förmåga att snabbt ingripa vid 
förseelser är väl känd i omvärlden. 
'Vid ett 20-tal tillfällen årligen sker 
emellertid kränkningar av svenskt 
luftrum. Flagranta kränkningar sker 
sällan. Det rör sig främst om 
"snuddkränkningar", där en mindre 
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• Tu-22 'BLINDER', Sovjetunionen, tvingas svenskt jaktflyg olla identifiera . 

del av vårt luftrum berörs. Orsakerna 
bedöms oftast vara bristande plane
ring, otillräcklig noggrannhet i navi
gering eller bristfällig strids
ledning / övervakning. Men det kan 
inte uteslutas, att det i vissa fall 
rör sig om kontroll av vår beredskap. 
Gränskränkningar sker i alla delar av 
landet. Mest belastad är dock skåne
kusten, där främst NATO-verksam
heten är mycket omfattande och in
ternationellt vatten smalast. 

Incidenterna registreras dels av ra
darobservatörerna, dels genom att 
radarbilden automatiskt filmas (PPI
film). Dessa filmer granskas i efter
hand. Inträffade avsteg från våra till
trädesbestämmelser rapporteras 
omedelbart från radarluftbevakning
en till MB och ÖB. Vid konstaterade 
kränkningar av det svenska luftrum
met görs diplomatiskt påtalande av 
UD/utrikesdepartementet till det ak
tueiia landets ambassad i Stockholm. 

Naturligtvis händer det tyvärr ock
så att s ve n s k a militärflygplan krän
ker våra grannländers gränser. Detta 
töljs alltid av ett diplomatiskt bekla
gande. Följden tör den ansvarige kan 
bli åtal med straffrättsliga påfÖljder. 
Chefen för flygvapnet ser mycket all
varligt på slarv av denna art. 

FlygSpaningSbe. 
redskap. - Det har förekommit att 
Östersjön i olika sammanhang be
tecknats som ett "fredens hav". Den 
livliga marina aktiviteten i vår omgiv-

ni ng - främst i östersjöområdet 
antyder dock att verkligheten snabbt 
kan bli en annan. WP-sidan har här, 
vilket sällan uppmärksammas i skug
gan av diskussionerna kring Mur
mansk-basen på Kolahalvön, stora 
marina basområden. Här finns t o m 
fler örlogsfartyg (robotjagare, jaga-
re/fregatter, robotattackkorvetter, 
robot- och torped båtar) än i AtIant
området. Även fartygsstyrkor ur 
NATO uppträder med jämna mellan
rum i Östersjön, då oftast i samband 
med örlogsbesök. 

Ett tydligt tecken på det alltmer 
ökande marinstrategiska intresset i 
östersjöområdet är - vilket först nyli
gen nått allmänhetens kännedom 
att Sovjetunionen sedan drygt ett år 
haft sex (6) strategiska robotubåtar 
operativa i just Östersjön. Ett 'förvå
nande' förhållande mot bakgrund av 
det upprepade talet om "ett kärnva
penfritt Norden". - Också den civila 
fartygstrafiken är tät i våra farvatten . 

För att klarlägga läget till sjöss 
ställs därför stora k rav på vårt spa
ningsflyg inom ramen för incidentbe
redskapen. För detta ändamål hålls 
dygnet runt i olika beredskapsgrader 
spaningsflygplan _ av typ S 32C 
'Lansen', S 35E 'Draken' eller SH/SF 

37 'Viggen' - insatsberedda. Insatser 
kan t ex ske mot oidentifierade stats
fartyg som passerar in över territo
rialgränsen. Ett antal genomfarter av 
territorialhavet utan föranmälan före
kommer varje år - utöver de kränk
ningar, ett 10-15-tal, som brukar re

• Synlig i Östersjön: Dieseldriven sovjetisk kärnvapenladdad rb • 3 svenska helikoptrar (HKP 4B + HKP 6) ur marinen 
ubåt. GOLF 2-klassen. SS-N-5 'SERB'-rb med räckvidd 130 mil. under ubåtsjakttjänst i Östersjön. 

Foto: FlygvapnetlSAF & Marinen 
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• Överst: Tu-16 'BADGER'. - Nedanför: 11-38 'MA Y'. Bägge Sovietunionen. 

gistreras. - Insatser sker likaså vid 
incidenter då främm ande ubåtar rap
porteras inom svenskt sjöterritorium. 
Också dessa incidenter kan vara ett 
sätt för främmande stater att kontrol
lera vär beredskap och förmåga att 
följa upp verksamheten runt våra 
kuster. 

Marin beredskap. 
- Den marina sjöbevakningen är 
också en viktig länk i vår incidentbe
vakning av Sveriges långa kust och 
omkringliggande hav. Verksamheten 
leds av MS och bevakningen sker 
från sjöbevakningscentraler , som 
dels har tillgång till ett antal inlänka
de radarbilder, dels står i direktkon
takt med optiska utkiksstationer och 
civila bevakningsenheter t ex Tullver
kets kustbevakning. Med datorstöd 
lagras, bearbetas och presenteras 
den inkommande informationen. Till 
sitt förfogande har man beredskaps
fartyg och övriga fartyg inom kustflot
tan samt be redskapshelikoptrar. Far
tygen utför en regel bunden patrulle
ring av om rådet utanför våra kuster. 
Dessutom har man i en sjöbevak
ningscentrai samband med andra 
myndigheter - t ex flygvapnet, som 
på begäran från centralen kan skicka 
ut spaningsflygplan eller andra flyg
plan - för identifiering av fartyg. 

Vid ubåtsincidenter, som förekom
mer varje år, insätts stora resurser 
från marinen, då man utnyttjar såväl 
fartyg som helikoptrar för ubåtsjakt. 

• Mi-4 'HOUND', sovietisk ubåtsiakthelikopter 

Ofta brukar stora fiskeflottor från öst
staterna med i bland över 100 fiske
trålare och moderfartyg uppträda 
nära och ibland t o m inne pä svenskt 
sjöterritorium.Komplicerade situatio
ner kan uppstå när dessa ansamling
ar av fartyg m h t vädret söker lä invid 
våra kuster. Det händer också att far
tyg kommer in i våra skyddsområden 
och t ex ankrar på otillåten plats. 
Problem utgör även de utländska 
statsfartyg, t ex skol- eller forsk
ningsfartyg, som ibland utan veder
börligt tillstånd angör svenska ham
nar eller avviker från föreskrivna tider 
i ett lämnat besökstillstånd. 

I nära samverkan med försvaret 
deltar Tullverket, Polisen samt Sjö
och Luftfartsverket i incidenbevak
ningen. Tullverkets kustbevakning 
har förutom båtar på senare år även 
fått flygplan till sitt förfogande. Till 
Tullverkets kustbevakningsuppgifter 
hör också att h'ålla en hög beredskap 
för att bekämpa oljeutsläpp från far
tyg. 

Förhållandet att bevakningen är ut
spridd på ett flertal organisationer 
medför vissa samverkansproblem. 
Därför har en parlamentarisk utred
ning , tillsatt av Handelsdepartemen
tet, fått i uppd rag att söka lösa pro
blemen kring vår framtida, marina 
bevakning. En blick in i framtiden vi
sar nämligen tydligt, att bevakningen 
måste bli än mer omfattande. När nu 
Sverige fr o m 1 januari 1978 utvidgat 
sin fiskezon , krävs det att vi verkligen 
kan övervaka denna. Ett annat läge 

inträffar också om Sver ige flyttar ter
ritorialgränsen från fyra till tolv sjömil 
från kusten . Den senare åtgärden 
kommer att ställa ännu högre krav på 
vår incidentberedskap och därmed 
på tillgängliga resurser. 
•• Informationsbehandling. - Mot 
bakgrund av den ovan beskrivna ak
tiviteten i vårt närområde, är det av 
stor betydelse att information konti
nuerligt inhämtas och väl tas till vara . 
Observationsanalyser tillsammans 
med övrig öppen och hemlig infor
mation hjälper oss att bedöma ak
tuell och ev framväxande hotbild . 
Plötsliga förändringar kan - mot 
bakgrund av annan information , t ex 
om den pOlitiska situationen - kom
ma att indikera krigsförberedelser i 
vår omvärld ... och alltså för Sverige 
tjäna som en mycket vi ktig larmkloc
ka. 

I dansk press har t ex vid flera till
fällen uttryckts oro över att större 
sovjetiska övningar med flyg och ma
rina enheter under årens lopp för
lagts allt längre västerut , dvs närmare 
dansk territorium . Man har uppfattat 
detta som en strävan från sovjetisk 
sida att successivt bygga upp en ny 
"normalbild" . 

UländSk bered
skap. - Liksom i Sverige upprätthålls 
i våra grannländer en motsvarande 
incidentberedskap som den vi har . 
Svensk radarluftbevakning kan t ex 
följa NATO-insatser mot WP-flygplan 
över södra Östersjön. Det har t o m 
hänt att svenskt flyg identifierat öst
maktsflygplan, varvid NATO:s 'Dra
ken' eller 'Starfighter' redan funnits 
på plats eller dykt upp under pågåen
de identifiering. Liknande förhållan
den råder även över området öster 
om Gotland. Östmaktsjaktplan sätts 
här regel mässigt in mot västsidans 
spaningsflygningar för identifiering. 
Ofta sätts fler än ett företag in , där 
det ena avlöser det andra i "skugg
ningen" . Det händer även här att ~ 

• Utländsk fiskeflotta har i lugnt väder otilllltet ankrat innanför den 
svenska territorialgränsen. 

Foto: FlygvapnetlSAF 
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Foto, F/ygvapnetl SAF 

• Tu- 76 'BA DGER ' + F-4 'Pha ntom ', 

svensk jakt - nu samtidigt med öst
maktsjakt , t ex Jak-28 'FIREBAR' el
ler Su-15 'FLAGON' - uppträder vid 
"målet" . 

Självklart utgör även svenska 
flygplan mål för jaktinsatser både 
från öst och väst. Främst är det våra 
spaningsflygplan som flera gånger 
årligen blir föremål för det främman 
de intresset. 

CiVilflyg, - I Sve
rige finns ett antal restriktionsområ
den (R-områden) för luftfarten , vilka 
tillkommit m h t rikets säkerhet , dvs 
områden som skall skyddas från otili
Iåten insyn. Dessutom finns andra re
striktionsområden inrättade för ris k
områden vid skjutning, segelflyg
ning, naturskydd etc. 

I detta sammanhang behandlas 
enbart de förstnämnda restriktions
områdena, där flygning med civil
flygplan får ske endast efter särskilt 
tillstånd av ÖB eller MB ÖN. Vid flyg
ning inom restriktinsområde krävs 
färdplan (PLN). Förutom dessa re
str iktionsområden finns s k N-områ
den (Notification Area), som inrättats 
av militära och flygsäkerhetsskäl För 
flygning i sådana områden krävs att 
flygförare lämnar s k meddelande 
om flygning , vilket är en begränsad 
PLN. Detta skall möjliggöra identif ie
ring av flygplan som flyger i dessa 
områden . 

Den civila flygtrafiken , vilken läm
nar radarekon likaväl som den militä
ra flygtrafiken , måste till en del följas 

• SH 3 7, havsöverva knings-'Viggen ', • 

• Väs ttys kt spaningsfp /, RF-4E. 

upp av incidentberedskapen. Dels 
måste kontrolleras att inte en del av 
de till synes civila radarekon som 
passerar in över våra gränser eller 
kuster i själva verket är militära flyg
plan. Dels måste de som synes flyga 
mot R- eller N-områdena kontrolle
ras . - - Civilflyget kan delas upp i 
två huvudgrupper - dels trafikflyget , 
dels allmänflyget. 
•• Trafikflyget uppmärksammas i 
incidentberedskapen främst när 
fl ygplan otillåtet genomflyger restrik
tionsområden . Detta händer vid an
märkningsvärt många tillfällen årli
gen . Orsakerna kan vara fel vid navi
gering eller vid övervakningen från 
marken (flygtrafikledningen .) I vissa 
fall kan genomflygningar bero på att 
förarna t ex varit tvungna att undvika 
lokala oväder . Mot de trafikflygplan 
oc h andra flygplan som flyger med 
PLN och genomflyger R-områden 
startar svensk jakt normalt inte . Iden
titeten framgår av PLN. Händelsen 
rap porteras g ivetvi s ti II Luftfartsver
ket för vidare handläggning då det 
gäller brott mot BCL-T (' Bestämmel 
ser för civil luftfart - Trafikregler för 
luftfart '). 

Främmande statsflygplan , t ex mi
litära transportflygplan , kan medde
las flygtillstånd som innebär rätt att 
under angiven tid flyga i svenskkon
trollerat luftrum längs en bestämd 
färdväg . Vid flera tillfällen årligen 
händer det dock , att man i tid eller 
rum - genom dålig kunskap om våra 
bestämmelser eller fel vid planlägg
ning och navigering - avviker från 
medgiven flygning . 

• SF 37, fo tospanings- 'Viggw ' . 

Aven allmänfly
get vållar problem för incidentbe
redskapen . Detta beror främst på att 
man enligt de civila flygbestämmel
serna kan flyga inom svenskt territo
rium utan färdplan och helt utan upp
följning - s k VFR-flyg (flygning som 
försiggår enligt visuellflygreglerna). 
Även dessa flygplan flyger då och då 
otillåtet genom restriktionsområden . 
Dessutom förekommer det att man 
uppträder i N-områden utan att först 
insända föreskriven PLN. Orsakerna 
är ofta navigeringsfel och otillräcklig 
planläggning av flygning. Vid sådana 
brott mot bestämmelserna för R- och 
N-områden kan svenskt jaktf lyg be
höva ingripa för att klarlägga identite
ten på det flygplan som varit inblan
dat. När efterföljande undersökn ing 
klarlagt vem som varit befälhavare 
ombord , har denne påföljder att vän
ta . - Det har även hänt att svenskt 
jaktflyg fått hjälpa vilseflugna privat
flygare ti II rättall 

Sveriges "generösa" bestämmel
ser för privatflyget - som bl a in
nebär stor rörelsefrihet för civila, ut
ländska flygplan och helikoptrar, vil
ka kan röra sig fritt inom landet 
medför säkerhetsmässiga problem 
vad gäller kontroll och uppföljning. 
Vid flygning som innebär passage av 
territorialgränsen föreligger färd
planskyldighet . Detta till trots har det 
förekommit , att oidentifierade flyg
plan på låg höjd passerat Sveriges 
gränser. Det förekommer bl a , att all-

Am erika nsk rb-jagare i Östersjön, "Mae Donaugh". • SovjetiSkt jak tfpl, Jak -28 'FIREBAR ' B. 

Foto: Marinen 
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män flygplan utnyttjas för smuggling 
av t ex narkoti ka. 

Då man ser allvarligt på de pro
blem som VFR-flyget i dag skapar för 
incidentberedskapen, knyter man 
från ansvarigt håll stora förhoppning
ar till resultatet aven VFR-flygutred
ning, som syftar till att förbättra upp
följningen av dessa flygföretag vid in
passage över våra granser men aven 
vid flygning inne över landet. Denna 
intensifierade uppföljning avses inte 
begränsa friheten för den legala all
manflygverksamheten. Utredningen, 
som pågått i tre år, har letts av Luft
fartsverket. 

• Tullverkets Cessna 337. 

Under senare år 
har det skett en drastisk ökning i an
talet flygplan kapningar varlden runt. 
Dessa har också ko mm it att beröra 
Sverige. Krav föreligger på att vi har 
en beredskap, såval civil som militar, 
att kunna agera på ett riktigt sätt i 
dessa kansliga situationer. Svenskt 
jaktflyg kan tvingas ingripa förutom 
för identifiering, kanske fram st av 
flygsäkerhetsskäl. Ett exempel på 
detta var den handelse som inträffa
de den 26 maj 1977. Då hade bered
skapsjakt ur F16 i Uppsala en viktig 
uppgift vid ledningen till Arlanda av 
ett sovjetiskt trafi kflyg plan (An-24 
'COKE') som kapats under en in
rikesflygning i Baltikum och av kapa
ren tvingats flyga mot Stockholm. 
Senare förekom en liknande flygkap
ning som dock slutade vid Helsing
fors . - - Och tidigare hade , vilket 
pressen varlden över spektakulärt 
uppmärksammade, ett sovjetiskt 
jaktflygplan, MIG-25 'FOXBAT A', 
landat i Japan efter flykt från en sov
jetisk flygbas i Sibirien. • 

FS/rnJoJackred./ H.R. 

I nr 2/78 av FLYGvapen
NYTT behandlas den växan
de sovjetiska militärbasen i 
Murmansk på Kolahalvön. 
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INSATSBEREDSkAPEN'. indeiSs iberedsl(~ mö,~ 
kuppanfall, kuppförsvar8be1edskap~; och beredskap möt 
kränkningar av t ex främmande flygplan och fartyg/incident
beredskap. _. . . .. 

IniatsbereCjskapeii' - som·upprätthålls vicfbi a radiustatio
ner, luftförsvarscentra1er, jaktförband, fartygsförband samt vid 
olika: regementen och staber - skall kunna. anpassas till r~
dande läge. '., ' - ' 

En neutral stat är skyldig atiför
hindra kränkningar av neutralite
ten. Genom drt sätt att i fred av
visa 'kränknijjgar kar'fvi skapit re
spekt för vår vilja och förmåga att 
vid krig i omvärlden .värna nEtutra
liteten. Om man int~ fått d~n re
spekten kan; en krigförande stat 
frestas att inleda krigshandlingar 
mot,?ss. 

.. . , ..~ 
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PERSPEKTIVPLANERING 

* * Perspektivplanering infördes för att statsmakterna 
skulle få bättre underlag för de långsiktiga försvarsbeslu
ten. Hittills har två perspektivplaneomgångar genomförts. 
Under november 1977 gav regeringen ÖB "Anvisningar för 
perspektivplanering avseende det militära försvarets ut
veckling efter år 1982". * Artikeln beskriver översiktligt 
vad perspektivplanering är, vad regeringens anvisningar 
innebär och hur arbetet kommer att bedrivas. *.... 

P erspektivplanering - vad är 
det? - Den första perspek 
tivplanen gjordes av ÖB inför 

försvarsbeslutet 1972. Denna plan 
omfattade tiden fram till 1987. I no
vember 1977 gav regeringen ÖB "An
visningar för perspektivplanering av
seende det militära försvarets ut
veckling efter år 1982". Perspektiv
planeringen kommer nu att sträcka 
sig fram till omkring år 2000. 

Perspektivplanering - långsiktig 
planering - kan sägas vara ett för
lopp. där de som skall fatta bes lut 
ställs inför följderna av sina beslut in
nan de fattar dem. Det som gör per
spektivplaneringen särskilt ange
lägen inom försvarsmakten är den 
ofta stora tidsskillnaden mellan bes
lut och resultat i form av t ex nya 
stridsförband eller nytt fl ygp lan. 

För att kunna inrikta försvarsmak
tens perspektivplanering måste man 
till en början ange vilka situationer 
försvaret ska ll kunna be mästra i 
framtiden . Studierna av dessa kallas 
'miJjös tudier '. De leds av Försvarsde 
partementet. Miljöstudierna omfattar 
inte bara den politiska - främst den 
militärpolitiska - miljön i världen 
utan även studier av utvecklingen 
inom det svenska samhället. 

Resultatet av dessa studier sam
manfattas bl a i s k angreppsfalJ . Där 
beskrivs situationer i vilka Sverige 
kan tänkas bli angripet. De anger 
även hur stora styrkor en angripare 
bedöms kunna avdela vid ett anfal l 
mot Sverige i den beskrivna situatio
nen . Genom att variera angripare, 
angreppsmål och tillgängliga styrkor 
får man en stor mängd fall mot vilka 
man kan testa olika försvarsorgani
sationer . 

När bakgrunden är klar, övergår 
verksamheten till att utarbeta olika 
försvarsorganisationer. Dessa skall 
kunna verka i de skilda angreppsfa l
len . Det är detta arbete som är den 
egentliga perspektivplaneringen. 

