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D
en oroande haveriutvecklingen under budgetåret 1980/81 fort
satte även under de första månaderna av innevarande budget
år. Tre flygplan förlorades och en förare omkom. Troligen har 

haverierna i två fall berott på materielfel och i ett på fel i förarfunktio
nen. 

Det dröjde över fem månader innan nästa haveri inträffade. Det var 
en kollision i luften vid luftstrid under mörker, varvid det ena flygpla
net kunde landas medan föraren i det andra genomförde ett lyckat 
fallskärmsutsprång. - Därefter har ytterligare ett haveri inträffat. 

Medio mars låg haverifrekvensen per 100.000 flygtimmar på ca 7,3. 
Detta är 2,5 enheter lägre än genomsnittet för de senaste fem åren, 
något som i sig är glädjande. Flera allvarliga tillbud har dock också 
förekommit - varvid marginalerna till totalhaveri varit små. 

)fven om det således finns orosmoln i bilden, kan förhoppningsvis 
en viss ljusning förnimmas. Det gäller emellertid nu att slå vakt om 
det positiva i flygsäkerhetsutvecklingen och skapa förutsättningar 
för en bestående förbättring. Alla i flygtjänsten - från förbandsche
fen till den enskilde föraren - har ett personligt ansvar i de t
~. . 
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d n svenska 


SI hir ,er den ,ven,n J" ut ... 
"',lIIn. (Blir / veftllgheten "'gol 
mod,"erld. K.nake med en hell ny 
ving/d;?) 

G
rundlden bakom JAS ar alt I et! 
och samma enhetsflygplan för
ena sadana tekniska egenska

per atl flygplanet med en och samma 
förare skall kunna användas fcir sava I 
Jakt . attack som spaning Genom den
na allSidighet far flygstndskrafterna 
stor handlingsfrihet och dangenom 
mÖjlighet till kraftsamling i den för lill
fallel mesl angelägna uppgiften för för
svaret 

Vid den lid da Viggen-systemet pro
jekterades (i borjan pa 60-talet var 
leknlken ännu inte mogen för ett lull
standlgt enhetsflygplan Den fortsatta 
tekniska utvecklingen har nu gjort det 
möjligt att förverkliga morgondagens 
enhetsflygplan JAS med lägre Vlkl och 
bällre prestanda än Viggen samt. 
nota bene. tilllagre kostnader 

•• Viggen-systemet bestar av fem 
olika versioner SK 37 (skol), AJ 37 
(at ack) . SH 37 och SF 37 (spaning) 
samt JA 37 (Jakt) Varje version har sin 
speciella huvuduppgift I nagra bety
delsefulla avseenden är dock Viggen 
en enhetsflygplan 

Viggen blev vart första flygplan i 
operativ t jans! som utnyttjade en flyg
buren dator Darigenom fordrades inte 
langre en navigatör som var en nöd· 
vandig besattningsmedlem i det tidiga



T h: En JAS-rote visandes be
väpningsalternatfv. - Nedan: 
Ordet JAS lörklarat bIldmäs
sigt. 

re attackflygplanet (Lansen). Viggen 
blev ett ensitsigt flygplan i alla (förutom 
SK 37) versioner. Vidare utformades 
Viggen för överljudsprestanda, som är 
ett nödvändigt villkor för att flygplanet 
skall kunna användas för luftförsvars
uppgifter. En viss grad av allsidighet 
finns i versionerna JA och AJ 37 . JA 37 
kan utöver sin huvuduppgift (luftför
svar) användas för vissa attackuppgif
ter . AJ 37 kan utöver sin huvuduppgift 
(bekämpning av mål pa marken och till 
sjöss) användas för vissa luftförsvars
uppgifter. SH 37 kan användas för viss 
attackuppgift, medan SF 37 endast är 
beväpnad för självförsvar och inte kan 
användas varken som jakt- eller at
tackflygplan . 

•• Uthållighet och kraftsamling. 

- Sveriges yta är stor och avstånden är 
långa. Ett angrepp kan vara svart att 
förutse ur geografisk synvinkel. Det 
kan också komma att sättas in mycket 
snabbt. Mot den bakgrunden är våra 
lättrörliga krigsflygdivisioner med sin 
höga beredskap en mycket viktig del 
av vart totala, militära försvar Våra 
stridsflygplan tillåter oss att med kraft 
möta även ett överraskande anfall, var 
än det sätts in. 

En av förutsättningarna för att detta 
skall gälla, är att tillräckligt antal baser 
finns tillgängliga i någorlunda närhet till 
stridsomrädet. Mot bakgrund av risken 
för att flygbaser bekämpas är det viktigt 

att ge våra flygplan sådana egenska
per, att behovet av langa start- och 
landningsbanor elimineras. Därtill är 
det fördelaktigt att antalet användbara 
baser fortlöpande utökas genom att 
sträckor i det ordinarie riksvägnätet 
breddas och förstärks för att kunna an
vändas som krigsbaser. Allt detta är ett 
viktigt exempel på den s k svenska 
profilen. 

För Viggens del blev den tekniska 
lösningen dels att öka precisionen vid 
landning (bl a med automatisk fartkont
roll i landningsfasen), dels att minska 
rullsträckan genom att reversera mo
tordragkraften (strålbroms) när flygpla

-:-----'--'..::~-
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T v: "Jak/JAS" jämförd med 
"JakNiggen". - Nedan: eN + 
08 förordar en svensk JAS-lös
ning. 

net rullar på banan. Viggens land
ningssträcka är därmed nere i ca 500 m. 

För den svenska JAS har man gått 
vidare med denna baseringsfilosofi. 
Vikt och kostnad för strålbromsning har 
kunnat elimineras bl a genom att JAS 
har en helt rörlig nosvinge som vid 
landning kan användas för att öka 
bromskraften. Genom ökad styrpreci
sion både i landningsplanen och på 
marken kan JAS använda smalare 
vägbanor är Viggen. JAS kan därmed 
använda lämpliga raksträckor i det 
ordinarie länsvägnätet för basering. 
För motorstart har i JAS införts en in
byggd hjälpkraftanläggning. JAS ställer 

därför väsentligt lägre krav på basut
rustningen än Viggen, vilket underlättar 
bastjänsten och minskar sårbarheten i 
krig. I basverksamheten ingår också 
hanteringen av drivmedel. Eftersom 
JAS bränslebehov är väsentligt mindre 
än Viggens underlättas bastjänsten 
även av detta skäl. 

•• Drift och underhåll . - Den ge
nom den tekniska utvecklingen starkt 
ökade driftssäkerheten hos ny mate
riel, som är en förutsättning för hög 
tillgänglighet , medför också att drifts
kostnaden kan hållas låg . Den mest 
bidragande orsaken till att JAS drifts

kostnad är väsentligt lägre än Vig
gens är emellertid att bränsleförbruk
ningen är mindre än hälften av Vig
gens. I JAS drivs moduluppbyggnaden 
ännu längre än i Viggen, vilket gör att 
en betydande del av underhållet kan 
ske i enkla former . JAS blir överhuvud
taget väl anpassad för verksamheten 
inom Bas gO-systemet. 

Överlevnad. - Flygsystemets över
levnadsförmåga på marken har be
handlats ovan . JAS-flygplanets över
levnad i luften beror i hög grad av dess 
flygprestanda som i många avseenden 
är bättre än Viggens; t ex svängförmå
gan. JAS små dimensioner i förhållan
de till Viggen gör den väsentligt svåra
re att upptäcka visuellt. Sannolikheten 
för upptäckt minskas också av att JAS 
har en mindre radarmålyta och en läg- ... 

) 




DATORUTVECKLING 

Central dator i 
fpl AJ 37 

4 enheter 

g
Modern 1 enhet 
central 1/5 vi h.t 
dator 1/ 10 komponenter 

re värmestrålning. Overlevnadsförmå
gan hos JAS förbättras också genom 
att den elektroniska motmedelsutrust
ningen är effektivare än Viggens . Sam
mantaget bedöms detta innebära, att 
JAS blir lika skickad i framtidens strids
miljö som Viggen är i dagens . 

•• Teknisk utveckling. - Ett flygsy
stems stridseffekt beror på hur avväg

ningen mellan dess olika delar , platt
form , avionik och vapen görs . De olika 
versionerna av Viggen har relativt olika 
avionik- och vapensystem . För JAS 
har det gällt alt utforma och avväga de 
olika systemen från början så att ett 
och samma flygplan blir allsidigt an
vändbart, dvs blir ett enhetsflygplan . 
Det som gjort detta möjligt är den tek
niska utvecklin gen på en rad områden 

•• Det flygplankoncept som CFV och ÖB har 
förordat som Viggens efterföljare är offererade 
av Industrigruppen (/G) JAS. Denna svenska 
industrigrupp består av Saab-Scania, Volvo
Flygmotor (VFA), LM Ericsson (LME), SRA 
Communications samt Förenade Fabriksver
ken (FFV). • •• 

Utveckling och produktion av för berörda företag som för lan
JAS inom Sverige innebär att ny det i sin helhet (som ringar på 
teknologi tillförs landet inom en vattenytan). Nu och långt fram
rad områden. De utvecklings över. Här redovisas kortfattat 
möjligheter dessa nya teknolo de områden som närmast är av 
gier ger blir av betydelse såväl intresse. 

Den nya 
medför ovärderliga 

effekter 
för 

Som exempel på nya teknolo
gier och tillämpningsområden 
som är en följd aven svensk JAS 
kan nämnas: 

• SAAB: Användning av kom
positmaterial i större skala, da
torstödd konstruktion och pro
duktion, utveckling av elektriska 
styrsystem samt driftsäkerhets
och underhållsmetodik. 

• VFA: Införande av ett flertal 
nya produktionsmetoder, hante
ring av nya material samt vidare
utveckling av företagets motor

•• Radar. - Radarn i JAS har jakt-, 
attack- och spaningsfunktion i en en
het. Den är 30 proc lättare än Viggens 
men har längre räckvidd samt en del 
andra fördelar . T ex har JAS-radarn 
genom datoriserad signalbehandling 
större noggrannhet och högre störtast
het än Viggens . Den nya radarn har 
dessutom fler olika sätt att fungera än 
vad V iggen totalt har i de olika versio

tekniska kompetens (förbrän
ning , reglerteknik etc). 

• LME: Radarteknologi för 
många civila tillämpningar, mik
rovågskommunikation bl a för 
satelittillämpning, datorteknik för 
realtidstillämpningar samt civila 
tillämpningar av IR-tekniken. 

• SRA: Nya systemtekniska 
metoder såsom avancerad an
vändning av diffraktionsteknik, 
elektronisk karta, optisk signaI
behandling , användning av s k 
eCD-teknik för reg istrering samt 
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7) FUR (Forward Looking JR)

1) Radar 4) Motor varmas6/cande l7Iål.paningsulruslning 

2) Cockpit 5) Styrsystem/'Fly by wire' 8) Inbyggd utrustnIng för 
3) Skrovet 6) Beväpning/jaktrobot elektronisk krigföring. 9) Systemdator 

nerna. Radarn i JAS möjliggör att flera 
mål kan bekämpas i snabb följd , vilket 
självfallet ökar eldkraften. 

•• Informationsbehandling. - Ut
vecklingen på datorområdet har lett till 
att JAS har kunnat förses med flera 
datorer som placeras i olika utrustning
ar (t ex radar, navigeringssystem, styr
system, luftdatasystem). Via en central 

dator kan dessa datorer kommunicera 
med varandra och med datorerna för 
de elektroniska bildskärmar som förser 
föraren med nödvändig information för 
hans olika arbetsuppgifter. 

Utvecklingen belyses av bild A av 
flygplanets centrala dator i AJ 37 resp 
JAS. Beräkningskapaciteten i den se
nare är tio gånger större än i den förra 

•• Styrsystem. - Eftersom JAS skall 
kunna utföra såväl jakt- som attack
och spaningsuppgifter, ställs stora krav 
på styrsystemet för att det skall kunna 
hantera de olika laster och flygtillstånd 
som är en följd av uppgifterna . 

Viggens mekaniska styrsystem och 
elektriska styrautomat har därför i JAS 
ersatts med ett helt elektriskt styrsy
stem ("'Fly-by-wire") som inkluderar • 

avancerad kylteknik vid kompakt 
byggsätt 

• FFV: Nya förfinade repara
tionsmetodiker samt ny system
metodik för säkrare beräkningar 
av LGG-kostnader och exaktare 
u nderhållsoptimeri ng. 

Här bör också nämnas exem
pel på i ntressanta processer och 
tillämpningsområden. 

.SAAB: Inom materialtekniken 
är det främsta exemplet kolfiber
armerad plast, som för första 

gången inom landet kommer att 
användas i stor skala. Detta ma
terial har intressanta framtids
möjligheter inom andra områden , 
såsom civila flygplan , bilar och 
andra transportmedel, tryckkärl 
etc. 

Användning av datorstödd 
konstruktion och produktion, s k 
GAD/ GAM-teknik, innebär för 
JAS-programmet ett väsentligt 
framåtskridande när det gäller att 
förbättra metoderna och minska 
genomloppstiderna för utveck
ling och tillverkning av nya pro

dukter inom kvalificerad verk
stadsindustri. 

Inom området teknisk databe
handling innebär JAS-program
met en stark utveckling av kons
ten att beräkna komplicerade 
strukturer. Tillämpningen kan 
gälla t ex aerodynamiska beräk
ningar, hållfasthetsdimensione
ring etc 

Inom området styrsystem in
nebär JAS att ett hell elektriskt 
styrsystem utvecklas. Denna 
teknik kommer i framtiden med 
stor sannolikhet att tillämpas 
även på civila trafikflygplan . 

Integrerade e/eklroniksystem 
ingår i stor utsträckning i JAS. 
Signalsamordning med använd
ning av ny teknik samt omfaltan
de databehandling i en svår miljö 
ger värdefulla kunskaper som 
kan användas i många civila till
lämpningar. 