En 

förlopp


där 

följderna 


osiar 
igenom
innan 

besluten 
fanats 

•• Perspektivp laneringen är upp
delad i två fa ser. Efter ÖB:s redovis
ning av fa s 1 ger regeringen sin in
riktning av fas 2. Planer ingen blir på 
så sätt en dialog mellan regeringen 
och ÖB, där möjligheter finns att ef
terhand allt noggrannare ange vilka 
alternativ som skal l undersökas. 

Syftet med fas 1 - den ideskapan
de fasen - är att forma och värdera 
ideer om hur försvarsmak ten skall se 
ut och fungera om 15-20 år. Avsik
ten är alltså att studera försvarsmak
ten vid en tidpunkt som ligger så 
långt bort, att förändringar bl ir möjli-

Vad 
ar .,

det • 

ga att genomföra. Resultatet från fas 
1 kan sägas ge en grov kompassrikt
ning åt vilket håll man bör söka lös
ningar. 

Regeringens anvisningar för fas 2 
kommer att ange vilka försvars
maktsutformningar som bör behand
las vidare. Syftet med fas 2 - den åt 
gärd sprövande fasen - är att mot 
bakgrund av bl a fas 1:s resultat ut
forma och värdera skilda sätt att nå 
de olika försvarsmaktsutformningar
na. Skilda s k handlingsvägar utarbe
tas. Dessa ger en översiktlig beskriv
ning av de beslut som måste fattas 
under de närmaste åren, för att man 
skall kunna genomföra en viss orga
nisation. - - Perspektivplaneringen 
följs sedan aven femårig handlings
plan - programplan. 

Perspektivplan och programplan 
är det militära fackunderlaget för den 
försvarskommiUe som regeringen 
tillsätter under våren -78 tör att ut
arbeta underlag för nytt försvars be
slut. 

När försvarskommitten har över
lämnat sitt förslag till reger ingen ut
formas en proposition till riksdagen, 
som fattar beslut om försvarets ut
veckling under de närmaste fem 
åren . Detta skedde senast våren 
1977 och avsåg tiden 1977 -82. Nästa 
långsiktiga försvarsbeslut kan såle
des väntas 1982 . 

Regeringens anvis
ningar. - De anvisningar regeringen 
utfärdade hösten 1977 omfattar bl a 
planeringsfrågor, som t ex behovet 
att ändra försvarets uppgifter, säker 
hetspolitiska och ekonomiska ut
gångspunkter. - För att få problemet 
med ändrade uppgifter för försvaret 
belyst på ett all sidigt sätt skall ÖB ut
forma och värdera försvarsmakten 
mot bakgrund av två s k grundideer . 
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Den första grundiden utgår ifrån 
att maktblocken inte är villiga att un
der längre tid binda resurser och 
handli ngsmöjligheter. Försvarsmak
tens mest krävande uppgift blir då att 
avhålla en angripare från att utnyttja 
svenskt territorium som genom
gångsområde i samband med geo
grafiskt och tidsmässigt starkt be
gränsade och kraftsamlade angrepp, 
där angriparen strävar efter stor 
överraskningseffekt. 

Detta innebär att försvarets organi
sation skall formas för att möta dels 
konflikter som kan leda till begränsa
de, snabba militära framstötar som 
även berör Sverige, dels konflikter då 
krig pågår i vårt närområde och vi är 
neutrala. 

Den andra grundiden utgår ifrån 
att båda maktblocken bedömer alt 
mera omfattande konventionella 
operationer är möjliga. Försvarsmak
tens uppgift blir då att avhålla från 
angrepp som syftar till att nå kontroll 
över hela eller stora delar av Sveri
ge. 

Detta innebär att försvarets organi
sation skall formas för att möta dels 

konflikter utan omfattande militära 
operationer i Centraleu ropa , dels 
konflikter som leder till konventionel
la storkrig i Centraleuropa . 

• Inom ramen för dessa grundideer, 
som ställer helt olika anspråk på för
svarsmakten, skall förutom krigsor
ganisationen även fredsorganisatio
nen skisseras. Dessa problem skall 
dessutom behand las inom ett ekono
miskt intervall , där dagens ekono
miska nivå för försvarsmakten ligger I 
mitten . 

Regeringen har även i sina anvis
ningar angivit att redovisningen så 
långt möjligt skall göras öppen . Detta 
innebär att försvarsdebatten kommer 
att få underlag för d iskussion av t ex 
frågor rörande säkerhetspolitik, 
värnplikt och försvarsmateriel. 

ArbetSgång. - Per
spektivplaneringen leds av försvars
staben och genomförs tillsammans 
med försvarsgrenarna m fl myndig
heter. 

Fas 1 genomförs i fyra skeden. 
Skede 1 skall leda till en samlad be
dömning av vilka huvudegenskaper 
försvarsmakten bör ha inom ramen 
för de s k grundideerna. Under skede 
2 skall försvarsgrenarna m fl myndig 
heter forma och kostnadsberäkna 
olika strukturer (krigsorganisation 
och däremot svarande fredsorgani
sation). 

Sedan skall de försvarsgrensvisa 
strukturerna sättas samman till för
svarsmaktsstrukturer , vilka skall vär
deras mot de olika angreppsfallen. 
Detta värderingsarbete genomförs 
bl a som krigsförtoppsstudier , d v s 
förbanden prövas i den krigsmiljö de 
skall verka . Detta sker med hjälp av 
teoretiska modeller . Vidare testas 
strukturernas förmåga vad avser be
redskap och deras förmåga att verka 
under neutralitet. Även andra förhål
landen varieras, t ex värnpliktssyste
me!. 

Slutligen kommer resultaten från 
arbetet i fas 1 att dokumenteras och 
redovisas för regeringen, vilket skall 
ske före den 1 februari 1979. • 

O vll Lars Göra n R.I'dkvisl 

\ 
Flygindustrikommitte tillsatt 
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Förutom ordföranden ingår fem leda
möter i kommitten. Regeringspartier
na företräds av riksdagsman Gunnar 
Björk (c), riksdagsman Georg Dan~" 
(m) och kanslichef Ull lundin (fp). Op
positionen företräds av ombudsman
nen i Metall Arne Angelöf (s) och riks
dagsman Åke Gustavsson (s). 

De tre huvudorganisationerna på 
arbetsmarknaden företräds i kommit
ten av följande sakkunniga: Teknolo
gie doktor Martin Fehrm (SACO/SR), 
ingenjör Benn Ottosson (TCO, ordfö
rande i SIF-klubben vid Saab-Scania i 
Linköping) samt om budsmannen i 
Statsanställdas förbund Lars-Olof 
Pettersson (LO). Även Industriförbun
det skall företrädas aven sakkunnig, 
som utses senare. 

Frän departementen ingår följande 
sakkunniga: Civilingenjör lennart 
Uibeck (industridepartementet) och 
departementsrådet Gunnar Petri 
(budgetdepartementet). - Kommitten 

får två sekreterare från försvarsdepar
tementet : Kanslirådet Hans-Christian 
Cars och departementssekreterare 
Svante Holgersson. 

Kommitten fick följande direkti v: 
"Ko mmitten bör klarlägga vilken ka

pacitet för utveckling, produktion och 
underhåll som behövs för att stödja 
resp genomföra prod uktionen och 
driften av Viggen-systemet fram till 
omkring sekelskiftet samt överväga 
hur denna totala kapacitet lämpligen 
bör bara fördelad och organiserad, i 
det fall att 83LA inte skall utvecklas. 
Kommitten bör i detta sammanhang 
överväga vilken inhemsk kompetens 
vi bör ha för att i framtid en kunna li
censtillverka utländska flygplan 
och/eller uppträda som kompetenta 
köpare av sådana. 

I samband med övervägandena om 
den framtida flygindustrins utform
ning, i det fall att B3LA inte skulle ut
vecklas. bör kommitten studera möj

ligheterna att genom annat utveck
lingsarbete bidra till att vår Industris 

.teknolog isk a standard och kompetens 
hå lls pä en tillfredsställande nivå . 

Kommitten bör vidare överväga om 
Viggen-plattformen skall utvecklas till 
en ytterligare attackversion som alter
nativ till B3LA, och i så fall vilken vida
reutveckling av JA 37 som därVid bör 
ske Kommitten bör också studera ut
ländska alternativ för vårt framtida at
tackflygsystem. Även förutsättningar
na för ett internationellt samarbete 
inom ramen för vår neutralitetspolitik 
bör studeras." 

Kommitten skall utgå från en för
svarsekonomi baserad på 1977 års 
försvarsbeslut. - Kommitten bör även 
studera frågor kring den svenska ro
botindustrin, eftersom valet av at
tack/skolflygplan har stor betydelse 
för den inhemska förmågan att i fram
tiden utveckla och producera kvalifi
cerade rObotsystem. En industriell 
samordning på robotområdet efter
strävas av regeringen. 

Flygindustrikommitten skall redovi
sa sitt arbete senast under oktober i 
är. så att regeringen kan fatta ett slut
ligt beslut i flygplanfrågan i samband 
med budgetarbetet inför budgetåret 
1979/80. • 

f ÖO/EJ 
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.... "Människan är ett ögondjur", konstaterade Goethe. 
Ögat är människans dominerande sinnesorgan. Det har de 
flesta nervcellerna och svarar för det största inflödet av 
sinnesimpuJser. Ögats sinnesintryck undertrycker all mot
stridande information som de övriga sinnesorganen kan 
rapportera. Vi har svårt att inte titta. Sitter vi på buss eller 
tåg bredvid en granne som läser en tidning, har vi svårt att 
hålla våra ögon i styr. De dras till texten för att suga åt sig 
information. Denna konst, att dra ut information ur allting 
det ser, har ögat lärt sig genom mångårig träning. Först när 
vi står inför en oläslig text, skriven med främmande bok
stäver, inser vi hur mycket denna träning betyder. .. Den
na artikel inleds med en allmän redogörelse av ögats funk
tion. Den avslutas med tankar kring avståndsbedömning 
vid landning; om mänskliga/fysiologiska fel och brister att 
känna till och dra lärdom av. .. .... 

n av synsinnets förbluffande das på Dina näthinnor i bara två di
egenskaper är dess förmåga mensioner. Dvs från en omgivning

Av att förmedla oss en tredimen- där varje föremål har höjd, bredd och 
sionell bild av omgivningen. Du tar djup kastas på näthinnan en bild somflottilj läkare 
detta för självklart. Men tän k efter: bara har höjd och bredd. Ögat sän

HEYE B PAUL den tredimensionella världen avbil- der alltså till hjärnan endast en tvådi
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avståndsbedömning 

mensionelI information. Men hjärnan 
presenterar Dig en tredi mensioneli 
bild! Förmågan till denna kroppens 
tillhörande / organiska behandling av 
sinnesintrycken har Du förvärvat ti
digt under barndomen . Som späd
barn jämför Du medfött ol ika sinnes
intryck - såsom hörseln, känseln, 
balanssinnet och synen - med va
randra. 

För att ytterligare kom plicera det 
hela så ser Du på omgivningen inte 
med ett öga, utan med två, som båda 
överför olika intryck till hjärnan. 

Vilka faktorer är inblandade i djup
seendet och avståndsbedömningen? 
Man kan här skilja mellan binoculära 
och monoculära faktorer . Dvs sådana 
intryck som Du får genom att !Du an
vänder båda ögonen och sådana in
tryck som hjäl per Dig att bedöma ett 
avstånd , även i de fall där Du använ
der bara ett öga eller där Ditt stereo
skopiska seende inte längre är till
räckligt. 

inoculära faktorer: 
Den viktigaste binoculära faktorn 
i djupseendet är avståndet mellan 
Dina båda ögon. Ögonen sitter ca 
6 cm fran varandra. Därigenom blir 
näthinnebilderna litet olika. Dessa 
trollas sedan av hjärnan ihop till en 
enda tredimens ionell bild . Trolleriet 
kallas för stereoopsis och ger ett 
effektivt djupseende upp till ca 200 m. 

Den andra binoculära faktorn, vik
tig framför allt för objekt på nära håll, 
är ögonens konvergens. När Du ser 
på föremål på nära håll vrids Dina 
ögon inåt, de konvergerar. Denna 
vridning sker genom ögonmusklerna 
och ögonmusklernas ställning regi
streras av hjärnan . Denna faktor för
lorar sin betydelse vid avstånd över 
6-7 m. 

Dessa binoculära faktorer hjälper 
Dig att bedöma avståndet på korta 
håll. På längre håll saknar de bety
delse . För flygning har stereoseendet 
en mindre betydelse än vad man i all
mänhet antar. Trots detta finns det 
många situationer under en flygning 
där Du som förare behöver ha ett tre
dimensionellt seende, t ex när Du 
skall sträcka Dig efter ett reglage el
ler observera föremål på taxibanan. 
När det däremot gäller att bedöma 

avståndet till landningsbanan är Du 
mera beroende av de monoculära 
faktorerna. 

onoculära fak
torer för avståndsbedömningen: 

1) Bildens storlek på näthinnan. 
- Om Du känner till ett föremåls rätta 
storlek , kan Du erfarenhetsmässigt 
bedöma avståndet. Ju mindre före
målets bild är på näthinnan, dessto 
längre bort förefaller det Dig att vara. 
Här kan Du dock under vissa förhål
landen bli lurad. 

I dimma blir alla välkända objekt 
plötsligt mycket stora. Varför? Jo, 
dimman gör nämligen att föremålet 
bedöms vara längre bort än det i 
verkligheten är. Synsinnet jämför bil
dens storlek på näthinnan med det 
bedömda avståndet och finner då att 
föremålet är större. 

2) Geometriskt perspektiv. - Pa
rallella linjer, som löper bort från Dig , 
tycks konverg,era mot horisonten . Du 
vet att järnvägsskenor är parallella . 
Men när Du ser utmed tågspår tycks 
rälsen löpa samman borta vid hori
sonten. 

3) Atmosfärens inverkan på 
perspektivet. - Avlägsna objekt har 
i allmänhet ett blåaktigt sk immer och 
litet suddiga konturer . Detta luftper
spektiv beror på att vattenångan i at
mosfären stör ljusstrålarnas passa
ge. När luftperspektivet saknas, lurar 
Ditt avståndssinne Dig. Du minns väl 
den där klara , kalla höstdagen då 
även de mest avlägsna bergen plöts
ligt stod knivskarpa mot en klarblå 
himmel och föreföll Dig gripbart nära. 
Hur kommer det sig att Ditt avstånds
sinne inte fungerar i dessa fall? 
Omedvetet vill Du tillämpa den re

geln, att ett föremål med skarpa kon
turer (utan atmosfärisk missfärgning) 
måste ligga nära inpå Dig . 

4) Belysning och kontrast. - Fö
remålen kan kasta skuggor eller vara 
belysta på ett sätt som vägleder Dig 
vid avståndsbedömning . I skugglös 
dager bedömer Du som pilot avstån
det för långt eller höjden för hög . 

5) Överlappning, - Om ett objekt 
döljer eller överlappar ett annat, 
måste det naturligtvis befinna sig 
närmare. Detta ger ögat en ledtråd 
för bedömning av det relativa avstån
det. 

6) Närheten till horisonten. - Det
ta är en mycket givande ledtråd, efter
som mer avlägsna objekt ligger när
mare horisonten. Du måste sålunda 
höja blicken för att se den och denna 
ögonrörelse registreras av nervsyste
met. De objekt som ligger närmare 
syns längre ned. Detta ger en sänk
ning av ögats optiska axel. 

7) Rörelsepara/lax. - Om Du rör 
på huvudet rör sig föremålen i Ditt 
synfält, även om de är stationära. De 
rör sig i förhållande till varandra. 
Denna relativa förskjutning är störst 
för de föremål som ligger närmast 
Dig och minst för de längre bort. Om 
Du fixerar en viss punkt i Ditt synfält 
och rör på huvudet, så rör sig alla 
föremål som ligger närmare än fixa
tionspunkten i motsatt riktning. Alla 
föremål som ligger bortom fixations
punkten rör sig åt samma håll som 
huvudet. Denna inbördes förskjut
ning av föremålen är en viktig faktor 
vid all avståndsbedömning. 

8) Fartperspektivet. Härmed 
menar man den fart eller hastighet 
med vilken föremålen i synfältet 
"strömmar" emot Dig, när Du rör Dig 
framåt. Ju närmare föremålen ligger, 
desto snabbare flyter denna rörelse
ström. 

vståndsbedöm
ningen vid landningen. - Det finns 
ett tämligen driftsäkert automatiskt 
landningssystem och detta är den .. 
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vane piloten . Systemet har dock en 
allvarlig begränsning: piloten måste 
kunna se landningsbanan före upp
tagningen . Hur mycket föraren behö
ver se varierar med hans erfarenhet ; 
med de elektroniska hjälpmedel om 
bord och de på marken samt med vä
der- och terrängförhållanden . Obe
roende av i vilken utsträckning pilo 
ten kan eller måste se landn ingsba
nan under inflygningens första fas, 
krävs det att han på den sista delen 
av finalen samt före och under sätt-

Teck nmg: Karin Kede rs/ed! 

ningen kan orientera sig i för hål lande 
till banan . Vilka ledtrådar har han för 
denna orientering? 

Den starkaste yttre hållpunkten för 
pilotens bedömning av glidbanan är 
banperspektivet eller bilden av ba
nan så som den projicerar sig på nät
hinnan . (Fig 1.) Under årslång träning 
och genom erfarenheten från tusen
ta ls landningar har föraren förvärvat 
en minnesbild av det ideala banper
spektivet , som han utnyttjar för att 
malla in sig på glidbanan . Banper-

Fig. 1; Det ideala banperspektivet. 

spekt ivet ger honom en god vägled 
ning i sidled , men det är mindre ut
trycksfullt när det gäller att påtala av
vikelser i höjd led . En annan hjälpfak
tor, som flygaren omedvetet utnyttjar 
på finalen , är rörelseparaliaxen. (Fig 
2.) Om ett flygplan med konstant 
sjukhastighet närmar sig banan för
blir sättpunkten orörlig i pilotens syn
fält, medan de övriga föremålen rör 
sig utåt. 

En tredje ledtråd är markens 
mönster och storleken av välkända 
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objekt på marken. Hus, gator, träd, 
bilar, kort sagt alla föremål vilkas 
storlek är kända hjälper piloten att 
vanemässigt uppskatta flygplanets 
höjd och dess avstånd utmed glidba
nan. 

En fjärde faktor är rörelse pers pek
tivet. Under finalens sista del , från ca 
300 m och nedåt, får piloten hjälp av 
föremål och ljus som rör sig i hans 
perifera synfält . Även om dessa en
dast uppfattas med det perifera 
seendet, utgör den na rörelseström 
ett värdefullt hjälpmedel. Föraren har 
lärt sig att omedvetet uppskatta höjd 
och fart med hjälp av den ökande 
strömningshastigheten under den 
sista delen av finalen . 

rsaker till felbe
dömning. - Som tidigare nämnts är 
p ilotens orientering i det tredimen
sionella rummet avhängig aven kor
rekt uppfattning av höjd , avstånd och 
glidbana i förhållande till sättpunk
ten. De ledtrådar piloten får är mono
culära och härrör från såväl banper
spektivet som rörelseparallax.en och 
storleken av kända föremål i banans 
närhet samt från terrängens rörelse
perspektiv. 

En analys av civila landningshave
rier - vid vilka felaktig avstånds- eller 
höjd perception var den utlösande 
faktoren - visade, att orsakerna till 
denna fel orientering kunde indelas i 
tre (3) grupper. En närmare analys av 
dessa ger oss förklaringen till diso
rienteringen. 

Som först a orsak har vi nedsatt 
synvidd inklusive mörker. Tre fjärde
delar av olyckorna hade skett nattetid 
eller under nedsatt sikt. - - Den 
andra orsakskategorien omfattade 
vad man kan kalla för banförhållan
den . Härmed inkluderas variationer i 

Fig 2: 	 Rörelseparallax vid 30° dykning. Pilarnas 
längd anger storleken av föremålens 
skenbara rörelse utåt. 
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banans storlek samt andra avvikelser 
från det normala som kan framkalla 
illusioner eller ge felaktig perception . 
- - Den tredje gruppen omfattar ter
rängkonditioner. Härmed åsyftas 
ovanliga förhållanden i banans när
maste omgivning som kan leda till 
felaktig bedömning av höjd och av
stånd. 