Driftsäkerhets- och under
hållsmetodik för ett så stort pro
jekt som JAS innebär att nya me
toder för avvägning av tekniska 
prestanda och driftsäkerhets
prestanda mot livstidskostnader 
kommer att utvecklas. Denna 
metodik är tillämpbar på andra 

omfattande tekniska projekt , t ex 
civila flygplan . 

• VFA: Vid konstruktion aven 
ny jetmotor läggs största vikt vid 
dragkraft, vikt , bränsleförbruk
ning samt livstidskostnader. Av 
betydelse i dessa sammanhang 
är kombinationen konstruktion 
materialval som i sin tur styr pro
duktion och produktionsutrust
ning . Exempel på nya produk
tionsmetoder som kan hänföras 
till motorn i JAS är: bearbetning 
med gnistmaskin av hål i ledske
nor , kemisk avverkning (etsning) 
av hårda material (titan , cobolt) 
för alt sänka vikten , förbättring av 
material egenskaper med bläst
ring , slipning i NG-maskiner, 
elektronisk oxidering av titan etc. 

Exempel på andra väsentliga 
områden är hantering av nya 
hög- och varmhållf asta kvalifice
rade material med höga kvali
tetskrav. 

Omradet motorteknologi inne
fattar ett flertal tekniker med högt 
utvecklad teknisk kompetens så
som förbränningslära, reglertek
nik, aerodynamik etc. Framstå
ende kunskaper inom dessa har 

9 
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styrautomatfunktionerna . Första steget ger i denna riktning är att mekaniska 
mot den digitala teknik som är utmär flyginstrument ersätts av bildskärms
kande för styrsystemet i JAS togs re presentation som ställer mindre krav 
dan vid övergången från AJ till JA 37 . på utrymme och är viktmässigt lättare. 
JAS-konstruktionen är dock sådan att Ett annat exempel är alt överföring och 
flyplanet aerodynamiskt är instabilt. lagring av detaljerat kartmaterial nu 
(Jfr t ex F-16 'Fighting Falcon'.J Det kan ske i digitalform och snabbt pre
nya styrsystemet skall dock i alla situa senteras på bildskärm i kabinen. Skill
tioner se till att flygningen blir stabil. naden mot Viggen är sålunda att prak

Den digitala tekniken i JAS innebär tiskt taget all information till föraren i 
att en stor utvecklingspotential erhålls JAS presenteras på bildskärmar. 
genom flexibelt utnyttjande av olika Dessa har konstruerats för att i varje 
styrningsmetoder och flygbanor . Däri ögonblick välja och presentera infor
genom kan bl a kanonens effektivitet i mation för föraren i den mängd och på 
närstrid ökas. sätt som just då är bäst för hans möjlig

Styrsystemutvecklingen belyses av het att genomföra sitt uppdrag. Bild
bild B. skärmarna är sinsemellan lika och kan 

fungera som ersättare åt varandra . 
•• Flyginstrument. - Ett exempel För att föraren skall kunna genomfö
på vad den tekniska utvecklingen med- ra vissa delar av sitt uppdrag utan att 

varit avgörande för utveckling material som kompositer samt konstruktion till definierad tillför
och tillverkning av civila tillämp s k chip-carrier-teknik för högef litlighet, reparerbarhet och livs
ningar såsom transmissionssy fektiv packning av signal- och tidskostnad kommer att drivas 
stem, motorvärmare, hydraulik databehandlingselektronik . väsentligt framåt. Dessa koncept 
etc. Motorteknologin i JAS-mo Närbesläktad är teknik för mik blir under kommande decennier 
torn ger möjlighet till fortsatt ut rovagskommunikation. BI a in av allt större betydelse också i 
veckling inom nämnda områden. kluderas här satellitkommunika komplexa civila system som tele

tion. Denna förväntas framöver fonsystem , energisystem , trans
• LME: Radaneknologi, spe spela en kraftigt ökad roll för portsystem etc. Noteras skall 

ciellt flygradarteknologi tillhör LME. De framsteg inom JAS också förmågan att framgångs

spjutspetsarna inom elektroni projektet beträHande högstabil rikt genomföra projekt av stor 

ken . BI a gäller detta mikrovågs generering av mikrovågssigna omfattning och med höga pre

tekniken . Denna står i dag inför ler, bredbandsteknik , antenntek standakrav . 

ett sannolikt genombrott på civila nik , m m som förväntas kommer 

områden, bl a fjärranalys för me att vara av grundläggande bety • SRA: Vid utformning av gräns

teorologiska och andra områden. delse också för kommunikations ytan mellan piloten och flyg

Radarutveckling för JAS ger den området. plansystemet ställs stora krav på 

bas som erfordras för ett kvalifi eHektiv kommunikation för att 

cerat utnyttjande av mikrovågs Datoneknik för svåra realtids önskad operativ insats skall upp

tekniken på dessa områden. Ra tillämpningar kommer att drivas nås. Flygplansystemets integra

darteknologins framsteg inom framåt av datorkoncepten inom tion med föraren sker främst vi

LME vid en JAS-utveckling år JAS. Detta är utomordentligt vä suellt med hjälp av elektronisk 

också av central betydelse för sentligt för flertalet militära och presentation . Presentationssy

LME:s militära mark- och marin civila tillämpningar inom LME stemet skall i varje ögonblick välja 

radarutveckling . koncernen . och presentera information för 


IR-tekniken i sin mest avance föraren i den mängd och på sätt 
Exempel pä andra i arbetet in rade form, FUR, kommer att ges som just då är bäst för hans möj

tegrerade väsentliga utveckling tillfälle att mogna till flera militära lighet att genomföra sitt uppdrag. 
ar är uppbyggnadsteknik, inklu och civila tillämpningar 
sive användning av lättviktiga SystemtillämpnIngar såsom Den i JAS unika kombinatio

nen av jakt , attack och spaning 
innebär att nya system tekniska 
metoder för anpassning av infor
mationsöverföring mellan flyg
plan och förare utvecklas. Som 
exempel kan nämnas konstruk
tion av optiska element med nya 
egenskaper, elek1roniskt styrd 
karta samt användning av GGD
teknik för registerändamål. Op
tisk signalbehandling och avan
cerad kylteknik är områden som 
genom JAS-projektet kommer att 
utvecklas. 

• FFV: Vid konstruktion av ett 
nyt1 flygplan läggs stor vikt vid 
hög tillgänglighet och låg an
vändningskostnad. Detta medför 
vidareutveckling av teknikomri!i
den för t ex underhållsberedning 
och -optimering med avseende 
på livstidskostnad, systemsam
manhållning av underhållssyste
met , reparationsteknik av nya 
material och komponenter, ex
empelvis komposit och "chip
carrier" -kretsar, oförstörande 
provning, samt test- och prov
ningssystem. • 

10 



behöva titta ned på bildskärmarna i ka
binen , måste information presenteras i 
förarens synfält samtidigt som han 
skall kunna se omvärlden . Detta är 
möjligt även i Viggen genom den s k 
siktlinjesindikatorn . I JAS kan föraren i 
större utsträckning än i Viggen arbeta 
utan att släppa omvärlden med blicken . 
Detta beror på att mer information pre
senteras i synfältet. Genom utnyttjande 
av ny avancerad optisk teknik har 
också bildytan gjorts väsentligt större. 

•• Motor. - Den tekniska utveckling
en inom jetmotorområdet under en 15
årsperiod har medfört att samma 
dragkraft nu kan erhållas med halva 
motorvikten och med ca 30 proc färre 
delar och lägre relativ bränsleförbruk
ning . Detta är mycket betydelsefullt , ef
tersom ca 80 proc av ett stridsflygplans 
vikt bestäms av motorns storlek och 
bränsleförbrukning . - (M a o Ju större 
motor desto större flygplan, vilket i sin 
tur bl a betyder ökade styckekostnader 
per flygplanindivid.) 

I den svenska profilen ingår bl a för 
JAS att ha stor basflexibilitetIatt kunna 

operera från våra vanliga länsvägar . 
För detta krävs ett oberoende av ex
tern kraftförsörjning (något som dock 
Viggen behöver). Därför har, som tidi
gare nämnts, JAS utrustats med ett 
eget/inbyggt hjälpkraftaggregat för 
start av motorn. Detta är en värdefull 
utrustningskomponent; något unikt för 
ett så litet och lätt flygplan. 

JAS har genom senare tids motorut
veckling kunnat göras väsentligt mind
re och lättare än Viggen men med lik
värdiga och i vissa avseenden väsent
ligt bättre flygprestanda . Bränsleför
brukningen är mindre än hälften av 
Viggens för samma driftsprofil, vilket är 
speciellt värdefullt inför ett perspektiv 
med ständigt ökande drivmedelskost
nader. 

Skillnaden i motorstorlek mellan Vig
gen och JAS framgår av bild C. Den 
större motorn är RM8A/B (en utveck
ling av Volvo-Flygmotor av Pratt & 
Whitneys JT8D) och den mindre Ge
neral Electric:s F404 (som efter ut
veckling , bl a för att bli stryktåligare mot 
fågelkollisioner, av Volvo-Flygmotor 
benämns F404J). ~ 
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•• Flygplanutformning. - Den tek
niska utvecklingen visar, att utförandet 
med nosvinge och deltavinge (som 
valdes redan för Viggen) är lämpligast 
när det gäller att förena bra högfarts
prestanda med goda start- och land
ningsegenskaper. Den väsentliga skill
naden mellan Viggm"1 och JAS är att 
nosvingen på JAS kan styras som en 
normal styryta . Detta innebär att man 
på JAS har styrytor både framför och 
bakom flygplanets tyngdpunkt, vilket 
ger en mycket god styrförmåga i alla 
situationer. 

Den viktigaste tekniska utvecklingen 
på konstruktionsområdet är att lättme
tall kan ersättas med kolfiberarmerad 
plast, som är 25 proc lättare för given 
hållfasthet. De första stegen på detta 
område har tagits redan i JA 37 . I JAS 
utgörs ca 30 proc av skrovet av plast, 
vilket är en väsentligt bidragande orsak 

STRUKTURUTVECKLING ,~ 

/
/

Fena av alumln.um Fen. av kompos ' lmalerial 

ca 125 deta ljer Ca 25 delaljer 
25% vlkt$tn,nsknong 

till att JAS kunnat göras så mycket lät
tare än Viggen - JAS väger bara 52 
proc av Viggen. 

En storleksjämförelse mellan JAS 
och Viggen framgår av bild D. 

•• Sammanfattning. - Det återstår 
ännu flera år av utvecklingsarbete in
nan JAS-flygplanet flyger . Regering 
och riksdag skall nu i vår fatta sina 
beslut om den svenska JAS skall er
sätta dagens Viggen-versioner 

Vid ett positivt besked kan vi/vår för

svars makt se fram emot ett avancerat 
flygplan med mycket goda såväl flyg
som vapenprestanda och som skräd
darsytts för våra specifikt svenska be
hov - en betydelsefull länk i vårt neu
tralitetsförsvar Vi får då också el! flyg
plan med låga drift- och underhålls
kostnader - inte minst viktigt i framti
den . JAS-systemet blir en verksam hu
vudkomponent i vårt framtida, svenska 
försvar - ett uttryck för svensk för
svarsvilja som inger respekt. • 

J.Ch.(FSllnjo) 

PS 1: Xven Viggen kommer alt provas med " /ly-by·wire"leleklriskl styrsyslem. / 

2 JAS' prov med pI/vinge av 'H/MAT-typ" pagar. 

I \ 

i 
Klarar 
svellsk i.,dustJ·i 
JAS 'I.t-Jnat.inge.t? 

Efter del. 1 nlaj får vi veta svaret 
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Highly Maneuverable 
__ Alfcraft Technology 

Nf'6r 

Den Internationella Luftfartsut
ställningen ILA '82 , som äger 
rum i västtyska Hannover den 
18-25 maj kommer med ett stör
re mässutbud och ett utvidgat 
konferensprogram. Tillväxten är 
särskilt märkbar inom de båda 
viktiga områden som kan sam
manfattas under begreppen "mi
litärteknik" och "helikoptrar". 
Därigenom får ILA '82 större 
dragningskraft och vänder sig 
samtidigt till nya utställar- och 
besökarkategorier. 

. Militärtekniken får i Hannover 
uppvisa intressanta innovationer. 
I nära kontakt med ILA '82 
anordnar Kiver Communications 

Mer och bättre om flyg 

SA för första gången i Hanno
ver International Defence Elect
ronics Expo '82 (I.D .E.E.). Denna 
utställning pågår (18-20 maj) pa
rallellt med ett omfattande konfe
rensprogram. Utställningsomra
det på flygplatsen är inte tillräck
ligt stort för både ILA och 
1.0 .EE, varför den sistnämnda 
genomförs på Hannovermäs
sans område. 

Den första gemensamma pre
sentationen av ILA och ID.E.E i 
Hannover erbjuder fackkretsarna 
inom flygstridskrafterna , ministe

rierna OGh inköpsförvaltningarna 
samt luft- och rymdfartsindu
strierna i hela världen ett utmärkt 
tillfälle att skaffa sig en överblick 
över det globala utbudet. De an
svariga räknar därför med att ILA 
och ID.E.E. kommer att locka till 
sig ännu flera besökare från ut
landet. För att besökarna skall 
kunna hinna med båda utställ
ningarna har snabba och bekvä
ma kommunikationer ordnats 
mellan flygplatsen och mässom
rådet. 
• Ett viktigt bidrag till ILA '82 är 

14 :e Internationella Helikopterfo
rum i Buckeburg . Detta evene
mang kommer att leda till ett ökat 
intresse för ILA '82 från helikop
terindustrins och dess underle
verantörers sida. Konferenspro
grammet för helikopterforum 
Buckeberg - 24-25 maj - omfat
tin civila ämnen i Hannover och 
militära ämnen i Buckeburg. 
1982 års helikopterforum arran
geras av Hubschrauberzentrum 
Buckeburg i samarbete med 
Bundesverband der Oeutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie, 
Deutsche Gesellschaft fUr 
Wehrtechnik och Deutsche Mes
se- und Ausstellungs-AG. • 

Red. 