Siktförhållanden: 
~ Nedsatt sikt , vilken orsak den än 
må ha, medför att föremålen ser ut att 
vara mera avlägsna än vad de i verk
ligheten är. Här blir Du lurad av de 
ovan diskuterade hållpunkterna för 
avståndsbedömning , som Du omed
vetet ti lIäm par. 

Mörkret berövar Dig många av de 
yttre hållpunkterna som Du använder 
för att bedöma avstånd eller höjd . Si
tuationen blir särskilt svår, om inflyg
ning sker över vatten eller oupplyst 
terräng utan visuella hållpunkter . 
Denna inflygningstyp har fått ett spe
ciellt namn i trafikpiloters mun : "The 
Black Hole". I brist på andra håll 
punkter måste piloten enbart lita på 
bilden av banan på hans näthinna , 
vilket kan leda till felaktig uppskatt
ning av höjd eller avstånd. Försök i 
simulator har visat, att flertalet piloter 
har benägenheten att i en sådan si
tuation bedöma flyghöjden högre än 
vad den i verkligheten är . Följden blir 
att flygekipaget kan hamna under 
glidbanan. 

Regn minskar synvidden. Utöver 
detta åstadkommer regn tre specifika 
effekter på frontrutan. - - För det 
första bl ir alla föremål suddiga . - 
För det andra blåser fartvinden reg
net uppför vindrutan Det blir ett tjoc
kare vattenskikt vid vindrutans topp 
än vid basen . Därmed uppstår den 
optiska effekten av ett prisma. Lj uset 
som passerar prismat böjs av nedåt 
- dvs ett föremål som betraktas ge
nom vindrutan förefaller att finnas 
längre ned. - - Den tredje effekten 
av regnvattnet på frontrutan orsakas 
av ljusdiffusion, som benämns ha
loeffekten. Denna resulterar i att t ex 
ljus som observeras genom frontru
tan tycks vara mera åtskilda, mindre 
intensiva och därför förefaller vara 
mera avlägsna. - - Om vi samman
fattar de synvillor som regnet i detta 
fall ger oss, så bedömer vi avståndet 
för långt och vår höjd för högt. 

Dimma, rök, dis, snö, smog mins
kar synvidden och orsakar en felaktig 
perception (varseblivning) av avstånd 
och höjd. Även i dessa fall bedömer 
vi avståndet längre och höjden högre 

• 	 Föraren har kommit in över exempel
vis en dimbank på låg höjd där sikten 
plötsligt blir sämre; den synliga be
dömningssträckan minskar. 

Banförhållanden. 
- Som ovan nämnts flyger piloten va
nemässigt en glidbana som motsva
rar hans uppfattning om det ideala 
banperspektivet. Men det kan före
ligga omständigheter som gör att 
denna, för piloten så väl förtrogna 
bild , lurar honom. Två av dessa situa
tioner skall diskuteras närmare: ba
nans lutning och förhållandet ban
bredd-banlängd . Båda dessa om
ständigheter har blivit avslöjade så
som orsaker till flyghaverier. 

Om banan inte är horisontell utan 
lutar litet uppför eller nedför, kom
mer den att te sig annorlunda för pi 
loten. (Fig 3.) En bana som lutar upp
för ändrar sitt perspektiv så att fö
raren, var han än befinner sig på glid
banan , uppfattar sitt läge som högre 
än vanl igt . Till detta kommer att han 
p g a förhållandet mellan höjd och 
avstånd tror sig vara längre från ban
tröskeln. - - En nedåtlutande bana 
orsakar det motsatta felslutet : det 
flacka banperspektivet stämmer 
överens med den bild som piloten 
har lärt sig att uppfatta som för lågt 
och för nära. 

På samma sätt som föraren har lärt 
sig att känna igen bilden av den nor
mala, vågräta banan, har han blivit 
förtrogen med en bana som har ett 
visst längd-breddförhållande. Vid de 
flesta trafi kflyg platserna är rull banan 
50 m bred och mellan 2,5 och 3 km 
lång . Avvikelser från standard bred
den ger ofta upphov till felbedömning 
på finalen . Pilotens automatiska av
ståndssinne jämför det som ses med 
det som förväntas ses. En bana som 
är bredare suggererar honom att lig
ga närmare och lägre. Detta kan or
saka en hård sättning eller en minus
landning . Är banan smalare än nor
malt får föraren en tendens att landa 
en bit in på banan , han kanske rentav 

än i verkligheten . 	 tvingas dra om. .... 
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•• Den tredje orsaken till felbe
dömning illustreras bäst genom att 
jämföra två banor : den ena 100 m 
bred och 3 km lång , den andra 50 m 
bred och 1,5 km lång. Längd-bredd
förhållandet är det samma för båda, 
de har därför samma perspektiv. 
Skillnaden är att den första ger sam
ma storlek på näthinnan på det 
dubbla avståndet. 

Om banans bild inte har tillräcklig 
kontrast i förhållande till omgivande 
terräng, påverkar detta avståndsbe
dömningen . En snötäckt bana i ett 
jämngrått landskap en mörk gråvä
dersdag eller en sparsamt upplyst 
bana under en mörkeriandning må 
tjäna som exempel . 

Inflygningsljusen och banbelys
ningen kan nattetid ge synvillor som 
resulterar i felaktig avståndsbedöm
ning . Beroende på atmosfäriska för
hållanden - nederbörd , dis o dyl 
kan ljusen se svagare ut och därmed 
förefalla vara mer avlägsna än under 
goda siktförhållanden . 

• Terrängförhållan
den. - Den tredje stora orsaken till 
felbedömning hänger ihop med ter-

Banan horisontell 

hln71111117 7 777/ 

9--
Banan lutar uppför :o. ./. 

«\'a:./ /
~o;'" . .-- fel glidbana
.// 

rängfö rhållandena i flygplatsens när
maste omgivning. Som ovan framhål
lits förser landskapet piloten under 
inflygning med många (omedvetet 
registrerade) hållpunkter för bedöm
ning av avstånd och höjd. Men under 
mörker eller under nedsatt sikt sak
nas de flesta av dessa. Därför ligger 
föraren - som helt och hållet måste 
lita på den enda tillgängliga fingervis
ningen , banperspektivet - ofta för 
lågt med sitt flygplan. 

Men även då dessa hållpunkter är 
tillgängliga, kan situationen ge upp
hov till missbedömning . En inflyg
ningsterräng som sluttar uppför , ger 
föraren intrycket att hans flygplan lig
ger för högt. Sluttar terrängen nedför 
mot banändan , får han illusionen att 
flygplanet ligger för lågt. 

•• Ytterl igare ett terrängsärdrag 
har visat sig orsaka haverier. Om ter
rängen bortom banan sluttar uppför, 

Fig 3: Banlutning och banperspektiv. 

./ 

/' ...--- normal glidbana 
./ 

/'
< 

ger detta samma synvilla som en 
uppåtsluttande bana. Under mörker
inflygning använder piloten ljuspunk
ter i banans omg ivning för att bedö
ma avstånd och höjd. Den vanligaste 
hållpunkten är vinkeln mellan de när
mast belägna ljusen och de som finns 
längst bort i terrängen. Omedvetet 
försöker föraren hålla denna vinkel 
konstant. Om terrängen bortom ba
nan höjer sig, blir vinkeln under in
flygningen större. Detta ger föraren 
illus ionen att flygplanet ligger för 
högt. 

Eftersom förarens bedömning av 
höjd och avstånd sker genom en 
sammanfattande bedömning av den 
för honom tillgängliga informationen, 
får man vid ett landningshaveri ofta 
en samverkan av flera faktorer. Till
sammans har de lurat piloten till en 
felaktig uppfattning och därmed till 
ett inkorrekt handlande. - - - Tag 
därför lärdom av ovanstående! 

" Errare humanum est" = Att fela är 
mänskligt. Man skulle också kunna 
tillägga: Det är näml igen fys iologiskt 
betingat. Men med kunskaper kan 
Du mildra den verkan din kropps 
brister orsaker . • 

Heye B. Paul 

Så här ser Så här tolkar 
tf banan: tf bilden: 

normal bild = 
tf följer 
normal 
glidbana 

"för högt" 
tf minuslandar 

"för lågt" 
tf pluslandar 

Terk ning: Karin Kedersredr 
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Räddade 12manpå brinnande fartyg 


. , 

ri er •• 

På morgonkvisten tisdagen den 24 
januari larmas FV:s räddningsheli
kopter HKP 4 på Visby. Ett fartyg 
är i sjönöd. Men var? Vilken bäring? 
- - Kapten Sjöholm berättar: 

07.55: 	Larm från Cefyl. Tingstäde Radio 
( ~Iarm och info-central för sjöfar
ten i mellersta Östersjön, beläget 
på Gotland) uppfattade SOS
signaler från det sovjetiska farty
get "BALTISKY 41". Inget läge rap
porterades . Meddelandet var kort 
och panikartat. Bråttom, bråttom 
att komma i luften ' Sjunker hon? 
Brinner hon? Eller vad? 

Pejlingar från Tingstäde Radio 
vid 'Baltiskys' anrop angav läget 
antingen norr eller söder ut. Vi 
startade med 'Helge 97' mot den 
norra bäringen , som antogs mest 
sannolik . 

08.15: 	 Radarkontakt med två fartyg i ak
tuell bäring. Det närmsta ca 14 km 
norr om Stenkyrkehuk på Got
lands nordvästsida. När vi på ca 5 
km avstånd fick ögonkontakt med 

detta fartyg såg vi att det lämnade 
ovanligt mycket rök efter sig. 

08.20: 	 Framme Vid "Baltisky". Ett mindre 
lastfartyg på ca 3.000 ton, som 
brann i akterskeppet med kraftig 
rök utveck I ing. Fartygsbesättn ing
en hade samlats längst framme i 
fören. Strax nedanför låg två livbå
tar och en gummiflotte förtöjda i 
beredskap. Manskapet pekade iv
rigt ut i vattnet i en viss riktning. 

Vi hovrade in över fören och 
vinschade upp en man. Han berät
tade på knagglig engelska . att av 
besättningen om 16 man saknades 
två. De hade kastats sig i vatt net 
med frälsarkransar . Skulle de ha 
en chans att klara sig , gällde det 
att hitta dem snabbt. Vattentempe
rature n var +20. Vi sökte i vattnet 
runt fartyget i ca 30 min , men utan 
resultat. Ytterligare en helikopter 
hade larmats. 

09.00: 	 En viss explosionsrisk förelåg (40 
ton brännolja under eldhärden) . 
Därför startade vi uppvinchsning
en av de övriga omedelbart efter 
avslutad sökning. 

09.30: 	 Tolv man uppfirade i 'Helge 97'. 

09.45: 

10.30: 

De sista två avböjde (kaptenen 
och styrman). 
Avgång till Visby. Där överläts den 
räddade besättningen till polisen . 
- Branden hade tydligen överras
kat berättningen helt. Alla var 
mycket illa skeppsklädda. Flera 
var barfota . De flesta saknade yt
terplagg . - - - Ytterligare en HKP 
4, 'Yngve 69' ur Marinen, anlände 
till nödställda " Baltisky". De två 
saknade efterspanades länge men 
återfanns ej . Branden hade blivi t 
än intensivare. 
De tvä besättningsmedlemmarna 
fällde främre ankaret, vilket gjorde 
att fartyget kom att ligga rätt i Vind. 
Därigenom slapp 'Yngve 69' ligga i 
den kraftiga roken. Främre masten 
fälldes vilket underlättade vinsch
arbetet. De tvä sovjeterna lät s'lg 
nu vinschas upp. De överlämna
des också till Visby-polisen. Bran
den kunde senare släckas av till
skyndande fartyg. "Baltisky 41" 

bogserades sedan österut och 
hem till Leningrad. • 

• 	 'Helge 97':s besättningschef (och till
lika artikelförfattaren), kapten Ro
bert Sjöholm, i berättartagen för 
FV-Nytt. 
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•• s Då finska flygvapnet fi rar sitt 60-arsjubileum 
den 6 mars, önskar jag genom denna tidskrift 
hälsa svenska flygvapnet och alla våra flyg
vänner samt tacka for samarbetet, som visat 
sig fruktbart. 

Jag hoppas att vart samarbete kommer att 
forbli lika givande i framtiden. 

Chefen for finska flygvapnet 
Generalmajor ) ,vuvänner Rauno Merio / L1 . 

./ ..., . , , , J l" " -...-.tI' " • , _ _ (.. .~ I' 

il 

agen för:::!lnska f~~~vCipnets 
!.;.Idande 'anses vara den 6" 
mars ar 1918. Denna dag 

mottog namllqengeneral C G Mar]
rI .:rhelrn ett flygp an Ii typ.:;nulJn D ' 

D. 
' ...._., 

, 
.. 

som de sveno' e greve Et· von 
Rosen donerat och som en nna" 
svensk da aranae IOjtnanten Ni lS 
K'ndberg flög ' illFln lana 

Pa 20-1alel SÖKte det nybllo ädt:! 
flygvapnet IlmavOlmaf' sina hn jer I 
boqan 'Ioy man med sjöflygplan 

::-: Men under 30-talet segrade jaKtdok
. ~ tnnen o'ch markftygstatloner togs I 

bruk . Under vlnter- och fortsättnings
krigen kampade luftforsvat:et under .. 

- svara forhallande.n och med ell fe4::; 
sl1l!at som ar vål känt, Angående den ' 

tiden far VI oeksa vara taeksarnma for 
ae stÖd. som den svenSka fnvllllga 
llottil;en F19 ga:.t oss under vInter
uiget I norra Finland under ma)JJr 
Hugo::Beckhammars be/ål . 

EI9rkrigsäreÄ var oc'f~så mycitet 
svåra ty flygvapnet måste omorgani
senis oen all! materiel _var utslitet. 
1<95=?flCk VI 1111 Björneb0r.{) vårt for:sta 
letrlygplan . som var bri Iskt aen av 
tvp DH Vamplre Mk1 Denna ud flög 
r1an annars for oet mest~ med lIiU«;!
11 - och Pyry-tlygplan. vilKa hade flI!
verkats i Finland . 1958 fick flygvapnet 
franska Fouga Magister', brittiska 
Folland 'Gnat', Och svenska SAAB 
Saflr~; 1963 köpte Finla~ en flOl~lj 

SOVjetiska MiG-21 F vllka snan skall 



Suomen ilmavoimien täyttäessä maaliskuun 
6. piUväna 60 vuotta, pyydän saada tervehtiä 
lehtenne kautta Ruotsin ilmavoimia ja ka ikk ia 
ilmailuystaviämme sekä samalla kiittää he
delmälliseksi muodostunees1a yhteistyöstå. 
Toivon yhteistyön jatkuvan yhtä antoisana 
edelleenkin. 

Suomen ilmavoimien komentaja 
KenraalimaJurI 
Rauno Meriö 

rue vs 
-SI 

-I e le 


bl/tas ut mOL en modernare MIG-21 
Biso-verSiOn. I bOljan av 70-tahifvar 
det Gnat-flygplanens fur att gå :Iil i' 

stonenoSvenskaJ3S 'Draken ersatte. 
I .oa9 ar fins a flygvapnet nelt ooe
r~hde av ~svensk ur.olldnlngs~talp. 
eh hJålP som VI ått nl~ia av und"er en 
langre period Men efter Kop av 35
Simulator "r aenna SKolning oot] tra
nlng Ö er/aglts av Ilmavolmat 

..w F.ygV8pnel8 upp
gifter. -I freds/Id ar flygvapne!s flU

vuduppgift bevakning all vårt luft
rl:lm och deltagande t sjö- och radar
<Wervaknlnqen. Dartlliiommer ~dd~ 

~.~ . ... 

j1Jngsllans med flygvapnets Mllkop
trar _. : o o 

Under evemuel/a "ontoktt::r mellan 
de s ormaktsallleraC02 h ffi ar luf!for
svaret I ett uts-t!. Ct;:n:raH lag-= or at 
skydda vår ler1lIOr,l:;113 tnt .... gr el o~h 
neUtralitet. Detta galler sars",ll Laop
13~ld ocn soora Fln anas I\USlomra· 
den. F,nISr!ds pof1us/<a leonlnQ I'ar 

_ .art frarri~ort i den j1arlamen~,1(/Ska 
.- sarskommittens betankande art 

1978 
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Fig 1: Finska flygvapnets/llmavoimats flygflottiljer och -di
visioner samt dess skolor och flygstab. 

LI\PPU\UD 5 FLYGFLOn I U 


O 

Rova;l i CI;li 

Ovan: MiG-21 F på finsk vägbas. 
Nedan: MiG-1S UTI. 3 ex finns. 

o K<luhava 
K/IRELEns FLYGFLOTT I LJ . 

Lt,Iftk rig
skol<ln 

O Kuopio ') 

\ Si gn0 1skOlan 

SATI\KUtlTA O Jyv2skyl~i....- Fl yg st<luen
{

FLYGFL 01T ILJ OKuorcvesi Spaning sdivisior. 

Tekniska SkOl<ln/ 
Björnc- O T<l '~ Derfo r ~' 1 
borg Depå ~ 

l><l
I OUtti ~J1Y9t~a~Sp()rt\ ~ -/~.r/<- divIsion 

........~·IIC1SiI1Cjrors 


Enligt vår luftförsvarsdoktr in måste samhetens tyngd punkt rätt är de 

avvärjningen riktas mot den ur rik ets mest fordrande uppgifterna. 

försvarssynpunkt farligaste flygverk

samheten. 


I Finland är det klart att mark
stridskrafternas strid är avgörande Iygvapnets grup
för rikets försvar . Därför måste både pering och enheternas uppgifter. 
luftvärnet och jaktförsvaret ta i be Flygförbanden svarar för luftbevak
traktande försvaret av de viktigaste ning , identi f ierings- och jaktflyg inom 
föremålen och funktionerna i mark sina lu ftförsvarsområde n samt för 
stridskrafternas strid . Operativ fär stöd åt markstridskrafterna och mari
dighet och konsten att lägga verk- nen : 

26 

Nedan: Licensbyggda Fouga CM.170 'Magister' er
sätts 1980 av brittiska 'Hawk'. Därmed ökar även 
den lätta attackträningskapaciteten. 

• Lapplands flygflo ttilj / 'Draken' 
• Karelens flygflottilj / MiG-21 
• Satakunda flygflottilj / Fouga CM 170 

Luftkrigsskolan: 
Flygförarutbildning . 

Tekniska skolan: 
Utbildning av flygteknisk personal. 

Signa Is kolan: 
Utbildning av lu ftbevaknings- , 

stridslednings- och förbindelseper 



::'::: Fi~ska f/yg"apnef 60år . ' 

-, ~- , . ..
" 

'-_. 

Ovan: MiG-21 F ersätts före 1980 av 'Fishbed8' Bis-version. Nedan: Första finskbyggda 'Draken', J 35S. 

Nedan: IImavoimat har nu också 3 SK 35 C. Nedan: J 35BS på Luonetjärvi-ba8en, juni -73. 

sonal samt skolning av drift- och ser
vicepersonaL - (Se även fig 1.) 

tbildningen. 
Stampersonalens utbildning börjar 
för officerare i Kadettskolan (Helsing
fors) och för befattningsofficerare i 
Befälsinstitutet (Villmanstrand), Ut
bildningen fortsätts sedan , beroende 

på utbildningsgren , i flygvapnets oli
ka skolor, - Alla försvarsgrenarnas 
officera re och befattningsofficerare 
får samma allmänmilitäriska och all
mänbildande utbildning, Alla för
svarsgrenarnas stabsofficersutbild
ning sker vid samma kurser i Krigs
högskolan (Helsingfors) och i Strids
skolan (Tusby), Utbildningen är dock 
uppdelad på olika linjer med avseen
de på försvarsgrenstillhörighet. 

Flygutbildningen. - Grundutbild
ning och flyglärarutbildning ges vid 
Luftkrigsskolan, Annan flygutbildning 
ges vid operativa flottiljer , Elemen
tärflygutbildningen ges vid värnplikti
gekurser, Huvudsyftet med dessa 
kurser är att rekrytera värnpliktiga till 
aktiv tjänst och samtidigt gallra bort 
de som inte duger till fortsatt utbild
ning, Flygutbildningen fortsätts på 
kadett- och befälsinstitutkurserna 
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Ovan: Finlands första fpl, en Morane-Saulnier 'Parasol'/Thulin O, kallades F1. Det 
skänktes av den svenske greven Erik von Rosen .till Vita armen. Dåvarande löjtnanten 
Nils Kindberg (86 år i aug -78) flög 6/3-18 detta fpl + greve von Rosen till Wasa. 
Ytterligare 6 svenska fpl kom detta år till Finland. 

-
Ovan: Finskbyggd I.V.L. "Hansa". - Nedan: 11-28, mål-fpI. 

som fortsättningsutbildningens pe ningsflygp lan. - Övningsflyg planens 
riod 1. Vid kursavslutningen utdelas användning jämsides med jaktflyg 
flygarmärkena. plan är närmast en ekonomisk fråga . 

Flygutbildningen i fin ska flygvap Man kan lära sig de flesta luftstrids
net har två särdrag . Alla flygförare får metoderna och -situationerna med 
flyglärarutbildning . Jämsides med övningsflygplan, innan man övar des
jaktflygplan används hela tiden öv- sa i jaktflygplan. 

ramtidsfrågor. 
- Flygvapnet har relativt nyligen från 
den finländska flygplanindustrin (Val
met) beställt 30 'Vinka ' (Leko-70) 
som nytt elementärflygplan . Dessa 
skall fro m 1979 ersätta SAAB 'Safir '. 
- Dessutom har beslut fattats om 
anskaffning av 50 nya jetskolflygplan 
av typ H.S. 'Hawk'. Inklusive kringut
rustning m m belöper sig denna med 
Storbritannien gjorda flygplanaffär 
på ca 100 milj pund. I ko ntraktet står 
också att 46 av flyg planen skall si ut
monteras i Valmets flygplanfabrik i 
Kuorevesi. De första planen skall le
vereras 1980. Satak unda flygflottilj 
får först ta i bruk Hawk-flygplanen , 
vilka då ersätter Fouga 'Magister'. 
Beslut har nyligen också fattats be

träffande ersättning av de äldre sov
jetiska MiG-21 :orna . De första ex
emplaren av den modernare versio
nen MiG-21 Bis skall levereras före 

1980. 

Förnyelse av luftbevakningsradar
systemet pågår som bäst. Gamla ra
daranläggningar ersätts gradvis med 
nya lågspaningsradaran läggningar. 
Den nya radarn är av fin sk konstruk
tion. Samtidigt som de nya radaran
lägg ningar nas tas i bruk modernise
ras även ledningscentralerna . 

Vårt luftförsvars områdesindel
ning , organisation samt utbildnings
och servicesystem har visat sig an
vändbara. Grundlösningarna som så
dana uppvisar inte behov av föränd

ringar. 

F,ygplanSindustrin i 
Finland. - Oy Valmet AB är en av de 
mest kända industrierna i Skandina
vien , inte minst sedan Valmet börjat 
driva sin bilindustri gemensamt med 
Saab-Scania. Men när Valmet grun
dades på 20- talet och även under 30
talet va r huvuduppgiften alt tillverka 
flygplan och andra vapen för armen. 

Flygplanin dustrin har långa och 
ärori ka traditioner. Flygplanfabrikens 
verksamhet saltes igång 1921. Det 
första flygplanet var ett li censbygg t 
sjöflygplan av typ 'Hansa Branden
burg '. Sedan dess har finska flyg
planindustrin tillverkat inalles 255 
egna flyg plan och licensbyggt 497 ut
ländska . Till siffrorna hör 19 flyg
plantyper av egen konstruktion och 
elva li cens byggda utländska. Därtill 
har ungefär 2500 flygplan grund
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1ma" at191 -78 


.
Saab 91 D 'Safir' Suomisskall om ca ett år vara er

satt av: _____ ~.... och Valmets 
egenkonstruktion, 

17A. f d 'Leko 70' nu = 

Ovan: 8 C·47/DC-3 utgör stommen i tp-f1ottan. 

Nedan: 3 sovjetbyggda Mi-4 finns i tjänst. 

reparerats hos Val me!. På 70-talet det nya jetskolflygplanet 'Hawk '. För
har man också slutmonterat tolv utom slutmontering av 46 flygplan 
J 35S 'Draken'. skall Valmet vara delaktig i produk

I slutet av detta årtionde kommer tionen av H awk :s fena, stjärt och ro

Valmet att tillverka 30 'Vinka' (Leko- dersektioner samt samverka med 

70) propellerflygplan åt IImavoima!. Rolls Royce betr Hawk:s Adour

Samtidigt skall Valmet starta ett till jetmotor . • 

verkningsprogram i samband med Kn Lars-Oloj Fredriksson, f/ma voimal 

'VINKA' 


Ovan: Från Sovjet har inköpts 4 Mi-8. 


Nedan: En Agusta-Bell 206A tjänstgör. 
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Det finska flygvapnet har inalles använt ca 150 flygplantyper och deras ver
sioner. Cirka 20 stycken väntar på att komma in pa ett flygmuseum. FÖliande 
typer eller betydande detar av flygp lan (markerade med ett kryss nedan) är 
numera museiföremål: 

Thulin D/Morane-Saulnier 'Parasol ' 
N.A.B. 9 'Albatros' 
N.A.B. 17 'Albatros' 
'Albatros' C.III 
Thulin lA 
D.F.W. C.V. 
Nieuport 10 (Dux-Moskva) 
Nieuport 16.C1 (Dux-Moskva) 
Nieuport 23.C1 
Slelinin M-S 
Stetinin M-9 
Stetinin M-1S 
Stetinin M-16 
Friedrichshafen FF.33S 
Friedrichshafen FF.49B + C 
Friedrichshafen FF.41 A 

Rumpler 6B (x) 
Rumpler C.VIII 
Spad S.VII (Dux-Moskva) 
Spad S.34 
Breuguel 14.A2 (x) 
Georges levy R 
Savoia S.9 
Caudron G.3 
Caudron G.4 
Fokker D.VII 
Fokker 0.10 
L.V.G. C.VI 
I.V.L. A.22 " Hansa"(x) 
Gourdou-leseurre 21.C 1 (x) 
Martinsyde F.4 'Buzzard' (x) 
Caudron C.60 

Caudron C .59 (x) 
Adaridi (x) 
LV.L. C.24 

LV.L. C.VL2S 

Morane-Saulnier MS.50C (x) 

Koolhoven F.K.31 

Avro 504K (x) 

Polez 25 .A2 

LV.L. 0 .26 'Haukka' I 

LV.L. 0.27 'Haukka' II (x) 

LV.l . K.1 'Kurki ' (x) 

Gloster 'Gameeock' Mk.11 

Fokker C.VE + D 

Aero A-11 (x) 

Aero A-32 (x) 

Valmel 'Sääski' 1+ 'Sääski' II, IlA (x) 


Ovan: Valmet 'Myrsky 2' 1944. 

Nedan: Messerschmitt 8f.1 09G-1 O. 

De Havilland D.H.60X 'Moth' (x) 
Blackburn 'Ripon' IIF (x) 
Junkers K-43 + W-34 
Letov S.218 A4 'Smolik' 
Valmet E.30 'Kolka' I + II (x) 
Valmel 'Paarma' 
Valmet 'Tuisku' 
Bristol 'Bulldog' IVA + ilA (x) 
Junkers ASO Junior (x) 
Avro 652A 'Anson ' 
Valmet 'Viima' I + II 
Fokker C .X 
Bristol 'Blenheim' Mk.1 + IV (x) 
FOkker D.XXI 
Gloster 'Gladiator' Mk.1 + II 
Hawkert 'Hart' 
Fiat G.SO 
Hawker 'Hurricane' 1+ IIB (x) 
Morane-Saulnier M.S.406 + 410 
C urtiss 'H awk' 7 SA 
Curliss P-40M 
Caudron C .714 
Brewsler B-239 
Messerschmitl Bf.109G (x) 
Valmel ' Myrsky' I + II 
Polikarpov 1-153 
Polikarpov 1-1Sbis 
Polikarpov 1-16 
Polikarpov UTI-4 
Lavotchkin laGG-3 
Fokker C.V E + D 
Fokker C.X 
Westland 'lysander' Mk.1 
Koolhoven F.K.52 
Fieseler Fi.156C-1 'Storch' (x) 
Polikarpov PO-2 (x) 
Avro 652A 'Anson' 
Hanriot H.232 
Junkers F.13 
Junkers K-43 + W-34 
Heinkel He.115A-2 
Heinkel He.59C-2 
Sud-Est LeO H-246.1 
Arado Ar.196A-3 
Focke Wulf FW.58 'Weihe' 
Dornier 00.22 Kl 
Hllver M.F.11 
Savrov S-2 
Beriev MBR-2 + 2bis 
Fokker F. Vila 
Fokker F.VIII 
De Havilland D.H.86B 
Airspeed A.S.6 'Envoy' 
IIjushin DB-3F 
laGG-3 
Tupolev SB-2 + 2bis 
Petljakov PE-2 
Dornier 00.17 Z 
Junkers JU.88 A-4 
Douglas DC-2 (x) 
Douglas C-47A + C-53 
De Havilland D.H .82A 'Tiger Moth' 
Letov S.218 A4 'Smolik' 
ASJA J 6 'Jaktfalk' 
Gloster Gauntlet Mk.1I (x) 
Focke Wulf Fw.44J 'Stieglitz' (x) 
Valmet 'Pyry ' I + II (x) 
Cessna C-37 'Alrmaster' 
Fairchild 24J De luxe 
Desoutler Mk.1I 
Beechcraft C.17l + D.17S 'Traveier' 
Valmet 'Pyörremyrsky' (x) 
Valmet 'Humu' (x) 
Valmet 'Tuuii' II 
Valmet 'Vihuri' I, II + III (x) 
Valmet 'Tuuii' III (x) 
Saab 17A 
De Havilland Canada DHC-2 'Beaver' 
Hunting Percival 'Pembroke' C.53 (x) 
Saab 91 D 'Safir' 
De Havilland 'Vampire' F.B.Mk.52 (x) 
De Havilland 'Vampire' trainer Mk.55 (x) 
Folland 'Gnat' F.1 (x) 
Fouga C M.170 'M agister' 
SM-1SZ + W (x) 
Mil Mi-4 + 8 
Sud-Aviation SE-3130 'AIouetIe' II (x) 
Agusta-Bell 206A 'Jet Ranger' 
IIjushin 11-28 
MiG-15UTI 
MiG-21 F-12 
MiG-21UTI 
Saab 35BS 'Draken' (C, F + S) 

Ovan: Svensk Hawker 'Hart'/F19. Ovan: Svensk Gloster 'Gladiator'/F19. 

Ovan: Valmet 'Pyry 2' 1943. 

Nedan: Krigsbyte 1943. LaGG-3. 

Nedan: Prototyp Valmet 'Tuuli 3'_ Nedan: Valmet 'Vihuri 2' 1955. 
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Den spanske ingenjören Juan de la Ciervas 
(1895-1936) uppfinning, autogiron, är en konstruk
tion som numera alldeles fallit i glömska. Det är en 
maskin som påminner om helikoptern med en rotor 
ovanför flygkroppen. Den principiella skillnaden 
mellan de båda konstruktionerna är att helikopterns 
rotor drivs aven motor, medan autogirons rotor 
bringas att rotera av fartvinden och luftströmmen 
från en vertikal drivande propeller. Denna finns inte 
på helikoptern. 

'Den mekaniska 
insekten' - en 
glömd föregångare 

Ovan: På Tekniska Museet i Sthlm svävar än i dag Ciervas 
C.30 e/n 740. 


Nedan: Ciervas autogiro C.19 på Ladugårdsgärde 1931. 


Hos helikoptern tjänstgör alltså 
motorn som både vinge och 
propeller , om man jämför med 
ett konventionellt flygplan. Au
togirons rotor ersätter bara 
vingarna . Helikoptern kan an
ses vara en vidareutveckling av 
autogiron. 

" Ingenting nytt under solen" 
heter ett gammalt heder ligt 
ordspråk. Helikoptertanken 
fanns redan hos Lionardo da 
Vinci omkring år 1500. Han 
beskrev en apparat som bestod 
av ett slags plan vridet i sprial 
och omtalade att "om denna 
spiral vrids hastigt, så bildar 
den en skruv i luften och stiger 
högt" . 

Redan år 1911 utförde Cier
va en del fö rsök med glidflyg
plan. Han konstruerade äret 
därpä sitt första motordrivna 
flygplan , ett biplan , och 1913 ett 
monoplan, 1918 hade Cierva 
konstruerat ett tremotorigt flyg
plan för spanSka flygvapnet , 
vilket emellertid havererade 
p g a hastig hetsförl ust. Cierva 
övertygades därvid om det 
principiellt felaktiga i att låta sä
kerhete n i luften vara beroen
de av flygplanets hastighet. 

• Han övergav därför den 
van liga lösningen av flyg pro
blemet (som flygplanet utgör) 
och började en serie undersök
ningar och försök , som gick ut 
på att ersätta de fasta v ingarna 
med roterande vin gblad . Han 
provade först två fyrbladiga 
system, monterade det ena 
ovanför det andra på en ve rti
kal axel och roterande åt mot
satt håll för att därigenom ko m
pensera olikheterna i lyftkraft. 
Detta sys tem visade sig emel
lertid omöjligt. Det ersattes av 
en ny konstruktion, som bestod 
av endast ett roterande system 
med tre blad , vilkas anfallsvink
lar kunde förändras av föraren, 
så att en konstant ly ftkraft skul
le kunna erhållas runt hela var
vet. 

Därefter provades ett system 
med fem fast blad, Med ett dy

likt lättade för första gången en 
autogiro från marken. Det visa
de sig dock att d e fasta bladen 
gav upphov till en mycket kraf
tig gyroskopverkan , som inte 
kunde motverkas. Cierva gjor
de då bladen ledande invid ax
eln, en anordning som tidigare 
varit tillämpad på propellrar, 
Det visa de sig att denna för
ändring va r av utslagsgivande 
betydelse för konstruktionens 
framgång. Denna omkonstrue
rades och modifierades inte 
mindre än 15 gånger. Som re
sultat därav byggdes en femte 
typ, Den 31 januari 1923 flög 
löjtnant Spencer med denna 
maskin en sluten bana om 4 km 
längd på 25 m höjd vid det 
spanska flygfältet Cuatro Ven
tros , 

Autogiron fick naturligt nog 
ett mycket entusiastiskt motta
gande. Under det följande de
cenniet byggdes maskiner på 
licens i flera länder, Cierva flyt
tade 1925 till England , där han 
för sökte intressera flyg ministe
riet at t satsa på maskinen 
dock utan större framgång . I 
USA använde bl a polisen auto
gir on för spaning och trafikö
vervakning, flottan hade dem 
som fartygs baserade spa
rungsplan och i Philadelphia 
distribuerade man post med en 
autogiro som landade på post
husets tak. 

Många hävdade att autogi
ron var den säkraste flygma
skin som konstruerades i slutet 
av 20-talet. Thomas Alva Edi
son - glödlampans uppfinnare 
- yttrade efter en demonstra
tion av autogiron: " Det är just 
sådana maskiner som fl yg ning
en behöver, De fyller de ford
ringar som ställs av folk, som 
gärna vill flyga, men hittills varit 
rädda . Det fö refaller mig som 
om autogiron utgör det största 
framsteg sedan bröderna 
Wrights" . 

• Autogiron användes också i 
Sverige , 1931 visades för första 
gången ett plan , modell C 19, 

på Ladugårdsgärde i Stock
holm , Pionjären här hette Rolf 
von Bahr , Under andra världs
kriget användes hans autogiro 
för bevakning bl a över Öre
sund . 

Juan de la Cierva dog i en 
flygolycka 1936, Han var en av 
passagerarna i ett konvent io
nellt flygplan som kraschade 
vid star ten frän Croydons fl yg 
fält i England. Det var i en olyc
ka av precis det slag som Cier

va vigt sitt liv åt att försöka eli
minera med sin autogiro, 

I detta sammanhang kan 
nämnas att den 20 februari 
HJ47 Visades för första gången 
helikoptern officiellt i vårt land . 
Det var på den fl ygkl assiska 
marken på Ladugårdsgär
de ' .. ej längt från stabsbygg 
naden "Tre Vapen" , där än i 
dag helikoptrar ses landa och 
lyfta , • 

Tore Allelid 
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'Sista' flygningenmedattack-Lansen 

När Christer Kindblad, divisionschef på flygvapnets 
sista A 32-division, landade med sin 'Lansen' kl 
14.45 den 16 februari sattes punkt för en 23-årig 
epok i flygvapnets historia. Det sista uppdraget för 
trotjänaren A 32 blev ett representationsuppdrag 
en nästan timslång rundflygning över tio av Väster
götlands större orter. Flygningen genomfördes i ett 
strålande vackert vinterväder. 

A 32:an pensionerad 
c:: 
a 

'" c:: '" c::förs fter 10 år '" 
ro 
.c: 
--, 
o 
'ö• • • på överti 
a 

"
Fala: Ake Andersson & Jonny Carlsson/Saab-Scania. 

Före starten var hela flottil jens 
personal, såväl militär som ci
vil, uppställd i första kompa
niets hangar, där flottiljchefen, 
öv Gunnar Hovgard , lämnade 
av till chefen för Första Flyg
eskadern, general major Sven
Olof Olson. 

Attackversionen av 'Lansen ' 
kom iförbandstjänst 1955 vid 
F17 i Ronneby . Till F6 i KarIs
borg levererades den fö rsta 
'Lansen ' den 5 jul i 1957 och to
talt har denna flottilj haft 116 
flygplan av typ A 32. Av dessa 
har det tagits ut en flygtid av 
97320 tim , vilket motsvarar en 
flygsträcka av 58392000 km 
ungefär sträckan till planeten 
Mars. Den sista A 32-divisionen 
kommer nu att ställas i mal
påse för beredskaps behov. 

"På grund av de kraftiga 
minskningar av köpkraften i 
försvarsmaktens ekonomiska 
ramar som skett ända sedan 
1967 , har ersättningen av A 32 
och AJ 37 måst senareläggas. 
Den planerade livslän gden på 
ca 10 år har i realiteten blivit 
drygt 20 år", sade överste H ov
gard i Sitt tal till F6-personalen . 
Han konstaterade vidare att 
'Lansen' varit ett bra och om
tyckt flygplan av både flygande 
och teknisk personal, men att 
det nu är hög tid för byte till 
AJ 37 . 

Kn Christer Kindblad såg en 
aning vem odig ut när han klätt
rade ner från sin 32:a efter full
gjort sista uppdrag. 

" Lansen är ett underbart har
moniskt flygplan som det är lätt 
att handskas med när det gäller 
förbandsuppträdande . Och 
som tvåsitsigt attackflyg plan 
har det varit perfekt. Det som 

VIoon" :.1' 1ntllq,:lln VfH pA F*' . 
A J;' n h ttIund ',,'dlgt och 
r 11'1 Röd t,hRr In II \"~-

'n~~n till ~, 
Fl h~lIp" A 12 
m"r \ 

lA VII " 

saknats, speciellt under senare 
ar, har naturligtvis var it farten", 
sa Christer Kindblad. 

Tillgängligheten och driftsä
kerheten på KarIsborgsflottil
jens 32 0r har varit hög. I slut
skedet t o m mycket hög - se
nare åren har I genomsnitt ca 
75 proc av tillgängliga flygplan 
varit flygklara. Och sista halv
!\ret har man t o m uppnått 80 
proc. På F6 pågår nu omskol
ningen till AJ 37 för fullt och un
der sen sommaren räknar man 
med att denna verksamhet 
ska ll vara avslutad 

För oss Lansen-piloter blir 
det här en spännande och job
big tid, tyckte unisont den fly
gande personalen på den sista 
A 32-divisionen . 