Första TIS:Ä i luften: 

fliS. Alla var dock rofllnde eniga: 
JaktVlggen år ett härtlglllygplan a/l 
Ilyga. Och affa sättningarna satt där 
de skuffe. 

Den försla TfS:J( för JA 37 blev 
enl planerna klar I sJu/el av febru
ari. Dårefterföljde GFSU:J(, som in· 
leddes med beväpningsdelens sy· 
slem/earl, och den lakliska u/bild· 
ningen med eldprov under "Sesam 
2". Hela plonjåru/bildningen pil 
JaklVil1gen beräknas vafll klar dil 
höslens seplember iivergilr i ok/o
ber. - "'artin Bia sliger JA om och 
/iII Viggen. • 
FO (F I/n/). PEN (F/J). PAl>4 (F il) 

För ett ilr sedan tvangs typinflyg den slartmissen iller kommit igilng 
ningen pil JA 37 "JaktViggen" all vid " Martin Blå"/FI3. 
avbrylas p g a motorprablem med I början av januari samlades 
RMBB. Del blev Iyvärr ell ganska "efeverna" pa Brilva/la och fick un
långt lI'igslopp för FV: s Viggen· der två veckor repelera den omfal
ADV. TfS:J(-kursen har dock efter lande learidefen. Afflså de leorelis-

Fala: Rune Rydh 

ka kunskaper som behövs för all 
komma upp i luften man JA 37. 
(Saml snyggl och linllillbaka igen.) 
Däretter vidlog syslemleorldelen. 
Paralleffl härmed lIögs lörslas si
mulalor pil dväf eftermiddagar 
som lo/äffar. Ffyglidsu/lagel i simu· 
lalom bfev ca lO lim/man. 

Denna "landbackeflygning" om
fattade bf a kabinkännedom , inslru
menl- och allmän Ilygning saml 
nödlräning. Denna kosInadsdäm
pande Iyp av flygning uppfallas som 
myckel positiv och lärorik. Del är
vid jämförelse med äldre simulalo
rer - som all flyga pa rik/igl. Jak/
Viggens erkänl fina kabinlayoul 
märlrs direkt vid försla simulaior' 
passel. Reglage och knappar sitter 
där de ska. Visulaiom upplevs som 
revolutionerande. Den är tiff hjälp 
da del gäller att fa slmulalorflyg
ningen sa verkllghelsJik som mö}· 
ffg/. Den är därmed molivalionshö
jande. 

Inslrumenlinflygning erhöffs med 
tvil pass i SkoNiggenlSJ( 37 under 
rutinerad ledning av läfllre ur FIS 
(inkl d/v-ch Benny Slfllnd). 

Sil blev del dil dags för ensam
flygning med JA 37. Men p g a väd
rets mak/er log del en hel vecka 
innan affa luftdop kunde genomfij
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• • Blir det någon skillnad om jag utför en instrument
inflygning med markvinden in från höger eller från väns
ter? • • Meteorologer och flygledare vid Bråvalla har 
under december 1981 vid några tillfällen kunnat konsta
tera att skillnaden kan bli avsevärd. Detta har inte skett 
genom teoretiska spetsfundigheter, utan genom praktisk 
erfarenhet. • Låt oss studera "fenomenet" närmare. • 

•Vind och 
 ygnlng
•-, 
Bild A visar det fall då markvin ---'- •• Det fenomen jag här redogjort för 

-den kom 400 från vänster med är väl känt av seglare. Skillnaden melBild A 
en styrka av 40 km/ h. P g a rela lan bidevind för babords halsar och för 

styrbords grundar sig på det förhållantivt stabil skiktning och isobarernas 
det, att byarna kan betraktas somlågtrycksökning vred och tilltog vinden 

med höjden, så att den i skiktet 300 nedtransporterad höjdvind. 
I de redogjorda flygfallen förändra500 m blev parallell med banan och 

des vinden från 300 m ned till 10m sådubbelt så stark som vid marken. Un
Vind 500·300 m att styrkan halverades samt att riktder PAR-flygningen behövdes alltså 

ningen vred till ett 400 lägre gradtal. endast obetydliga korrektioner ansät
Detta är inte onormalt för vinterförhåltas över 300 m, men under denna höjd 

fick en lätt-måttlig vänster upphållning landen. Hade skiktningen emellertid 
göras. varit labilare och isobarerna mindre 

Vind 10m
Betydligt knepigare var den situation lågtryckskrökta, hade vindförändringen 

som visas i bild B Inflygningen i skik med höjden varit mindre. 
tet 500-300 m skedde i rak sida höger Det bör påpekas, att även friktionen 
med 60/h, vilket ledde till ganska stor mot terrängunderlaget har betydelse \.upphållning . Under 300 m var man inte ju ojämnare terräng desto större skill

--'-

nad.beredd på den visserligen gradvisa 
men likväl snabba minskningen av sid De riktigt stora vindskillnaderna får 
vindskompostanten , vilken berodde på man då det är mycket stabilt . Ett såBild B 
samverkan av vindvridning och vindav dant fall inträffade även det i december 
tagande. Det PAR-inflygande flygpla 1981 då stabiliteten berodde på en 
net sköt över åt höger och det så kraf varmfront i låg nivå över Bråvalla , På 
tigt att det först tolkades som kraftig 500 m var vinden 2600 och 70 km/h, 
sidvind från vänster. Det hela slutade i medan den vid marken var 0700 och 
en icke stabiliserad inflygning . I den 10 km/h. De PAR-inflygningar som då 
rådande snöyran kunde därför land utfördes var inte särskilt lyckade, sär
ningen inte genomföras utan fick utfö skilt som flygvädret i den genomfukta
ras på annan ort de frontzonen var dåligt. 

Vädersituationen i de båda fallen är • • En vindmätare i toppen på Kol
nästan identiska, men p g a vad man mårdsmasten (på 437 m höjd) skulle bli 
skulle kunna kalla "vindens asymmet ett ypperligt hjälpmedel alt förse fem 
riska uppträdande", blev PAR-inflyg flygfält (Nyge, Bråvalla, Kungsängen , 
ningen enkel att genomföra i det ena Malmen och SAAB) med kontinuerliga 
fallet och omöjligt i det andra. vindskjuvningsdata. • 

Meteorolog Ake }öllSson, F /3 

Debanera förs aret! 