F6 I Karlsborg är den sista av 
flygvapnets flottiljer som blir ut
rustad med AJ-versionen av 
flygplan 37 'Viggen'. • 

"F(I'gbladet" 

K" Chti.ler Klndtll.d I vI . 

dlvc:h DA ",,, '" J2-rllv. "et. "'I 
Ii ""S qp~,"••1I 00", l Q55 ,,;im
,(lP 'hpm ' FY" lotata 'Laos"" ' 

h~". 

Chefens för första flygeska
dern / C E1, gen mj Sven-Olof 
Olson, anförande ptJ F6: 

"Når man tar farväl aven 
gammal trotjänare är det natur
ligt att man blickar tillbaka på 
de gångna åren. - Med vemod 
men också med tacksamhet 
minns vi de kamrater som un 
der Lansen-peri oden fått off ra 
sina liv . Vi ägnar dem i dag vår 
tanke . - Men eftersom framti
den har sina rötter i dagen och 
gårdagen, är det också logiskt 
att rikta blickarna framåt. 

Gårdagens besvärligheter 
med flygplan 32 "Lansen" är 
avklarade och glömda. Nu gäl
ler det att med friska tag gripa 
oss an med morgondagens. 
Och vad gäller F6 ser jag fram
tiden an med tillförsikt. Jag är 
öve rtygad om att Ni kommer att 
bemästra framtidens problem 
på samma föredömliga sätt 
som Ni bemästrat gårdagens. 

Som eskaderchef noterar jag 
med tillfredsställelse , att 1.fl y
geskaderns attackförband nu 
samtliga ingått i Viggen-eran 
och därmed fått den moderni
tet och slagkraft som motsvarar 
dagens krav på våra attackflyg
förband. Det är min tro och för
hoppning att den framförlig
gande epoken skall bli lika ef
fektiv och framgångsrik som 
den gångna. När jag sett de 
ansträngningar som gjorts och 
den gålust som visa ts av all 
personal här på F6 - när det 
gällt att prestera goda resultat 
under den förlängda Lansen
perioden som blev nödvändig i 
väntan på Viggen - blir jag op
timisti sk . Men någon dans på 
rosor kan jag inte utlova. Ett 

modernt, avanceral vapensy
stem av 'Viggens' karaktär krä
ver slora insatser såväl av per
sonalen på marken som i luf c: 

aten. Kunnighet , Skicklighet, '" omdöme och fram åtanda krävs '" c:: '" c::för att med våra begränsade ro 
.c: 

resurser klara vår uppgift. .s; 
F6 står även i övrigt väl rustat o 

att möta framtiden och jag lyck 'ö 
"

önskar flottiljen till det pågåen
de stora nybyggnadsprogram
met. 

Jag vill gärna ta detta tillfälle 
i akt för att för Er uttrycka min 
odelade tro på attackflygets 
plats i vårt framtida försvar. At
tackfl yget är och kommer un
der överblickbar tid att va ra 
inte bara en viktig utan en nöd
vändig komponent i ett försvar 
med de uppgifter som det 
svenska har. 

Med attackflygets flexibla 
förmåga till snabb insats i olika 
delar av landet - till sjöss, vid 
kusten , mot mål på marken och 
även i begränsad omfattning 
mot mål i luften - tillvaratas 
våra gynnsamma naturliga för
svarsbetingelser på bästa sätt. 
Denna förmåga utgör en vä
sentlig faktor i den Viktigaste 
uppgiften för vårt försvar: att 
inge respekt utåt och därmed 
verka fredsbevarande. 

Ingen har på ett övertygande 
sätt kunnat göra troligt, att nå- c:: 

got annat vapensystem skulle );; 
finnas tillgängligt runt hörnet ~ 
som kan överta attackflygets l<J 

uppgifter. Att rita cirklar på kar- t? 
lan är ett alltför enkelt sätt att ~ 
lösa försvarsuppgi ften på. <{

t?
Tryck-på-knappen-försvar lå- ~ 

ter sig lätt sägas men inte lika o 
lätt göras. Med Viggen-syste- ~ 
met, med dess kombination av 
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'Filip Blå':s adjö till A 32:an med 16 flygplan på rundtur 

Chefen för 2. divisionen f" Filir 
Blå" F6 i Karlsborg, kapter, 
Lars Hildestrand, ger här sin 
och div:s syn på den nu svunna 
Lansen-epoken . 

Efter att ha gjort tjänst på 
2./F6 sedan urminnes tider 
(= sommar'n -57), flög trotJäna
ren A 32 "Lansen " 77-10-07 för 
sista gången i 2. div:s regi. (Allt
så ett kvartal före den absolut 
sista A 32-flygningen, som ju 
kompisarna på 1./F6 så press
folkbetittat genomförde 78-02

16.) Vi satte därmed punkt för 
en mycket fin och minnesrik 
era i " Filip Blå :s" historia, vilken 
inte bara präglats av sedvanlig , 
hög yrkesskicklighet hos såväl 
mark- som flygande personal 
utan också av hög tillgänglighet 
och mycken flygarglädje. 

Kontinuerlig modifiering och 
taktikutveckling under årens 
lopp har inneburit, att vi som 
flugit dessa trots allt något ål
derstigna aerodyner likväl känt 
fullt förtroende såväl för mate

rielen i sig som för dess effekti
vitet. 

Ett av målen för vär verksam
het genom åren har varit att 
leva upp till div:s valspråk : 
"Philippus caerulius a nemine 
vincitur" = Filip Blå kan ingen 
slå. Ett högt mål som inte alltid 
uppnåtts - men likväl en klart 
lysande ledstjärna. Verklighe
ten har dock gett syn för sägen 
åtski lliga gånger under senare 
tid. Faktum som (om än bittra) 
bl a måst konstateras av delar 

av vårt sve nska jaktflyg .. 
För närvarande befin ner vi 

på 2. div oss i början aven ny 
lika intressant som inspireran
de epok - vi omskolar oss på 
37-systemet. TIS :Ä skrider 
långsamt men målinriktat fram
åt. Vi är ännu gröna och färska 
Vigg-eterianer. så simma 
därför lugnt bror jaktpilot. Men 
pass upp i backspegeln igen 
om ett år! 

Avslutningen på vår 32-era 
för snart ett 'f, år sedan högtid
lighölls med en rundflygning 
med 16 fpl över hemmaham
nen och dess närmaste grann
skap inkl F7 -grannen på Såte
näs. För att liksom påminna om 
vad so m flytt. Vårt kvarvarande 
32-kompani, 1.kompfF6, ställ
de faktiskt upp med hela 17 
flygklara A 32:or på linjen . Men 
p g a ff-brist kunde vår div ty
värr inte bemanna fler än 16, 
vilket var beklagligt m a p fo
tograferingen ovan moln. At
skilliga bildsekvenser ur såväl 
tänk- som otänkbara fotovi nk
lar minner dock om Filip Blå:s 
32-epilog . Suckandes konsta
teras: Det blir aldrig som förr .• 

Kil Lars Hi/des/rand 

.... T v ses 2.div ('Filip Blå') eHer sin sisla Å Ovan ses 1.div ('Filip Röd') med sitt 
32-lIygning, 77-10-03. sisl landade 32-fpl, nr 40. 

vapen plattform, vapen i form 
av robotar m m samt människa, 
har vi Skapat en för våra förhål
landen bästa avvägning i sam
spelet människa-teknik. 

Och trots att vi här på F6 står 
början av Viggen-epoken , 

måste våra planer redan nu 
börja konkretiseras vad gäller 
'Viggens' efterföljare. Kan des
sa planer realiseras med bibe
hållande av svenska konstruk

tions- och tillverkningsresurser 
så är det en extra fördel - som 
bara den som bär skygglappar 
kan förneka. 

När vi strax ser A 32 ' Lansen ' 
flyga för sista gången som at
tackförband, skall vi inte be
trakta det som en slutpunkt 
utan som en avstamp för det 
framtida attackflyget. 

C F6 ger order för flygning
en. " • 

Lite 'Lansen'-historia 
Saab 32 'Lansen' f irade i höstas 
sitt 25-årsjubileum. Så många 
år var det nämligen se'n det 
första 'Lansen'-provflygplanet 
gjorde sin jungfruflygning. Den 
skedde från Saab-flygfältet den 
3 november 1952. 

I en tio sidor lång artikel i 
"Vips" berättas bl a att de för
beredande diskussionerna 
börjat sex år tidigare (= 1947), 
att planet ursprungligen var av
sett som tvåmotorigt och att i 
utprovningsarbetet använts ett 
'Safir'-flygplan med pilvinge 
(liksom f ö gjorts vid utprov
ningen av Saab 29 "Tunnan"). 

Under det dryga kvartssekel 
som gått har 'Lansen' blivit en 
av FV:s trotjänare och planet 
gör ännu tjänst på två håll. 

På F3 , Malmen, finns i dag 
en alert målflygdiv ision med 
trolig tjänstgöring in på 80
talet . F11, Nyköping, har en di
vision spanings- 'Lansen '. Den 
bibehålls till flottiljens avveck
ling , som skall vara genomförd 
1980. Vid F6 , Karl sborg, fanns 
strax före 25-årsjubileet två di
visioner i attackutförande, A 32 
" Lansen ". Utbytet mot attack
'Viggen' har dock nu genom
förts, sedan A 32:ans epilog ce
lebrerats 78-02-16. - - De ca 
450 producerade FV-32:orna 
(alla versioner) har under gång
na 25 1 f2 åren presterat ett to
talt antal flygtimmar som när
mar sig 586000. - God forts' 
gamle vän. • 

Red. 

i 
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Instruk törs Teori Sommarens flyglotta-utbildningsprogram utbildning Ik T Samtliga 
tjanste

För sommarens kurser gäller HALMSTAD, gruppcentral- Bk 1 Lgc OBS! 16/7-5/8 
grenar 

att FLYG LOTTOR vid Bunge
skolan och i Nyköping fortsät
ter den förk or tade grundutbild
ningen pa 2 veckor Kurserna i 
Halm stad och Göteborg omfat 

26/6-14/7 
SambandstJanst -

Signalstatlonstjän st Gk Sb 

NYKÖPING, 

tjänst 

Luftbevak
ningsstations
tjanst 

Befälskurs 2 
Bk 2 Lgc 

Befälskurs 1 
BK 1 Ls 

Befälsk urs 2 

HALMSTAD, 
26/6-14/7 

Sambandstjänst 
tar 3 veckor . - Vid sa mtliga 25/6-8/7 Bk 2 Ls Signalstations
flyglottakurser genomförs s k Underrättel se- Ins truktörs- Praktik tjänst 
Integre rad utbildning, vilket be tjan st Gk Und utbildn ing Ik P Lgc, Signalskydds- Befä lsk urs 1 
tyder att AFU och befattnings
utbildning varvas under hela 
kurstiden, 

GÖTEBORG, 
26/6-14/7 

Ls, Sjv 
OBS.' 25/6-15/7 

tjanst Bk 1 Sb 
Befälskurs 2 

Bk 2 Sb 

Grundkurser 
BUNGE 1, 6-22/6 

Luftförsvarsgrupp
centraltjänst 

Luftbevaknings
stationstjänst 

Förplägnadstjän st 

Gk Lgc 

Gk Ls 
Gk F 

BUNGE 2, 25/6-8/7 

Luftförsvars- Gk LIc 
centraftj änst Stril 60 II 

• 
Vidareutbildning 

BU NGE 1, 6-22/6 

Luftf örsvar s- Befälskurs 1 
gru ppcentral- Bk 1 Lgc 

BUNGE 3, 9-22/7 
Befälsku rs 1 Luftför sva rs

gruppcentral- Bk 1 Lgc 
tjänst Befälskurs 2 

Bk 2 Lgc 
Lultbevak- Befäl sku rs 1 

ningss tation s- BK 1 Ls 
tjänst Befälskurs 2 

Bk 2 Ls 
Sjuk vards- Befalskurs 1 

tjänst Bk 1 Sjv 

Instruktörs- Praktik 
utbildning Ik P Sb 

RU Sb 
Repetiti on s-

utb ildning 
Signalstations

tJanst 
Signalskydds

tjänst 
9-14/7 

NYKÖPING, 
Lu ftförsvarsg ru pp
centraltjänst 

Luftbevaknings
stationstjänst 

Gk Lgc 

Gk Ls 

BUNGE 3, 9-22/7 
Luftfö rsvarsgru pp
cent ra ltjänst Gk Lgc 

Luftbevaknings
stationstjänst Gk Ls 

SJukvårdstjänst Gk SJv 

BUNGE 4, 23/7-5/8 

t lanst 

Luftbevak
ningsstations
tjänst 

Förplägnad s
tjänst 

Instruktörs
utbildn ing 

Befalsk urs 2 
Bk 2 Lgc 

Befälskurs 1 
Bk 1 Ls 

Befälskurs 2 
Bk 2 Ls 

Befälskurs 1 
Bk 1 F 

Befälskurs 2 
Bk 2 F 

Pra ktik 
Ik P Lgc, 

Befälskurs 2 
Bk 2 Sjv 

BUNGE 4, 23/7-5/8 
Luftfö rsvars- Befälskurs 1 
gruppcentral- Bk 2 Lgc 
tjänst Befälskurs 2 

Bk 2 Lgc 
Luftbevak - Befälskurs 1 

nlng ss tation s- Bk 1 Ls 
tjänst Befälsk urs 2 

25/6-8/7 
Underrättelse- Befälskurs 1 

tjänst Bk 1 Und 
Befälskurs 2 

Bk 2 Und 
Repetitions- RU Und 

utbild ning 
2-817 

GÖTEBORG, 
26/6-14/7 

Luftförsvars- Befälskurs 1 
Luftförsva rsgr u p p Le , F Bk 2 Ls cent raltjänst Bk 1 LIc 

centraitJänst Gk Lgc OBS' 4- 22/6 Stab stjänst Befälskurs 1 Befälskurs 2 
Luftbevakn ings

stat ionstjänst Gk Ls BUNGE 2, 25/6-8/7 
Bk 1 Sta b 

Befälskurs 2 Instruktörs-
Bk 2 LIc 

Prakt ik 
Stabstjänst Gk Stab Luftförsvars- Befälskurs 1 Bk 2 Stab utbildning Ik P LIc 

"Verklighetsinne - Tankeflykt" 


M HS flygl inje har fått ett nytt 
'vapen' . Hä r någ ra rad er om för
historien, 

1930 års för svarskommis
sion konstaterade : " Enligt nu
varande organisation anord nas 
ingen sä rskild högre utbildn ing 
för officerare vid flygvapnet. I 
viss mån har dylik utbildning 
ku nnat erhållas genom att offi
cerare vid flygvapnet på egen 
ansökan kom menderats til l och 
genomgätt krigshögskolan och 
sjökrigshögs kolan även so m 
tjänstgjort såsom aspirante r vid 
general sta bs kå ren", 

Men man slog emellert id 
ocksä fast, att på sikt bo rde en 
särskild utbildning för fl ygvap
nets officerare organise ras. Sä
lu nda bildades Kungliga Flyg
krig shögskolan 1939 med ge
neral B G Nordenskiöld som 
förste chef. Skolans signum var 
en flygande falk I silver. 

1961 bildades Kungl iga Mili
tärhögskolan genom en sam
ma nslagni ng av försvarsgre
narnas respektive högskolor. 
Skolans emblem bestå r nu av 
ett svärd och tva korslagda 
marskalkstavar i guld. 

"Sensu rerum - mentis vola
tu". Chefen för fl yg linjen har nu 
lätit ta fram ett nytt vapen, som 
kan sagas vara en kombination 
av dåva rande FKHS och nuva
rande MHS emblem. Vapnet 
finns dels anbringat pä träskö ld 
i två storfekar och dels på tyg i 
form av ett klubbmärke . Vap
nen på träsköidarna är numre
rade och avses so m gåva eller 
belön ing. 

Kl ubbmärket får bäras av 
fast anställd personal vid flyg
li njen samt elever som går eller 
genomgått högre kurser. I n
tresserade kan beställa "bad
gen" hos linJeadjutanten vid 
flyglinjen. Gör det! Priset, som i 
sådan a här sammanhang na
turligtvis är en trivial fråga, är 
20 kr. Detta är utomordentligt 
billigt för ett vackert broderat 
märke . - Köp det, bär det l • 

Öllt J eif/HOII. \/!-IS 

Ny provflygarchef 

Till chef för provflygsektionen 
vid FMV-F:FCMP , provningsav
deini ngens materiel by rå, har 
från den 1 december utnämnts 
major Stig Holmström, Han ef
terträdde överstelöjtnant Jan
Ivar Anderson, som blev chef 
för provn ingsavdelningens ma
te nelbyrå. 

St ig Holmström är född 10S

karshamn 1940. Han blev offi
cer vid FV 1965 efter tidigare 
tjänst som fältflygare . Efter fort
satt fl yg s lags utbildning vid F10 
placerades han 1967 som prov
flygare vid Försökscentralen 
i Malmslätt. 1970-71 genom
gick ha n flygvapnets allmänna 
kurs vid MHS och 1974-76 
FVs högre kurs. Hans tjanstgö
ring so m provflygare har främ st 
varit inriktad på fl yg plansyste
men 37 'Viggen' • 

KI/Jo/I1/11.1" Kal/ur 
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Lyckad datarekrytering av lottor vecka med anmälningar och 

Vilken succe !11 - Hundratals 
nyrekryterade " luftbevakare" 
startade sin utbildning med att 
studera 37 'Viggen' på SATE
NÄS . (Flickorna kom från Troll
hättan, Vänersborg och Ta
nums Hede.) - - Datarekryte
ring är ett nytt sält alt rek rytera 
lottor. som prövats vid F7 med 
överraska,1de stor Iramgång. 

Övriga kurser 
VARBERG, 
21-27/5 

Samövning 
Expeditions

tjänst RU E 
Förplägnads
tjänst RU F 

Det går till så att man kan be
ställa från Länsstyrelsen da
taeltiketter över en viss å lders
grupp och en viss plats . Vi be
hövde ett antal flickor som 
skulle tjänstgöra i (Igc) luftför
svarsgruppcentraltjänst och 
i (Is) luftbevakningsstations
tjänst. 

Alltså sände vi ut papper 

Sjukvårds
tjänst RU Sjv 

GOTTSKÄR, 
23-29/7 

Försvarsupplysni ngsku rs. 
Kursen omfattar grundläggan
de fakta i försvarsfrågan, de
batteknik, metoder för informa
tion mm. 

med vår Informatio n til l det an
tal dataettiketter som vi fått . 
Och det slog över förväntan . 
Det kom 258 positiva svar l Det 
var en siffra vi inte hade vågat 
drömma om. Men beviset syns 
pä bilden. Samtliga kom till F7 
för närmare upplysningar om 
kursen . Det var mycket jobbigt, 
hela bordet var fullt vecka efter 

ÅN N, 30/7-5/8 
FALSTERBO, 

25/6-1/7 
KÄLLVIKEN, 

9-15/7 
Ledarskap - grundkurs. 
Diskussioner, grupparbetell 
och rollspel. Ledarskapets psy
kologi , pedagogikens mål och 

äter anmälningar. 
Vi har nu startat fem kurser i 

Skaraborgs och Älvsborgs län . 
Och detta istället för en i varje 
län , som vi tänkt oss från bör
jan. Så när våren är sl ut lär vi 
ha våra torn och centraler täck
ta pä vaka nser. Och det med ett 
härligt antal trevliga och positi
va lottor. • 

medel , samtalsteknik och in
tervjuer . Motivation, att ityder 
och samarbete. 

HEMAVAN, 16-22/4 

GOTTS KÄR, 2-8/7 


Ledarskap - fortsättningSkurs. 
För antagning krävs genom
gängen Ledarskapgrundkurs.• 

Det här inslaget vänder sig när
mast till den som tycker om att 
läsa i största allmänhet. Eller 
bättre uttryckt: Till de som inte 
tycker om att läsa i största all
mänhet. 

Avsikten med att läsa kan 
vara flertydig. Läsa kan man 
göra för att lära . Men på fritid 
kanske framförallt för att finna 
avkoppling och stimulans i ett 
ämne o d som helt avviker från 
det man normalt arbetar inom. 
Måste man då vara funtad på 
ett visst sält för att läsa böcker? 
Inte alls . Huvudet pä axlarna 
och förståelse lör svenskan 
räcker . Det viktigaste är dock 
motivationen. Alltför många ger 
sig aldrig tid till att läsa. Eller 
ger sig tid men tycker inte att 
de kan koppla av tillräck ligt 
med en bok framför sig . En del 
tycker att det går för längsamt 
med läsningen och lägger då 
boken åt sidan. Kanske för all
tid . Vi är alla individer med oli
ka förutsättningar. Detta gäller 
inte minst läsförmågan. Att 
va ra snabb eller långsam läsa

"Läsa på fritid" 


re är ointressant. Läsningen 
måste få ta den tid var och en 
behöver. M a o: De grå cellerna 
måste ges en chans. 

Vad skall man dä läsa? Det 
är helt en smaksak. Exakt alla 
in tresseområden som existerar 
finns i skrift. Skönlitteratur ger 
underhållning. Facklitteratur 
ger information. Men det sena
re kan för många ocksi'l va ra en 
form av underhållning . Mark
naden innehåller hur mycket 
som helst av deckare, äventyr, 
romantik etc från alla tidsepo
ker . Där måste läsaren prova 
sig fram och finna den " stil" 
som passar den egna smaken 
bäst. När det gäller facklittera
tur är det en intressefråga 
historia, geograli, teknik, idrott , 
naturvetenskap etc . Utbudet är 
även för fack litteratur hur sto rt 

som helst. Men inom många 
fack räcker inte svenskan till. 
Det bl ir då nödvändigt att ha 
förstäelse för i första hand eng
elska. Vi har alla fått lära oss 
engelska mer eller mindre i 
skolan. Och med lite motivation 
kommer man ganska långt. De 
första böckerna går trögt. men 
det " lossnar" med tiden . Det 
"lossnar" i synnerhet om man 
är mycket intresserad av bo
kens innehåll. 

Tar vi steget in i engelskan, 
öppnar sig en stor värld. Sär
skilt på facklitteraturens områ
de. För oss i FV borde teknik 
och taktik va ra av största in
tresse . Med tanke på att utnytt
jandet av flygstr idskrafter är 
något ganska nytt jämfört med 
arme- och marinstridskrafter. 
Särskilt under 30- och 40-talen 
var utveckli ngen dynamisk 

inom teknik och taktik . Många 
av de rön som då såg dagens 
ljus och som var "fiffiga" är 
kända först i dag. Mer än 25 är 
efter krigss lutet lyfts gardinen 
undan för tid igare vä l bevarade 
hemligheter . Allt har säkert inte 
än sett dagens "öppna" ljus. 
Men det som är officiellt nu räc
ker mer än vä l att ta del av. Det 
heter att historien upprepar sig. 
Och många av de taktiska tan
kegångar som fanns under 40
talet är högaktuella än i dag på 
tröskeln till 1980-talet. Natur
ligtvis ändras taktiken ständigt 
allteftersom tekniken går fra
mät, men det är förvånansvärt 
vilka insikter tekniker och takti
ker hade för fyra decennier se
dan . Det är både spännande 
och intressant att läsa hur män
niskan tänkte "förr". 

Bästa läsare/ icke läsare : Ge 
Dig tid med ett besök vid för
bandsbiblioteket eller motsva
rande. Hittar Du inte det Du sö
ker, fråga bibliotekari en. Gör 
det l Han vet bra besked l • 
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Utbilda för mobilisering! 

Begränsad ekonomisk medels
tilldelning har gjort att antalet 
repetitionsövningar i flygvapnet 
har minskat under senare år. 
Tendensen väntas bestå. Detta 
innebär att den för vårt försvar 
så viktign mobliserjngen inte 
längre kan övas i önskvärd och 
nödvändig utsträckning. 

För att i viss mån ändå sprida 
kunskap om mobiliseringsför
farandets många delfunktioner 
och dessas tillämpning har från 
FS /Org + Utb utgivits ett utbild
ningspaket med overhead
bilder och lärarkommentarer. 

Lärarkommentarerna är av 
grundläggande karaktär. De 
bör "spädas på" av läraren allt
efter elevernas utbildnings
ståndpunkt och förutsättning
ar i övrigt. 

Utbildningspaketet har tagits 
fram i 50 ex och distribueras 
under våren till FV:s förband 
och skolor . Det är avsett för vpl 
under grund- och repetitionsut
bildning samt för befäl och fast 
anställda. Håll ögonen öppna 
efter den gula pärmen och 
medverka till att innehållet 
kommer till god användning' 

/vf.i L. Berns 

Fjärrskrivmaskinerna knattrar 
på och matar fram textfyllda 
blanketter. Telefaxmottagaren 
dunkar enformigt och rytmiskt. 
Genom detta sorl hörs även 
fläktens surr . - Plötsligt blir det 
mörkt - kolsvart. Fjärrskrivma
skinerna går snabbt ner i varv 
och står så helt tysta efter någ
ra sekunder. Tyst naden låter 
befriande. Det enda dämpade 
ljud som hörs är det sorl som 
via rörposten förmedlas från 
sambandsexpeditionen . En
dast i växelhyddan pågår tjäns
ten - nästan som vanligt; i ske
net aven ficklampa . 

Efter en viss tid brummar så 
en motor igång strax utanför 
signalstationsvagnen - den går 
småknaggligt upp i varv. Ljuset 
kommer tillbaka. Fjärrskrivma
skinerna börjar åter knattra och 
hittar snabbt sin rytm . Operatö
ren får snabbt igång telefaxen 
och korrigerar inställningen. 
Han fortsätter att skriva ut ser
vice-meddelanden till fjärr
skrivcentralen . - - Så kan det 
inträffa i en signals tation då 
spänningen bryts under en 
kringsförbandsövning eller i ett 
verkligt läge. Nu hände detta 
bara under en liten övning med 
sambandsbefäl. 

Sedan någon tid tillbaka be
driver personalen inom F21 :s 
sam bandsavdelning sam
bandsfältövningar. Detta för att 
uppöva och förbättra kunska
perna inom främst 'samband 
flygbas ' - såväl bet r förbindel
ser som sambandsmateriel. 
Även en del av basel:s uppgifter 
belyses för att öka förståelsen 
för erforderlig samordning av 
reparationsåtgärder. Flygba
serna är många och uppgifter
na skiftande. Här gäller det att 
inte endast vä l känna till den 
" egna" basen. utan även de 
andra baserna inom sektorn. 
Allt sambandsbefäl måste vara 
flexibelt användbara vid samtli
ga baser. 

Under en sambandsfältöv-

Sambandsfältövningar för F21 

ni ng går vi först teoretiskt ige
nom basens gruppering och 
sambandsutbyggnad. Detta 
görs vid basen. Därefter vidtar 
praktiska lektioner och övning
ar. Exempel på katastrofkopp
ling genomgås noga. Och ut
och inrullning av mångtrådig 
kabel har vi provat på ett par, 
tre gånger. Vi har , beroende på 
terrängens beskaffenhet och 
tillgång på personal, kommit 
fram till olika lösningar för ut
rullningen. Minimalt antal per
sonal som fordras för utrullning 
är två man. Men med hjälp av 
en repända kan man själv rulla 
ut kabeln från ett fordon . Det 
tar dock betydligt längre tid . 

Det andra området vi inriktar 
och utbildar oss på gäller mate
rielen . Vi får stora möjligheter 
att noga lära oss den materiel 
som finns. Transportabla sig
nalstationen intill B 1 ger 
många uppslag till intressanta 
och praktiskt nyttiga samt nöd
vändiga övningar. T ex inkopp
ling av reserveiverket. Att 
koppla in det är egentligen en
kelt. Men alla normer till trots, 
inkopplingarna skiljer sig och vi 
får lära oss bas för bas. Tele
fonkablarna skall hållas isär. 
Här gäller det verkligen att inte 
känna sig som femte hjulet (el
ler kabeln) under vagnen. Om

kopplingsfältet i växelhyddan 
kan gärna i början av lektionen 
tjäna som underlag för fråge
sport. Men med Instruktionens 
hjälp och vid lektionens slut är 
det inte några problem att ut
föra omkopplingar med kopp
lingssnören. 

Vi har även genomfört lektio
ner. vars innehåll normalt inte 
tillhör sambandspersonalens 
ordinarie. Det vi då sysslat med 
är en del av basel:s samban ds
bit. Här måste det framhållas , 
att dessa lektioner skulle ha va
rit mycket "magra" om inte ba
sel:s personal tillsammans med 
teleingenjören ställt upp med 
noggrant exemplifierade ge
nomgångar. - Som exempel 
kan nämnas att vi först har en 
teoretisk genomgång på KC
korten, där vi lär oss "läsa" 
dem . Därefter utför vi koppling
ar med hjälp av de nyförvärva
de kunskaper i kommandocen
tralens korskopplings- och om
kopplingsfält. De omkopplingar 
vi utför, skall motsvara de om
kopplingar vi kan bli tvungna 
att utföra i ett verkligt läge, för 
att reparera avbrott i sam
bandsnätet. 

Dessa praktiska övningar är 
tveklöst mycket värdefulla då 
det gäller att höja vår kun
skapsnivå och utveckla samar
betet mellan basel- och sam

• Inkoppling av reserveiverk genomgås a v teleing- och basel-pers lör 
sambandspers och elever. 

bandspersonalen. Basel har 
omfattande uppgifter . Vid ska.
delägen måste dock vi på sam 
bandssidan vara beredda att 
ställa upp för att så långt möj
ligt hjälpa till med reparations
åtgärder, som formellt åvi lar 
basel. I krig finns inga ansvars
gränser och således inget som 
får hindra att alla krafter utnytt
jas för att lösa och reparera 
uppkomna skador. Att upprätta 
trafikledar-kärren får vi inte 
heller vara främmande för . Hit
tills har vi dock bara haft en öv
ning i detta moment. Men fler 
tillfällen kommer. - Samban
det vid reservbas har vi gått 
igenom liksom markförsvars
sambandet vid huvud basen . 
Och bas- och bankabeIdoku
mentationerna har varit föremål 
för ingående studium. 

Vi har dessutom fått många 
uppslag till andra lämpliga lek
tioner. Dessa kommer vi att ge
nomföra under kommande öv
ningar. Underlag finns redan. 
Ju mer vi sysslat med den här 
typen av övningar, desto mer 
har behovet av fördjupade 
kunskaper bekräftats. Detta 
gäller såväl förbindelser som 
materiel. Vi har funnit att det vi 
kan, behöver vi KUNNA BÄTT
RE' Vi inte bara tror , utan vi är 
samtliga övertygade, att dessa 
övningar är helt nödvändiga för 
egenutbildningen inom vårt 
fackområde . Detta så att vi kan 
lösa uppkomna sambands
problem inom rimliga tidsra
mar. om kriget kommer. 

Vid nästa sam bandsfältäv
ning erbjöds berörda sam
bandsplutonchefer ur andra 
fl o ttiljer att deltaga. Vi noterade 
tacksamt på F21 denna perso
nals stora intresse samt att de
ras chefer påtagligt förstod, alt 
även sambandspersonal måste 
beredas tillfälle till vidareut
veckling av sina kunskaper 
inom denna rätt omfattande del 
av sambandstjänsten. -

Fj Tommy Bolander, F21 
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Med anledning av artiklarna i 
FL YGvapenNYTT nr 4177 om 
antalet flugna fpl-typer , där 
kapten Arne Ewertsson kunde 
redovisa 28 olika typer , roade 
det mig att ta fram mina gamla 
flygdagböcker för en jämförel
se. Som framgår av bifogade 
sammanställning kom jag upp 
till 38 (ev 37) flugna militära ty
per och räknar jag även med 
de civila blir det sammanlagt 46 
(ev 45) . 

Jag är dock fullt övertygad 
om att detta icke är något re
kord . Det finnes säkert många 
gamla flygare, som har samlat 
på sig väsentligt flera flygplan
typer . Men mina uppgifter 
kanske kan leda till att flera 
kamrater plockar fram sina 
gamla flygdagböcker och går 
igenom dem sida efter sida 
åtminstone tycker jag det var 
mycket intressant. Det gav mig 
ett par trevliga eftermiddagar 
och påminde mig om många 
roliga och även spännande 
upplevelser i FV:s tjänst. 

Vad betr den redovisade 
'Tummelisan' har jag på den 
endast en inflygningsdag med 
4 flygningar och 25 min fl ygtid. 
Det var på F3 den 15/11 1934 
och flygplanets nummer är 
3656 . Jag skriver "är" , för 
flygplanet är det som nu står i 
" museet " på Malmslätt. Det var 

Flög 38 FV-fpl-typer. • • 

(Oslagbart . .?) 

alltså en kär gammal vän jag roterande motor - sina spe
återsåg vid FV:s 50-årsjubi ciella egenskaper . Äldre kam
leum 1976. rater berättade vilda historier 

Den 15/11 1934 fanns det två om vad som skulle hända vid 
"Lisor" kvar i tjänst - båda på första försöket att göra looping. 
F3 . Vi var några kamrater, som Under mitt inflygningspas ha
under sommaren såsom förare vererade det andra flygplanet 
genomgått armespaningsut efter motorstopp i landnings
bildning vid F3. Vi skulle på varvet. Föraren försökte att från 
hösten få flyga in oss på "Li söder nödlanda på flygfältet , 
san " . Det var mycket spännan men nådde inte riktigt fram. 
de, för "Lisan" hade - pga sin Han slog i hjulen på gamla 

Flugna FV-flygplantyper, tiden 4/5 1933 

SK 6A, Heinkel HO.36 B 3, Junkers Ju.B6K 


SK 9, O.H. 'Moth Trainer' B 4, Hawker 'Hart' 

SK 10, Raab-Katzenstein 'Tiger- B S, Northrop 'Helldiver' 


Schwalbe' B 6, Republic 'Guardsman' 
SK 11, O.H. 'Tiger Moth' B 17, SAAB 17 
SK 12, Fokke-Wulf 'Stieglitz' 

J 6, ASJA 'Jaktfalken'
SK 14, North American NA-16 

J B, Gloster 'Gladiator' 
SK 15, Klemm 35 

J 9, Seversky-Republic Ep·1
SK 16, Norduyn, AT-16 

J 11, Fiat C R 42 
SK 25, BlIeker 'Bestmann' 

J 21, SAAB 21 
SK (TP) 91, SAAB 'Safir' 

J 22, FFVS 
S 3, 'Hansa Brandenburg' 42/sjö J (S) 2B, OH. 'Vampire' 
S SA, Heinkel HE.5/sjö 

TP 3, OH.90 'Dragonfly'
S 6, 6B, Fokker C V- E 

TP 7, Miles 'Falcon'
S 6A, Fokker CV-O, "Lilla Fokkern" 

TP B3, HPA 'Pembroke' 
S 7, Hawker 'Hart' 

S 14, Fieseler 'Storch ' Ö 1, CVM 'Tummelisa' 

S 16, Caproni Ca.313 p 1, Sparmann 

S 1 B, SAAB 1B 

S 29, SAAB 29 'Tunnan' 
 Summa 38 flygplantyper . Jag 
S 31, Vickers 'Spitfire' är osäker på om S 7 och B 4 
S (J) 32, SAAB 'Lansen' räknas som samma typ . Om så 

landsvägen Linköping-Mjölby , 
som gick alldeles i södra flyg
fältskanten, studsade in på fäl
tet, slog runt och hamnade med 
vingarna vilande på två jordhÖ
gar (flygfältsarbete pågick). 
Och föraren hängde i selen 
mellan högarna med huvudet 
strax ovan mark. Han klarade 
sig helskinnad, men " Lisan" var 
totalhavererad. Alltså fanns det 
bara en 'Tummelisa' kvar. Då 
fattades det mycket kloka be
slutet , att hon skulle " groun
das" och sparas för fra mtiden 
efter 15 års trogen tjänst. 

- 30/9 1964 
är , skall antalet minskas till 37. 

Om civila flygplantyper skall 
medräknas tillkommer åtta, 
nämligen : Avro 'Anson', Piper 
'Super Cub' , Piper 'Tripacer' , 
Piper 'Cherokee' , Cessna, Mo
rane samt Piper 'Apache' och 
Piper 'Aztec' . - Summa militä
ra och civila flygplantyper 46 
(45). • 

Henrik Nordst röm (Ö I'ersle, FV re~") 

Serien om flest· !lugna FV
!pl"önlkar FV-Nytt glirna en 
fortlättning pi; :DU lom fllI~ 
git fler lin 38 FY-fpl: TAG..& 
SKRIVI Följ Ö)I Nordltröms 
exempel. Gör detf .. 

Red. 

Härmed publiceras lagresulta före resp vpl-omgångs utryckSkytteös rikspropaganda för vplten i avslutad rikstäVling med ning insänds till SkytteÖS, Box 
gevär / ak och kpist mellan de 5010, 10241 STOCKHOLM 

(Resultat -77 och program -78.)militära förbanden, 1976177 . - uppgift på antal deltagare i 
Vandringspriser till vinnande resp tävling för att förbandet 
förband i resp försvarsgren skall erhålla medaljer och kun
kommer att utdelas i samband Propagandatävling för GU m mot internationell tavla 1/ 2 na hinna med prisutdelning 
med årets förbandschefs mö värnpliktiga. SkytteÖS inbju resp 1/1. Liggande med maga före utryckningen , Startavgif 
ten. Hederspriser översänds der till Skyttetävling med sinstöd . Skjuttid de två första terna insätts samtidigt på Skyt
separat från SkytteÖS . - Pla gevär / a k och kpist enligt fö ljan serierna 15 sek per serie, den teÖS postgiro 157625-5. 
ketter har redan tidigare till  de program: tredje serien 10 sek. Marke Resultatrapportering för täv
ställts bättre hälften av delta ring : sluten markering (blinde lingarna som utförts före 10-31 
garna . 6238 vpl deltog SKYTTEÖS rikspropaganda för ringsprotokoll) Första serien och lagresultat för tävlingsåret 
1976177 års tävling, GU-värnpliktiga . TÄVLINGS bör även markeras öppet. skall vara SkytteÖS tillhanda 

Överstyrelsen riktar ett varmt TID : 1/ 11 1977-31 / 10 1978. Lagtävling: Sammanlagda senast 11 -15. - Rapportblan
tack till alla som hjälpt till med (Försvarsgrensvisa vandrings poängsumman för de 10 bästa ketter och lagkort utsänds av 
tävlingens genomförande och pris.) skyttarna under tävlingsåret SkytteÖS till resp förband . Yt
inbjuder till 1977178 års tävling. (77 -11 -01 -78-1 0-31 ). terligare blanketter och kortOMFATTNING. - Individuell 

kan beställas från SkytteÖS, tel
tävling gevär eller automatkar

Lagresultat för vpl, 76/77: 08/6363 26.
bin. Fem provskott. Tre 5- DELTAGARE. - GU-värn

Gevär/ak skottsserier på 50, 100 eller 200 pliktiga. Samtliga tävlar i en ge PRISER. - Individuellt ut 
1) Ing 2 1 395 P m mot internationell tavla 1/ 4, mensam klass En och samma delas förbandsvis medaljer ur 
2) P18 1 392 p 1/ 2 resp 1/ 1. Liggande utan vpl får delta i en av eller båda "kungaserien" till bästa hälften 
3) 112 / F017 1 379 P stöd - remstöd tillåtet - (g) tävl ingarna. i varje tävling. - Lagpris ut
4) 111 / F018/ 16 1 373 P resp med stöd (ak) . Skjuttid delas av Sk ytteÖS till ca hälften 
5) 120 / F021 1364 P 2' / , min per serie (g) resp 45 av de deltagande lagen i varje