"For all fu/lst5nd/(ja bilden av de a/gar· 
der, saval ak/lva som paSSiva som an· 
setts nodvandig8 lOf all skydda Go/p.borg 
och dess befolkning får anfall från luften 
har där/år / denna skf/fl behandla/s saval 
Juflvam, /uftbevaknlng, lakt/fygliJrsvar 
som civilfårsvar. Det senare dock frams! 
begränsa/till skyddsrumsfrågor 

sa lange vart land b hover elIIorsvar 
ar det olrankomllgt /I det lor Go/eburg 
krnvs ett skydd mol an/all fr~n luften 
Denna bo beskriver o{erskadllgl tlUr Go 
/ borg luf//orsvar med des olika delar 
UXI/ fram Del! forallCfrats from /iII / 

dag - Forlaltare Hlldmg BenflegfJrd 

Bo en erht/lles portofoll g nom alt at 
ta In 56 kr på Gola flygvap nfor mys 
pas/glfcN/( 72 68 36·0 Ang ' Galeburgs 
Jufllorsvar på Illlaongcn 
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KONTAKT 

W7med 
'V~ 

Framtagningen av "Nödsåndare 75" har drabbats av 
manga krossade tidsplaner. Den fran början tuffa tids
planen - har mast rubbas. Detta p g a de tekniska pro
blem som uppkommit/upptäckts - dels vid de omfattan
de och noggranna prov som genomförts töre serieleve
ransen, dels vid användning vid förbanden . • Här en 
kortfattad information om tidigare problem och om situ
ationen I dag. 

"Nödsändare 75" - dess funktion i dag 


Vattenlin/e 

Vid den offertomgång som föregick 
slutlig beställning ställdes bl a krav på 
att nödsändaren skulle: 

• 	 vara liten (för placering i flytvästen); 
• fungera ned till -40°; 
• 	starta automatiskt vid utskjutning 

med katapultstol, 
• 	medge talkommunikation; 
• 	 fungera med sändaren och anten

nen delvis under vatten. 

Det lilla formatet som skulle innehål
la så mycket blev ett stort problem för 
tillverkaren . Det såg dock till en början 
ut att lyckas bra. 

Strax före leverans kom emellertid 
oroande rapporter från andra använ
dare av för Flygvapnet aktuella Litium
batterier . Det hade framkommit att det 
fanns en risk - visserligen mycket liten 
- för att det skulle kunna inträffa kort
slutning i batteriet. Vid kortslutnings
prov visade det sig att batterierna hade 
ett i en förarkabin oacceptabelt utSläpp 
av svaveldioxid i samband med t ex 
spontanventilation. Det tog lång tid att 
finna ett ersättningsbatteri med accep
tabla egenskaper, t ex vid stark kyla . 
Det batteri som nu tillhör sändaren är 
ofarlig och uppfyller även i andra avse
enden godtagbara krav. 

När batterifrågan lösts tillstötte nästa 
problem, som innebar osäkert automa
tiskt tillslag vid utskjutning samt ett par 
vid provskott avbrutna antenner. Här 
gällde det att rätt kartlägga utskjut
ningskrafternas koppling till själva nöd
sändaren (pulstid-amplitud) betingade 
av den unika placeringen i en "sladd

c 

rig" ficka i flygvästen. Det visade sig 
vara svårt att förena risken för utebli
ven start vid utskjutning med risken för 
vådastart vid normal användning. Man 
ändrade fördröjningstiden från 50 til135 
ms. Dessutom förstärktes samtliga an
tenners antennfot. 

Våren 1981 kom rapporter om vå
dastarter - några p g a för hård hante
ring vid transport, någon p g a att 
strömställaren ofrivilligt påverkats så 
att den gått från "AUTO" till "TILL". 
Därför har ett s k beröringsskydd tagits 
fram. 

•• I augusti 1981 inträffade ett 37 -ha
veri där automatisk start av sändaren 
uteblev i samband med utskjutning . En 
ingående undersökning visade att 
startkretsen fortfarande hade brister av 
tidigare ej upptäckt karaktär. För när
varande provas några modifieringsal
ternativ och modifiering skall påbörjas 
så snart val av alternativ gjorts . 

1/ 

o 

De i dag levererade nödsändarna 
totalt ca 550 - skall användas , men 
med den restriktionen att lägesom
kopplaren i utgångsläget skall stå i läge 
"FRÄN". Sändaren skall vidare vara 
försedd med skyddsplåt (det ovan 
nämnda beröringsskyddet) för att vå
datillslag skall undvikas. - När auto
startproblemet klarlagts och modi
fiering införts kommer en komplette
rande leveransplan att sändas till be
rörda. 

• Det är viktigt att framhålla att nöd
sändaren fungerar riktigt och säkert . 
med ett undantag . Det är automatiken 
för tillslag vid utskjutning med katapult
stoL Tills vidare måste således nöd
sändaren hanteras med manuellt till
slag. 

En riktig bedömning torde vara , att 
"Nödsändare 75" redan nu är en 
mycket bra produkt. Detta trots den nå
got olyckliga inledningen av projektet 
och trots att den tills vidare måste han
teras med manuell tillslagning . 

Jämförd med tidigare nödsändare 
"Dlana" - har "75:an" stora fördelar: 
Den medförs i fly1västen , den medger 
dubbelriktad information och den kom
mer efter förestående modifiering att 
ha automatiskt tillslag vid utskjutning . 

Till dess den nya nödsändaren till 
alla delar blivit godkänd och till dess 
alla delar uppfyller uppställda krav, an
vänds "N 75" parallellt med det äldre 
systemet. Räddningshelikoptrarna är 
i dag utrustade med både den äldre 
(Diana) och den nya sökutrustningen 
(Sök 75) . • 

Översle!ojllUlTU Uno EriJ..solI, FS/Sb 
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Författare: överstelöjtnant ALLAN FALK/Luftfartsverket 

K·tor L8g FlJfRIUJ I!IJ. or91i."·'~'jtJ1l11l7f r:wng ",,~, 
()'rt pJaflf'fif'S lo, ~·~r.5an he , ~rtr; uCfI 

11&d61 lJaf 'nfoq,'S, . rorfHd9!;(CO~~i~Cl vid 
DE' OversTyrfJlson for ti-Oflomj5.1\· -Or... "iu.! 

~. 

,/ill 

n e er 	 a 
A v överenskommelsen (gällan

de fr o m 80-10-01) framgår 
bland annat följande: Inom 

landet tillgänglig flygtransportkapacitet 
skall under beredskapstillstånd och i 
krig användas så, att de för totalförsva
ret mest angelägna transportbehoven 
tillgodoses. Uv ger flygbolagen trans
portuppdrag i enlighet med överbefäl
havaren (OB) och transportrådet (TPR) 
utfärdade bestämmelser för hur total
försvarets behov av flygtransporter 
skall tillgodoses. TPR har i krig en 
samordnande funktion inom transport
sektorn . 

Luftfartsverkets resurser av personal 
och materiel skall under beredskaps
tillstånd och i krig utnyttjas för att : 

• 	 Så långt möjligt bibehålla de statliga 
trafikflygplatserna användbart 
skick; 

• 	 På de flygplatser (vilka anvisas för 
det civila transportflyget) tillgodose 
betjäning av civila transportflygplan 
samt på de statliga civila flygplat
serna i görligaste mån även tillgo
dose betjäning av militära transport
och sambandsflygplan. 