STARTAVGIFT. - 5:- per
6) T1 1 354 P sek (ak). Markering: sluten tävling. Fr o m tävlingsåret

vpl oavsett om en eller båda
markering (blinderingsproto 1976177 har Sk ytteÖS dess

tävlingarna sk juts.Kpist koll) . Första serien bör även utom satt upp ett vandringspris 
1 ) Ing2 1429 P markeras öppet. per försvarsgren . Segrande lag 
2) F10 1422 P Lagtävling: Sammanlagda RESULTATRAPPORTERING ur resp försvarsgren erhåller 
3) T2 1407 P poängsu mman för de 10 bästa mm. - Förbandet använder inteckning i priset som t v är 
3) P18 1 407 p skyttarna under tävlingsäret egna sklutkort (listor) för de in ständigt vandrande. - Resul
5) KA4 1 387 P (77-11-01-78-10-31). dividuella tävlingarna. Korten tatlista för lagtävlan utsänds till 
6) 112/Fo17 1 360 P Individuell tävling kulsprute (listorna) behålls vid förbandet deltagande förband av Skyt

11) F14 1320 P pistol: Fem provskott. Tre som underlag för utdelning av teÖS. • 
13) F6 1 316 P femskottsserier på 50 eller 100 medaljer. - Senast 2 veckor Arne S(ubert 
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Elever och be fäl ur KAS/M gav 
sig i f jol höstas (l iksom under Positiva elevers marsch I ~::~:d:t~b~lgV:~~::i ~jke:Ver 
tidigare år) ut på fotmarsch 
bland fjällen , Men höstmarschen 
fick , åtminstone för asp iranter dalen I Härjedalen. Asp iranter man höll till i en gotländskt 
med li tet sydsvensk bakgrund , nas atti tyd var också säkerligen hangar för att lara sig hur en 
tid vis mera ka rak taren aven myc ke t po sitivare än deras luftförsvarsgr uppcen tral (Igc) 
vIntermarSCh , o lyc kli a föregangares . I såval fungerar, 

Aspirante rna sk ulle säkert solsk en som snöstorm var Darför var det ett gäng har
ha rönt samma öde som Karl KAS/M :s lösenord : Positivt dade aspiranter som en snö
XII:s karoliner , om inte eleverna Positiv anda och SISU hade stormande septemberd ag gav 
letts av den förträfflige gymn a förresten rått ända sedan som sig upp på Helagsfjället för att 
stikd irektören P-A Spiik. Karoli maren , då eleverna under två bestiga Sveriges sydl igaste gla
nernas marsc h g ick lit et längre synner ligen reg niga Jul iveckor ciär . Däri från komm er har sent 
norrut än KAS/M-asplran ter levd e i 18lt och övade markstrid om sider men li k val en halsning 
"ilS. De senares färdväg gick i hallandska Tön nersjö , Ironi sk t om God Fortsättning till alla 
-' ;in Storulvån i Jämtland över no b jod s m an på toppenfi nt FL YGvapenNYT T:s läsare, _ 
Sylarna och Helgas til l Ljung- vader lite sena re I augusti , då . b I'. \ / . 5;/.:orl/O". A: ~ s \/ 

stapeln medio februari. Mänga 
gäster, Ink l CFV. hade trotsat 
den min st sagt bi tande kyla n 
och begivit sig ti l l denna tradi
tionella sammankomst för 
kadetterna vid Flygvapnets 
Krigsskola i Uppsala, 

Fk Sah lqvist höll Vid midda
gen ett m ycke t uppskattat ta l till 
kVinn an . Därefter inleddes dan
sen ti ll to nerna från Mon lcas 
orkester 

På dansgol vet sägs bl a 
forsvarsattacheerna från Eng
land, Finland och Franknke 

Flygdagar & utställningar 
(där bl a FV deltar) 

21 maj Ring Knutstorp 6-grp SK 60 
21 maj Höganäs 6-grp SK 60 
21 maj Laxå En AJ 37 
28 maj Storvik Rote AJ 37 + HKP 2 

{ Fpl 35, 37 ,60,61 
4 juni Ängelholm/F10 HKP 4, 6 + FJS-trupp 

FV-markutställn. M m . 
10 11 juni ÖrnskÖldsvik Rote 37, 4-grp 35 
17 juni Anderstorp 6-grp SK 60, en SK 61 
17-18juni Vimmerby FV-markutställn . (Del) 

5-13 aug Piteå (Nolia- m äsSan) 
{ FV-markutställn . 

4-grp 35 
13 aug Skellefteå 4-grp 35 
9 sept Mo/ Norge 6-grp SK 60 

26/4-4 / 5 Hannover Internationell 'Air Show' 
(FV d II r eiJ 

3- 10 sept Farnborough Internationell 'Air Show' 
(FV d Ilar en 

9-17 juni / 79 Le Bourgel 33:dje 'Paris-salongen' 
(JA 37 at a j 

Kom ihåg Flygvapenmuseum. - - Enligt FFS t978 '27 sk all all 
ulgående atert el , FV i lörsta hand er Judas Flyg apenrn se m. som 
f Ö tar emot all t so <an vara av hlstonsK va de, - - Har Dl; lInnen och 
histOri er (aven rolIga) som har anknytning 1111 flygvapnet. medd ela: Över
ste Tord Norlrn . Industrigatan 2. 57500 Eksjo. - el 0381 / 14668 

Varning för robolromanlik! 

Forskare belönad 
Sveriges fö r nämsta fl yg hi sto
ri ska utmärkelse. 'Söder be rg
Plaketten' , har tilldelats tandlä
kare BO WIDFELDT , Som for
skare och skribent ar B.W, väl
känd i såväl svensk som ut
ländsk press , Hans senaste 
bidrag finns i 'Flygh istor isk Re
vy ' (" Haven o f Refuge " ) och n r 
27 (J 29 'Tunnan '), - Plakette n, 
den 5:te i ordningen, utdelades 
av ordf i Svensk Flyghistorisk 
Förenin g , gen Gösta Odqvist , 
vid SFF:s styrelsemöte på FS i 
januari. 

1. Ch 
F-1S-flottilj till Holland 

NATO-flygstyrkorna erhöll v id f lygp lanen förde lades på andra 
årsskiftet ytterliga re en Europa fl ygförband i Europa. 
fl ottilj av "luftöverlagsenhet s Pi lotu tbi ldningen för den nya 
fl ygplanet" F-15 " Eagle" utöver flottilj en (som omfattar 18 
36 th Tact ica l Fighter Wtng på fl ygplan) har påb örjats på Luk e 
västlyska Bitburg . Den nya flot Air Force Base i Ar izo na, - F
til jen e rsätter 32nd Tachca l 15-förband linns nu - förutom 
Fi ghter Squadrons F-4 E " Phan de två i Europa - I Virgini a, 
tom " på Camp New Amster New Mexico och A rizona i USA , 
dam , ca sex mil öster om Ams Ett fjärde förband blir snart fä r
te rdam i Holland. " Phantom" - diguppsatt I FlO rida , • 

CR 

Modern teknik kan aldrig ersät
Ia människorna inom försva ret, 
sade försva rsmin ister Eric 
Kränmark på en sammanko mst 

Stockholm medio februar i. 
Jag vi ll bestämt varna för den 
robot romantik , som brer ut sig 
på vissa häll . 

Ny teknik med precis ions
styrda rObotvapen sägs vara hll 
fördel för en försvarare, Äve n VI 
ska ll utn yttja de möj l ig heter 
tekniken kan ge oss , for tsa te 
fö rsvarsmin istern , Men m an 
kommer a ldrig ifrån att del inte 
går att fö ra ett fö rsva r enbart 
med robotar , 

Det har sagts, att k rig i stor 
utsträckn ing är ett transport
prob lem , Även med robotar 
uppstår det tran sportprob lem 
- hur man skall å fram de m till 

fronte n och hur man skall leda 
in dem mot målen. Inte minst i 
vå rt v idsträckta land fo rd ras 
det effek tiva vape nbärare . o m 
vi skall ha m öjlighet komma till 
skott mot en mo tstå ndare 

Robotromant ikernas argu
mentering påmin ner om den 
debatt, som fördes kring se
kelskiftet, då det påstOdS att 
kulsp rut an omöj liggjorde an
fall, sade Eric Krönma rk vidare, 

Dire t ohederligt är det, när 
arg ment för ett robotförsvar 
anvands for att föres pråka en 
minskning av fö rsvarsansla
genii De kva lifi cerade robOlar , 
som ev dire kt sku lle ku nna er 
sätta va pensystem i vårt nuva
rande försvar, är mycket för 
dyra, _ 

I; T. 

Tank/last-DC-10 för USAF 
Vid årssk iftet blev det k lart att 
US Air Force valt M c Donnell
Douglas DC-1 0-30 som fp l- typ 
för sitt konbi nerade flygtank
nings- och lastflygplan - det 
s k Ad vanced Ta nker Cargo 
Aircraft- / A TCA-programmet. 
Kontraktet på 28 milj $ medger 
dock än så länge bl a bara start 
för prod ukti onsplanering samt 
förberedel ser fö r införande av 
bränsletank/ce ller i lastutrym
met undertill och en ak tre tank
ningsbom . Då fp l fö rutom luft 
tankning även kan frak ta div 
m trl i passage rarutrymmet, bl ir 
fpl utmärkt som försörjare och 
und erstödjare vid t ex krigsba
sering aven jaktdi vi sion : upp
gi ft er som i dag två fp l- typer 

måste sköta, USAF:s DC -1 0:o r 
kommer att kunna frakta 159 
ton extra bränsle samt 75-80 
ton ÖVrig last. DC- 10:ans non
stop-räckvidd b li r näs tan 
dubblerad den hos en fullastad 
C-S "Galaxy" . - Motorva let blir 
tre General Electric CF6-50C1 
(samma motorversion som hos 
SAS nya "Airbus" ) och de av
ses bli levere rade under å ren 
1980-83 . - DC-10 :an va nn ut
tagnin gen genom att besegra 
Boeing 747 , som visser li gen 
kan ta mer la st en läng re sträc
ka men som bli r betyd lig t dyra
re sam t kan dessutom In te nytl 
ja l ika många flygfält som 
10 :an , I Europa. _ 

J. Ch 

i 
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samt kadet ter frå n de nord iska 
grannländ erna. De sistnämnda 
anlän de tll Uppsala 02- 16 och 
deltog också i stud iebesök bl a 
vid Saab-Scanla och i Uppsala 
kommun. 

Under balkvällen var stäm 
ningen hela tiden på topp. BI a 
därför kan fes tarrangörerna 
" RK 76-78" se tillb aka på en 
lyckad kvä ll . • 

Saab satsar 
på brittiskt tp-projekt 

Saab-Scanias flygdivision 
har erbjudits att delta i ett 
nytt brittiskt civilflygpIan
projekt - HS 146. I februari 
lämnades offert till British 
Aerospace (BAe), som för 
närvarande bedriver ett 
omfattande arbete på pro
jektet. Målet inom BAe är 
att under första halvåret -78 
komma fram till ett beslut 
om full igångsättning av 
projektet. 

HS 146 är e tt fy rmoto rigt hög
vingat flygplan för 70-1 00 pas
sagerare avsett for korthållstra
fik . Flyg planet. som p laneras i 
tre versioner - två civi la passa
gerarversioner och en mi litär 
tran sportversion - skall konst
rueras för korta start- och land
ningsstr äckor och för att möta 
nutidens stränga bullerkrav. 
Dessutom skall HS 146 :an vara 
mer ekonomisk I drift än kon
kurrenterna . BAe uppskattar 
den civi la to tal markn aden i 
denna klass till ca 1 500 fl yg
plan . Det nya projektet är i hu
vudsak avsett att ersätta HS.748 
och Fok ker F.2 7, av vilka det 
så lts ca 340 resp 560 ex. Hu 
vud ko nkurrenter förväntas bli 
F.28 och gaml a DC-9 samt 
Boeing 737 , som dock förvän
tas bli dyrare att operera . 

" Det som VI visa t int resse för 
är huvudsakligen vissa delar av 
stjärtpartiet och vingarnas rö rli 
ga delar. Det vi offererat mot
sva rar en be läggning för vå r 
produkti onssid a av ca 200 man 
vid en leveranstak t av tre satser 
per manad", säger di visions
chef Tore Gu llstrand . • 

"f"(\'.1!,biader" 

~ lytJag läser FLYGvapenNYTT och betraktar tidskriften 
som flygvapnets o fficiella språkrör, trots att "för signerade ar
tiklar svarar respekti ve författare". Så även jag, för vad som an
förs nedan. Med detta vill jag uttrycka åsikten att i en tidskrift av 
FLYGvapenNYTT:s karaktär skall objektiviteten och realismen 
ha företräde, om det inte uppenbart framgår att avsikten är att 
väcka debatt. ~ Anledning till påpekandet är artikeln i nr 4/77 
(sid 14) om JA 37 'Viggen' - en bred presentation med "populär 
teknisk" inriktning, vällovligt i sig . lyt l:J.. ~ 

Jakt på jaktfakta 
l} 	 Rubriken ("Levereras till förband 

1978" ) är vilseledande. Den ger in
tryck av att flygplanet börjar placeras 
och nyttjas på den första J A 37 -divi 
sionen 1978. Så är inte fallet, det drö 
jer ytterligare två år innan verklig för
bandstjänst är alt påräkna. Därmed 
inte sagt att dessa år är förspillda. De 
första flygplanen levereras till försöks
centralen i Malmslätt. Mycket kommer 
där att ske av förberedelser för att 
snabbt och väl genomarbetat genom
föra den kommande omskolningen av 
mark- och förarpersonal. 

2} I artikeln talas om kapaciteten hos 
två flygplan JA 37 i fråga om måIspa
ning och jämför detta med behov av 
åtta flygplan med sämre radarutrust
ning för uppgiften. Sanningshalten 
häri ifrågasätter jag inte. 

JA 37 är förvisso ett stort steg fram
åt. Men ett nödvändigt sådant för att 
vårt jaktförsvar skall hålla jämna steg 
med omvärldens höjning av kvaliteten 
på sina flygsystem. Men reduceringen 
av vårt jaktflyg till ca 30 proc är högst 
bekymmersam. 

3} 	Avsnittet om radar-stril ger en bak
vänd information enl min mening. I ar 
tikeln uttrycks närmast förvåning att 
radarn har så goda prestanda. Flyg
planet har en utmärkt radar och dess 
höga kvalitet bidrog en gång i hög 
grad till att JA 37-programmet nu ge
nomförs. - Radarn har med avsikt 
konstruerats för att ge de i artikeln 
omtalade goda egenskaperna. 

4} I artikeln framhålls under "Låg 
förarbelastning" enkelheten vid inflyg
ning på JA 37 och att ca 1 00 tim flygtid 
är nog för att bibehålla full förartrim. 
Är detta realism är vi att gratulera . Jag 
vågar dock med 30-årig bakgrund av 
jaktflygplanflygning påstå att så inte är 
fallet. - Inte ens de enkla jaktflygpla
nen J 26 'Mustang' och J 28 'Vampire' 
gav möjlighet till så lågt flygtidsuttag 
för måluppfyllelse . Att JA 37 skulle 
medge kortare tid för typinflygning än 
här nämnda flygplan - det står ju fak
tiskt så: "än föregående flygplantyper" 
- är långt ifrån realism. 

Det är beklagligt att framföra såda
na påståenden speciellt vad gäller be
hovet av årligt flygtidsbehov, som är 
ca 75 proc av dagens hårt bantade mi
nimitilldelning för en utbildad förare 
av allvädersjaktflygplan. Avsnittet om 
ekonomi är alltså enl min uppfattning 
olyckligt. Det ger, när det läses nog
grant och med eftertanke, en bild av 
"billigare drift" och minskande me

delsbehov för jaktsystemet inför 80
talet. Min önskan är naturligtvis att 
de framförda synpunkterna är riktiga, 
men min erfarenhet och insyn i JA 37
systemet gör att jag är övertygad om 
att de är fel - tyvärr. 

5) Det närmast följande avsnittet inleds 
med synpunkter på värt luftförsvars 
korta förvarningstid. Här blir jag tvek
sam över vad som menas. - - Med 
förvarningstid menas generellt den tid 
som står till förfogande för åtgärd mot 
något sedan detta "något" upptäckts/ 
varseblivits/registrerats. I luftförsvars
sammanhang innebär uttrycket nor
malt tidsmåttet mellan upptäckt aven 
motståndares flygföretag och detta 
företags vapeninsats mot mål inom 
vårt område. Den tiden står till buds 
för åtgärd för att hindra motstånda
rens vapeninsats, t ex genom insats av 
jaktflygplan. 

I länder som har landgräns till 
grannstaterna är förvarningstiden ge
nerellt kortare än i länder som omges 
av havsområden. Läsaren kan själv 
dra slutsatser betr vårt luftförvars si 
tuation, och vad som är "känneteck
nande" härför . Är det detta som av
handlas? - Avser författaren däremot 
med förvarningstid den korta reak
tionstid som vi byggt in i vårt jakt
system från startorder intill dess jakt
flygplanet är i luften, är jag överens 
med honom. 

I övrigt en trevlig artikel! • 
Ton' Pel"H OI1 (C I- .)' w~ I I) 

Recf:s kommentar: 
Redaktionen välkomnar alla bidrag frän 
läsekletsen·_ si!J.vä~:~gna adiklar som re
pliker på an.dras. K,bntakt s"ämt utby te av .. 
fakta och asikter mellan producent och 
konsument · är eftersträvansvärt. . Tore 
Perssons inlägg halsas dl:i{för med re
spekt och tacksamhet. Ty obiektivitet och 
real!sm är tr.å av F\{-Nytt:s.Jedstiärnor ._. 

Air i åsyftade artikel ba ka ts in ~ärde
ringar och påstäenden som inte bara kan 
mis$leda utaf) också. verka mindre trovär- . 
diga:'är olycTdigt. DQCk hara.rtikeln :publi- ,; 
cerats i mycket god Iro. Ty arlikeln var, enl 
kutW:n, granskad. : . " '''< 

F,'t-Nytr:S.:'popu/äitecknis,K8 sprfJ)< har .... 
nÖdvändiggjorts p il a den ' 22 000 stora 
och.därmed, heterogena läsekretsen. 

"~ 	 Red._ < 
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.. .. Detta, ä'r den fjärde art,keln i serien "Da
torstödi krigsstabstjinsten". Det är en redogörel
se för, projekt KOS/Sektor. Författare är projekt
ledaren överste UNO BRÄMMING" sektorledare 
.vid F1~. 1!fDe tIdigare artikhlrna var införda i 
F.LYGvapenNYTT nr 1 och 2/77. .. .. . . 
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KOS stAr 'ör KrigsOrgSystem, d v s infor
mationssystem för krigsorganisatIonans 
staber och förband. 

ektorledning i krig. - De sju 
luftförsvarssektorer , som vårt 
land f n är indelat i, utforma

des och byggdes för att svara mot 
krigets krav under 40-S0-talen. Mo
dernisering och anpassning till 60
och 70-talens krav har gjorts bet r 
luftbevaknings- och stridslednings
systemen. Däremot har inget nämn
värt gjorts för att förbättra sektor
chefs möjlighet att taktiskt leda sina 
förband. Rapporteringssätt och -vä
gar har icke förändrats och det hårt 
belastade teleprinternätet medför 
stora fördröjningar . Den manuella 
tablåföringen i sektorstabens olika 
enheter innebär bl a att man inte ar
betar mot samma beslutsunderlag i 
alla posit ioner. Det nuvarande rap
porteringssystemet svarar inte alls 

EXEMPEL OSB-GRAF FLYGBAS 


mot det snabba krigsförlopp vi måste 
räkna med i dag. Sektorchefen kom
mer inte att kunna få beslutsunderlag 
i tid, utan kommer att ligga efter i 
händelseutveck Ii ngen. 

Hur KOS/Sektor började. - De 
ovan nämnda förhållandena föran
ledde C F10 att 1971 starta en arbets
grupp med uppgift att undersöka 
möjligheterna att förbättra arbetet 
inom sektorstaben och bl a göra rap
porterings- och tablåmarkeringssy
stemen effektivare. Denna arbets
grupp ("Ag Oprum F10") kom fram 
till att informationsinsamling och 
-presentation kunde avsevärt förbätt
ras vad avser aktualitet och åtkomst, 
därest man anskaffade ett datorstött 
system. Samtidigt som arbetsgrup
pen 1973 lade fram sitt förslag till lös
ning hade man inom försvarsstab 
och flygstab fastlagt behov av att 
starta undersökningar om möjlighe
terna att utveckla och förbättra infor
mationssystemen för operativ och 
taktisk ledning. BI a borde en sådan 
undersökning göras bet r sektorchefs 
taktiska ledning. CFV tillfrågade på 
våren -74 C F10 om F10 kunde åta 
sig att i projektform göra en analys av 
behovet av ett datorstött informa
tionssystem för sektorchefs ledning 
av sina förband i krig. C F10 åtog sig 
uppdraget. Den erforderliga förstu
dien av behovsanalysen var ju i prak
tiken klar genom det arbete "Ag Op
rum " utfört. 1974-07-01 startade så 
projekt 'KOS/Sektor ' med överste 
Uno Brämming som projektledare 
samt personal ur F10, FS/ADB och 
en konsultfirma som arbetsgrupp
medlemmar. 

CFV:s uppdrag och målsättning. 
I sin första uppdragsskrivelse angav 
CFV att projekt 'KOS/Sektor' först av 
allt skulle göra en behovsanalys av 
datorstöd för taktisk ledning av sek
tor i krig. I handlingsreglerna an
gavs att analysen skulle göras med 
följande förutsättningar: 

• 	 Syftning görs till system generellt 
användbara i sektor typ 1 och 2, 
samt 
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Sektorstab 
(VB= vaktha
vande befäl) 

Annan stabspersonal 

• 	 anpassat till bedömda förhåll 
anden om kring 19BO. 

• 	 Verksamhetsanalys skall utföras 
enl Langefors-Lundebergs termi
nologi (s k objektsystembeskriv
ning, förkortat OS8). 

• 	 8as- och underhållstjänsten skall 
prioriteras. 

• 	 Sambandet med stridsledningens 
informationssystem beaktas. 
Dessa handlingsregler innebar att 

projektgruppen inte kunde starta den 
egentliga behovsanalysen förrän en 
verksamhetsbeskrivning enl ovan 
gjorts. 

örsta uppgiften 
blev att kartlägga hur man i dag arbe
tar inom de olika sektorerna. Med 
hjälp av faktainsamling och OS8
teknik (tig 1) fann vi, att vi för våra sju 
sektorer har i princip sju olika sätt att 
leda verksamheten. En likriktning är 
nödvändig av många skäl och önsk
värd om samma informationssystem 
skall användas. Ett annat problem 
var att bedöma hur landets indelning 
i sektorer skulle vara på BO-talet och 
vilka uppgifter som då skulle komma 
att åvila sektorcheferna. 

Efter långvariga diskussioner inom 
arbetsgruppen samt samtal med an
svariga inom försvarsstab och flyg
stab kom vi fram till följande bedöm

ning av förhållandena på BO-talet 
gentemot nuläget: 

• 	 Antalet sektorer kan minska. 
• 	 Flygstridsledaren kan utgå. 
• 	 Sektor bör geografiskt överens

stämma med milo. 
• 	 Sektorchefen svarar för all taktisk 

ledning av den luftoperativa verk
samheten. 

• 	 För stridsledningens del kan den 
större sektorn indelas i stridsled
ningsområden. 
Projektgruppen fick tillstånd att 

med dessa förutsättningar utarbeta 
ett förslag till beskrivning av verk
samheten för den taktiska ledningen. 
Genom utnyttjande av OS8-teknik 
utarbetade gruppen -75 ett förslag till 
verksamhetsbeskrivning för sektors 
ledning i krig anpassat till BO-talet. 
Detta förslag insändes till CFV och 
godkändes att utgöra underlag för 
den fortsatta analysen och utveck
lingen av informationssystemet. 

Hur projektgruppen arbetar. 
Sveriges standardiseringskommis
sion (SIS) har utarbetat en handbok 
"Riktlinjer för administrativ systemut
veckling", som projektgruppen an
vänder vid utvecklingsarbetet. Enl 
denna handbok bör arbetet bedrivas 
i bestämda, avgränsade etapper, 
som stegvis leder till målet: ett väl ge
nomtänkt informationssystem för en 
funktionellt arbetande administra
tion. 

Projektet omfattar åtta etapper: 

1) Målstudie. 
2) Informationsstudie. 
3) 8ehandlingsstudie. 
4) Systemstudie. 
5) Detaljstudie. 
6) Detaljutformning. 
7) Systeminförande. 
8) Efterstudie. 

ålstudien, preci
sering av mål för systemet och analys 
av förutsättningarna för det, genom
fördes under 1974/75. Under denna 
studie konstaterades, liksom "Ag Op
rum F10" gjort, att datorstöd skulle 
vara till mycket stor fördel vid upp
följning och presentation av läget vid 
sektorns förband. 

Datorstöd skulle ge: 

• 	 Mycket snabb inrapportering och 
åtkomst av information; 

• 	 Snabb och automatisk redigering 
av beslutsunderlag; 

• 	 Möjlighet till samma beslutsun
derlag oavsett placering; 

• 	 Kvalificerad personal fri från ru
ti n u ppg if ter; 

• 	 Minskad biträdespersonal, samt 
• 	 minskat behov av utrymme för 

presentationssyste m. 

Med utgångspu n kt från detta före
slog projektledningen CFV, att 'KOS/ 
Sektor' skulle bli ett projekt för ut
veckling av ett informationssystem 
för taktisk ledning av sektor, varvid 
datorstöd bör utnyttjas i den utsträck
ning det kan vara lönsamt. 

Intormationsstudien påbörjades 
hösten -75. Under denna studie kart
lades vilken information som be
hövdes som beslutsunderlag i sektor
staben (utdata), hur den skall presen
teras, hur insamlingen skall ske, vad 
som skall rapporteras från förbanden 
(indata) samt hur insamlingen vid för
banden avses ske. - Vi räknade med 
att vara klara med denna etapp hös
ten -76. Men omfånget av utdata och 
presentationen därav var ett betydligt 
större problemområde än vi tänkt 
oss. Utdata och dess presentation i 
lämplig form är grunden för hur ett 
informationssystem skall byggas 
upp. Det är nödvändigt att alla detal
jer analyseras och sätts in i sina rätta 
sammanhang. Då vi också ville vara 
säk ra på att vi hamnat rätt, var det 
nödvändigt att informera de nuvaran
de sektorstaberna om vad vi kommit 
fram till och presentera resultatet för 
dem. Dessutom önskades diskution 
för att få synpunkter och förslag. Så
dana diskussioner genomfördes hös
ten -76 och under våren -77. Under 
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sommaren har våra systemerare ar
betat med att organisera och doku
mentera vårt slutgiltiga förslag till ut
data och dess presentation samt er
forderliga indata och dessas behand
ling. Detta omfattande arbete avslu
tades i november -77, då vi startade 
med : 

ehandlingsstudien.
Det är under den här etappen man 
skall fastställa vilken information som 
lämpligen bör bearbetas maskinellt, 
dvs automatiskt behandlas i ett da
torsystem (ADB) och vilka informa
tionsmängder som fortfarande bör 
behandlas manuellt (MDB). 

Det är naturligt att önska sig ADB i 
de fall informationsmängderna är 
omfattande och innehåller ofta varie
rande data samt där snabb åtkomst 
och hög aktualitet är ett krav . A andra 
sidan måste dessa önskemål vägas 
mot de ekonomiska konsekvenserna 
bet r anskaffning av maskinvaran . 
Men framför allt programmerings
kostnaden. 

Under behandlingsstudien görs en 
noggrann analys av informations
mängderna m h t volymer och fre
kvenser samt tidkrav m a p åtkomst 
och aktualitet. Alternativa behand
lingsprocesser för varje delsystem 

skall studeras och utvecklas allt i av
sikt att utforma de maskinella och de 
manuella processerna. Hänsyn mås
te också tas till andra samverkande 
informationssystem vid analysen av 
registerutformningen för den maski
nella bearbetningen. Slutligen måste 
för- och nackdelar vägas betr större 
eller mindre ADB-system. Flera alter
nativ har arbetats fram och studerats 
vidare under: 

ystemstudien. 
Systemstudien, som startade i janua
ri -78, syftar främst till att mot ett an
tal kostnadsalternativ utarbeta för
slag till datakraftstruktur för informa
tionssystemet. Dvs, att nu kan förslag 
lämnas vilken typ och storlek av da
tor systemet behöver , antalet termi
naler och krav på dessa samt erfor
derligt sambandsnät. Även MDB-ruti 
nerna skall beskrivas och förslag till 
organisation och verksamhet inom 
dessa skall lämpas. I princip kan man 
säga, att systemstudien skall ge till 
resultat hur en sektorstab skall vara 
organiserad och arbeta med utnytt 
jande av föreslaget informationssy
stem. ADB-delen av detta system, en 
av projekt 'KOS / Sektor:s' produkter, 
har fått arbetsnamnet SEFIR (kan ut
tydas som: SEktorchefens Funktio

nella Informationssystem tör Ratio
nell ledning). Ett grovt utkast till ett 
sådant system framgår av tig 2. 

C F10 kommer i början av april att 
till CFV överlämna ett par alternativ 
till systemlösningar. Hur system SE
FIR kommer att se ut vet vi inget om, 
förrän CFV fattat beslut om vilket al
ternativ som skall gälla för den slut
giltiga utvecklingen . 

Detaljstudien. - Sedan CFV fast
ställt alternativ är det dags att 
detalj beskriva valt system . Man skall 
då detaljspecificera och avgränsa 
behandlingsprocesserna för såväl 
maskinella som manuella bearbet
ningar. Genom detta skapas ett un
derlag för programmering och in
struktionsbeskrivning. Därutöver 
skall erforderliga specifikationer och 
underlag tas fram för test och in
förande. Först efter detaljstudiens 
genomförande är tiden inne för pro
grammering av systemet. Detta sker 
under den följande etappen, som be
nämns : 

etaljutformning. 
Under denna etapp kommer alla 
program att utformas enl givna speci
fikationer. Arbetets omfattning beror 
främst på antalet program som syste
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met innehåller, Innan SEFIR-syste
malternativet är fastställt , är det inte 
möjligt att ange antalet program som 
kommer att finnas i SEFIR, men i 
storlek torde det röra sig om några 
hundratal, - - Under etappen kom
mer programmen att testas var för 
sig och i kombination ledande fram 
till en totRI systemkontroll. 

Systemintörande. - Innan det nya 
systemet införs är det nödvändigt 
med en längre tids provdrift av ett 
prototypsystem . 

Om CFV fattar beslut om systemal
ternativ senast 78-07-01 , kan ett pro
totypsystem provköras 1979-80. 
Försök med detta system avses se
dan ske under ett år i sektorerna S 1, 
S2 och W2. Därefter kan utbyggna
den börja för övriga sektorer. 

Synpunkter på ADB-systemets 
(SEFIR) utformning. - Under vårt 

Figur 4 

Exempel pa datastruktur 

infosystem SEFI R 

projektarbete har vi kommit till den 
uppfattningen, att i ett system med 
SEFIR:s omfattning måste man ut
nyttja s k databasteknik. Detta in
nebär i stort, att alla data lagras för 
sig, ordnade på särskilt sätt i olika 
"hyllfack". Genom att använda olika 
applikationsprogram i datorn, kan 
man från terminal eller annan dator 
hämta data organiserad för presenta
tion i den form operatören vill ha. 

• I databasen (se tig 3) ligger 
grunddata sorterade i fack. Vid fråga 
från terminal eller dator i annat sy
stem klarlägger ingångsdelen om be
hörighet finns att hämta begärda 
data från systemet. Via systemkoor
dinationsenheten och databashante
ringsdelen kan grunddata hämtas 
och matas ut samma väg tillbaka . Om 
grunddata skall sorteras och redige
ras , t ex för viss presentationsform 
på bildskärmsterminal , utnyttjas det 

TN l1 

aktuella applikationsprogrammet för 
sådan presentation via ett särskilt 
"gränsprogram" mellan applikations
proyrammen och de fasta operativ
programmen. Gränsprogrammet gör 
det möjligt att ändra i applikations
programmen eller att lägga till nya 
program, Detta utan att i övrigt behö
va ändra i datorns operativprogram. 
Härvid ges stora möjligheter till en 
successiv uppbyggnad av ett system, 
eller modifieringar i detta, till betyd
ligt lägre programmeringskostnader 
än för system som inte utnyttjar 
databasteknik. 

atabasteknik gör 
det också lättare att ordna kommuni
kation dator-dator. Sådan kommuni
kation är nödvändig för SEFIR, då 
samarbete måste ske med andra da
torstödda informationssystem inom 
försvaret (t ex 'KOS/E1' och 'LEO). 
När SEFIR är infört kan 'KOS/E1s' 
system hämta huvuddelen av sin in
formation från SEFIR. 

Vid systemuppbyggnaden måste 
också kravet på säkerhet tillgodoses. 
Både när det gäller den maskinella 
driften och vad avser skydd mot obe
hörig åtkomst. Sambandssäkerheten 
måste också beaktas. 

För att säkra maskindriften bör i 
systemet ingå en reservdator , som 
arbetar parallellt med huvuddatorn . 
Reservdatorn behöver nödvändigtvis 
inte stå i samma anläggning som hu
vuddatorn, utan kan med fördel pla
ceras på annan skyddad plats, lämp
lig från grupperingssynpunkt. Varje 
förbands terminal skall ges möjlighe
ter att kunna kommunicera med 
båda datorerna. Man kan också spri
da ut en del av datorkraften till såda
na förband, som kräver omfattande 
behandling av information. Dett a kan 
vara aktuellt vid flygbaserna, som 
kan ges möjlighet att med hjälp aven 
"intelligent terminal" behandla ba
sens interna information, 

• Sambandssäkerheten kan tillgo
doses genom ett maskformigt nät, där 
knutarna består av datorstädda väx
lar som automatiskt förmedlar trafi
ken till rätt adressat över den förbin
delseväg som för tillfället är lämpli
gast. 

Mycket av den information som 
kommer att behandlas och presente
ras i SEFIR är direkt eller efter viss 
redigering användbar i stridsled
ningssystemet. Visst samarbete mel
lan de båda systemen måste därför 
förutses och planeras för. - Ett sy
stem uppbyggt efter ovan nämnda 
principer skulle kunna se ut som 

.. tig 4. 
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etr terminaler 
anser projektgruppen , att man vid 
stabsarbete bör ha möjligheter att på 
bildskärmen kunna (förutom text) 
presentera kartor och diagram samt 
använda olika färger i presentatio
nen. Sådana terminaler (grafiska el
ler halvgrafiska) finns och används i 

moderna system för administrativ 
ledning . F10 har under tre sektoröv
ningar provat sådana halvgrafiska 
terminaler (SRA Semigraf). Exempel 
på vad man kan presentera på en så
dan bildskärm framgår av fig 5-6. 
Även vår konung var intresserad av 
våra försök (vilket framgår av fig 7, 
som togs under övning ODEN hösten 
-76 , då H M Konungen - i sällskap 

med bl a CFV - själv via oprumster
minaiens tangentbord fick sända ut 
sin välgångsönskan till förbanden) . 

Vi ser fram emot en arbetsam men 
intressant tid de närmaste åren. 
Flera års mödosamt analysarbete 
ska ll då omsättas i ett praktiskt fun
gerande informationssystem, som 
till främsta syf te har att underlätta 
krigsstabstjänsten och ge sektor
cheferna större möjligheter att fatta 
goda beslut i rätt tid . • 

Uno Brälritr/ing 
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DU som slutar skolan i vår 

här har DU 5 bra yrken 


Du är klar med 9:an. Du skall nu ut i livet och skaffa dig ett yrke. Du vill ha 
ett aktivt yrke på en modern arbetsplats. Du vill ha omväxling och tillfälle till 
friluftsliv. Du vill träffa människor. Leda och utbilda andra. Det får Du, om 
Du väljer FL YG VAPNET. 

Med din skolbakgrund kan Du söka utbildning till plutonsofficer. Du kan 
välja yrkesinriktning efter dina egna intressen. Du får en gedigen yrkesut
bildning som även omfattar allmänna läroämnen. Utbildningen är kost
nadsfri. Du får betalt från första dagen. 

Vill Du gå vidare och bli kompaniofficer, måste Du skaffa dig allmän be
hörighet samt särskilda förkunskaper. Det kan Du göra civilt eller i försva
ret genom att kvalificera dig till FGS (Försvarets gymnasieskola i Uppsala). 

Sista anmälningsdag 1 maj tör: 

Du gör din värnplikt 

på samma gång 

Under skoltiden i FV får Du även militär utbild

ning. Det betyder att Du på ett smidigt sätt kla

rar av värnplikten. 


• Du tjänstgör i huvudsak på förband som 
instruktör, ledare och lärare vid markstrids- och 
skjututbildning, skyddstjänst m m. Du kan även ha 
administrativa uppgifter. 

Fordringar: Ålder 16,5-23 år. Syn lägst 0,7-0,3, 
korrektionsglas tillåtna. Färgseende fordras ej . 

• I huvudsak flygförare på krigsflygplan. Du kan 
senare övergå till transport- eller helikopterflyg el
ler välja marklinje (t ex trafikledare eller stril). Du 
kan välja mellan korttids- och långtidsanställning . 
Goda chanser att vidareutbildas till flygande re
ge mentsofficer . 

Fordringar: Ålder 17-23 år. Syn lägst 0,7-0,7 
binokulärt 1,0 utan korrektion. Normalt färgseen
de. 
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FLYGVAPNET en gedigen yrkesskola 


Utbildningen i flygvapnet är gjord för aktiva 
grabbar. För dig som snabbt vill lära ett yrke, 
komma i gång och tjäna pengar. Varvad målin
riktad utbildning. Det vill säga teori varvas med 
praktik. När skolan är slut är Du en skicklig yr
kesman som direkt kan ta itu med ansvarsfyllda 
uppgifter. Utbildningen är som sagt kostnadsfri. 
Du får betalt under utbildningen och i vissa fall 
även premie. 

Varvad utbildning - både teori ... 
I FV utbildas Du efter moderna metoder och med 
moderna tekniska hjälpmedel. Som t ex simulato
rer av olika slag . Du får en gedigen fackutbildning, 
men Du läser naturligtvis även allmänna läroäm
nen. 

• Din arbetsplats är normalt en luftförsvarscentral 
(Lfc) eller en radargruppcentral (Rgc) . Din uppgift 
är att presentera och utnyttja den aktuella luftlä
gesbilden. Dina hjälpmedel är radarindikatorer, 
datorer m m. Som kompaniofficer kan Du få ut
bildning till stridsledare. 

Fordringar: Ålder 16,5-23. Syn lägst 0,7-0,3, 
korrektionsglas tillåtna . Normalt färgseende. 

Samba d ( 

• Du leder arbetet vid sambandscentraler, 
fjärrskrift- och radarstationer . Du blir instruktör 
och lärare i signaltjänst. 

Fordringar: Ålder 16,5-23. Syn lägst 0,7-0,3, 

. . . och praktik 
Varvat med de teoretiska studierna får Du praktisk 
utbildning för ditt kommande yrke. Det gäller oav
sett om Du valt ett yrke i luften eller på marken. På 
så sätt får Du hela tiden prövat ditt teoretiska kun
nande i verkligheten, och bli vän med ditt jobb. 

Eller varför inte: 

5. Flvgtekni er 

• Flygvapnets teknikerutbildning ger dig en 
kvalificerad yrkesutbildning. Du som väljer den 
·banan måste ha gått en linje med teknisk inrikt
ning på gymnasiet. Du får arbeta med avancerad 
utrustning och får kontinuerligt vidareutbildning. 
Du tjänstgör i huvudsak på förband med service- , 
reparations- och underhållsarbeten på den tekni
ska materielen. Förutom att Du är tekniker, är Du 
också ledare och lärare. - OBSI Tvåårig gymna
sieskola (fullständig studiekurs) fordras. Dess
utom fordras ett års praktik samt genomgången 
1:a värnpliktstjänstgöring . 

Ansökningar emottages under hela året. Extra 
utb ildningsomgång avses dessutom påbörjas 
hösten 1978. 

Vill du veta IDer? 
r--------, 

I I 

I I 

I I
L________.J 


korrektionsglas tillåtna. Färgseende fordras ej. 
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