Om läget kräver och tillgång på re
surser medger, skall personal och ma
teriel kunna avdelas till militära flyg
platser där omfattande trafik med civila 
transportflygplan avses bedrivas. Så
dan omfördelning av resurser beslutas 
av Liv i samråd med OB. 

OB anger (i samråd med Liv) vilka 
civila och militära flygplatser som i för
sta hand skall utnyttjas för civil flyg
transportverksamhet. För närvarnade 
finns ett visst antal flygplatser angivna 
som i första hand skall utnyttjas som 
flygtransportbaser för civila flygplan. 

På de statliga civila flygplatser där 
basförband är grupperade, samordnas 
utnyttjandet av militära och civila resur
ser av basbataljonchefen i samråd 
med flygplatschefen. Den civila flyg
platsorganisationen svarar , i samver
kan med basförbandschefen , för sköt
sel och underhåll av fält, banor, bygg
nader m m. Reparation av krigsskador 
samt större utbyggnader utförs huvud
sakligen med militära resurser. 

• • Flygtransportledning. - Princi
pen för ledningsfunktionen är att för

• gch 
svarets transportflygplan skall ledas av 
militära ledningsorgan och civila trans
portflygplan aven civil ledningsorgani
sation Civil flygtransportledningsmyn
dighet i central instans är Liv. På civil 
sida finns ingen flygtransportlednings
myndighet på högre eller lägre regional 
nivå. 

Liv organiserar ett stabs- och led
ningsorgan - centrala flygtransportled
ningen (CFL) - för ledning , samordning 
och handläggning av flygtransportupp
drag avseende landets tillgängliga civi
la flygtransportkapacitet. Flygbolagen 
organiserar en gemensam trafikcentral 
(TC) - i huvudsak bestående av klare
rarpersonai - som samgrupperas med 
CFL. 

Militär sakkunnig samverkansperso
nai ur Flygvapnet ingår i CFL. Deras 
uppgift är främst att biträda med militär 
sakkunskap samt vid samordning- och 
samverkansfrågor gentemot det militä
ra försvaret 

CFL:s uppgifter i huvudsak: 

• 	 Planläggning i stort; 
• 	 Anskaffning av transportmedel; 
• 	 Samverkan med olika myndigheter för att 

erhålla största effekt av flygtransportre
surserna; 
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• 	 Beordra flygbolagen att genomföra lIyg
transporter 

TC:s uppgifter i huvudsak: 

• 	 Disponering av lIygplan (inkl besättning) 
för transportuppdrag; 

• 	 Viss lastplanering; 
• 	 Transportoperativ ordergivning till lIyg

planbefälhavare och stationsgrupper: 
• 	 Upprättande av färdplaner i förekom

mande fall; 
• 	 UppfölJning av planerade och pågående 

lIygningar 

För genomförande av försvarsmak
tens inrycknings- och koncentrerings
transporter med flyg utövas dock led
ningen vad gäller transporter av OB 
eller av OB särskilt utsedd militärbefäl
havare (MB) direkt ~Ielltemot K-företa
gen (TC). 

• • Målsättning. - Försörjning med 
transporter skall genom transportreg
lering, transportledning, fördelning av 
transportresurser samt åtgärder för 
skydd och reparationer m m tryggas för 
totalförsvarsfunktionerna och befolk
ningen i den omfattning att motstånds
förmågan och samhällets viktigaste 
funktioner kan upprätthållas. 

För att trygga angiven försörjning i 
krig skall funktionerna inom transport
sektorn i tillämpliga delar kunna sä
kerställa: 

• 	 Försvarsmaktens inryckningsresor 
och mobiliseringstransporter samt 
koncentrerings- , omgrupperings
och underhållstransporter; 

• 	 Civilförsvarets inryckningsresor och 
mobiliseringstransporter samt 
transporter av utrymmande och flyk
tingar; 

• 	 Undanförseltransporter; 
• 	 In- och utrikes transporter av mate

riel för krigsviktig industri och för 
folkförsörjningen i övrigt; 

• 	 Vissa sjuktransporter. 

För att svara upp till denna målsätt
ning kommer även flygtransporter alt 
tas i anspråk. Flygtransportbehoven i 
krig kommer med säkerhet att bli 
mycket omfattande och bedöms över
stiga transportkapaciteten . 

För sjuktransporternas genomföran
de finns framtaget "bårstativ"/sjuk
transportinredingar för Fokker F-28 och 
McDonnell Douglas DC-g. 

• • Prioritering. - Efter regeringens 
inriktning i stort av verksamheten inom 
totalförsvaret utfärdar TPR och OB i 
samråd vissa bestämmelser för priori
tering . Med hänsyn till alt den aktuella 
prioriteringen är helt beroende på läget 
har det inte bedömts möjligt alt redan i 
fred slutligt fastställa angelägenhets
ordningen mellan olika transportbehov . 
Slutliga prioriteringsbestämmelser 
kommer därför alt utfärdas först i sam-

Boeing 747 Comb/, "Magnus Vik/ng' 

Ilf 

A.300 , "Snorre VIII/ng " 
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band med att vissa beredskapshöjan
de åtgärder anbefalls inom landet. 

Flygtransportresurserna skall i första 
hand användas för transportbehov 
med hög prioritet och med krav på stor 
snabbhet. 

•• Resurser. - Den svenska flyg
planflottans sammansättning 1981 (an
tal flygplan) framgår av bild A. 

" lfar.v " j~OP'i1n, (r,liIrvBrtlor, 
., t I 'fT1 ~ 1 rtlJ 

Flygplantyperna F-28 och DC-9 
planläggs i första hand för användning 
inom landet under krig . - Ovriga flyg
plan planläggs i första hand för ·utrikes 
flygningar i en avspärrningssituation 
samt under krig . Flygplanen utnyttjas 
så länge det är teknisktlflygsäkerhets 
mässigt möjligt. 

För ätt erhålla ökad lastkapacitet 
monteras stolarna ur flygplanen . 

•• Beställningsvägar. - Onskemål 
om flygtransport insänds av militära 
myndigheter till MS . Finns önskemål 
om transporter som inte kan tillgodo
ses med MS:s resurser , insänds dessa 
önskemålen till CFL. C E1 vänder sig 
direkt till CFL beträffande önskemål om 
flygtransporter som kan behöva tillgo
doses av CFL. 

Civila företag insänder önskemål till 
respektive länsstyrelse. Vid länsstyrel
sen sker en bedömning beträffande in
komna önskemål. Om önskemålen be
döms böra tillgodoses vidarebefordrar 
länsstyrelsen önskemålen till civilbefäl

havaren (CB) . Direkt till CS kommer 
även önskemål om flygtransporter från 
civila regionala och lokala myndighe
ter. 

Onskemålen behandlas och priorite
ras av CB tillsammans med MS . Ons
kemål som bedöms behöva tillgodoses 
av CFL insändes av MS till CFL. Civila 
centrala myndigheter insänder önske
mål direkt till CFL liksom även centrala 
militära myndigheter. - Bild B visar 
schematiskt beställningsvägarna. 

•• Beredskapsmedel. - LFV erhål
ler beredskapsmedel över ett särski lt 
anslag "Beredskap för civil luftfart". 
Anslaget uppgår till ca 1O milj kr årli
gen. Medlen har hittills använts i hu
vudsak för åtgärder som syftar till att 
öka flygtidsproduktionen för DC-9 och 
F-28 , för drift av beredskapslager, för 
anskaffning av navigeringshjälpmedel 

r 
mordn.ing

nö vän ig 
och drivmedelscisterner samt för ma
terielanskaffning på flygplatserna . 
Under perioden 1982-87 avses ca 2/3 
av anslaget att användas för fortifikato
riska åtgärder och komplettering av 
bassystemet. 

Beredskapsåtgärder. - Med hän
syn till att en stor del av underhållsar
betena på DC-9 i fredstid är förlagd till 
Kastrup anskaffas reservdelar, utbytes-

Bild B 

BESTALLNINGSVliGA R 

länsstyrelse mil förbandCIVföre~ 

CB MB C El 

enheter m m så att ett tekniskt under
håll inom landet blir möjligt under be
redskap och i krig . 

Liv har fr o m 82-01-01 subventione
rat Förenade Fabriksverken .(FFV) 
övertagandet av apparaturunderhållet 
för F-28. Dessförinnan sköttes under
hållet åt LiNjeflyg av det norska flygbo
laget Braathen SAFE. 

Under beredskap och i krig kommer 
flygplanen att spridas på flera flygplat 
ser . Detta har medfört ett ökat behov 
av anskaffning av flygplansbunden 
ramptjänstmateriel för bl a DC-9 och 
F-28 . 

• • För ledning av flygtransportverk
samheten finns ledningscentraler vid 
de statliga civila flygplatserna . 

Liv har egna nergrävda cisterner för 
krigsbruk (bakre drivmedelsförråd) . 
Dessa cisterner är fyllda med flygdriv
medel som både FV och Liv kan utnytt
ja. Härigenom erhålls maximal flexibili
tet. 

De statliga civila flygplatserna krigs
organiseras. Speciella planer för dessa 
har framtagits . Utbildningen av perso
nalen genomförs i samverkan med 
samgrupperade förband ur försvaret . 

Tillsammans med SAS och LIN har 
Liv arbetat fram minimikrav vid flygning 
med DC-9 och F-28 under beredskap 
och krig . Kraven omfattar minimum 
banlängd , banbredd , stråkbredd , max
imal sidvind m m. Utredning beträffan
de vilka avsteg från gällande civila flyg
bestämmelser vid transportflygningars 
genomförande under beredskap och 
krig , som bedöms erforderliga, pågår. 

• • Luftfartsverkets krigsplanläggning 
behöver på flera områden samordnas 
med försvarsmaktens . Sådana områ
den är: 

• 	 Overföring av den civila flygtrafik
tjänsten och det civila luftrummet till 
Flygvapnet i krig ; 

• Vädertjänsten i krig; 
• Anpassning 	av de civila flygplatser

nas krigsorganisation till Flygvapnets 
basplaner; 

• Flygtransportverksamhet ; 
• Planläggning av försvarsmaktens in

rycknings- och koncentreringstrans
porter med flyg . 

Liv leder och samordnar vidare plan 
läggningen för de stora flygbolagen 
som är K-företag . I övrigt samråder Liv 
i varierande omfattning med OEF, TPR 
och civilförsvarsstyrelsen . 

• Luftfartsverkets målmedvetna strä
van är att samordningen med försvars
makten skall resultera i att största möj
liga effektivitet beträffande utnyttjande 
av sin krigsorganisation och beträffan
de genomförande av flygtransporter 
uppnås. • 

Övers/elöj/flal" A l/all Fa lk/Ljv 
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Foto: Uff Hugo 

'Tornado' - AD1'/'DS 


Arbetet med "T" inleddes 1969 
när British Aerospace (Stor
britannien), MBB (V-Tyskland) 
och Aeritalia (Italien) bildade 
konsortiet Panavia Aircraft 
GmbH. Inriktningen var ett en
hetsflygplan för flera olika 
uppdragstyper. Därav beteck
ningen MRCA (Multl-Role 
Combat Aircraft) . Tanken 
frångicks dock, det fick stan
na vid ett attackflygplan (IDS = 

interdictor/strike) med viss 
spaningskapacitet. "T" prov
flögs ffg -74. Efter en lång ut
provningsperiod är "T"nu un
der leverans. Västtys"a ma
rinflyget är i färd med att byta 
ut sina F-l04G "Starfighter" . 
Därefter är det Royal Air Force, 
Lufwaffe och det italienska 

Data &prestanda: 
(ADV·avvikelser j parenles) 

MaJdart/hög höjd: 1.1.2, 1 

lIåg höjd: 1.1.1, 1 

Spännvidd: 8,6 m113,9 

Längd: 16,7 m (18,06) 

Ma••larMkt: 26 ton 

Ma. ta.t: 7,2 ton 

Beväpning: 2 lasta 27 mm akan 

(l,•• t 27 mm.! 

bomber, a-rak, 8-,blr ex 

KO/moran 

(j·rb/Sky/la.h + SIdewinder) 

flygvapnets tur. All omskol
ning sker vid den brittiska ba
sen Cottesmore. • I Storbri
tannien utvecklas f n också en 
jaktversion, " Tornado" ADV 
(Air Defense Version), enbart 
för RAF. Den skall ersätta 
" Lightning" och "Phantom". 
• Båda versionerna är utrus
tade med två dubbelströms
motorer, typ RB.199 + ebk. 
"T" är (liksom "Viggen") för
sedd med ett system för mo
torreversering.• RAF har to
talt beställt 385 "Tornado" 
220 IDS + 165 ADV. V-Tysk
land har bara beställt attack
versionen IDS- Luftwaffe 212 
och marinflyget 112. Italienska 
flygvapnet nöjer sig med 100 
IDS. - "T" är tvåsitsig . 

Iygplan aktuella 
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e ar! 

Ett år har vi, reklambyrån anders bengtsson pr 
ab i Umeå, sålt prisvärda kvalitetsartiklar till dej, 
som är anställd vid Flygvapnet eller knuten till 
någon av Flygvapnets intresseföreningar. 

För att salutera det året erbjuder vi nu ett ut
ökat fritidssortiment. Nytt är: 

• 	 En bag, som är praktisk och lätt att bära med 
axelrem. 

• 	 En tennisskjorta med en diskret logo på väns
ter ärm. 

• 	 En helsidenscarf från Italien. Men vi har själva 
designat den. Välkommen! 

WCT-OVERALL 
Art nr, 3751 0 , En f rit idsd ress i verkligt hög kva

litet. J ust den här designen och fä rgerna är 

specia lsydd fö r Flygvapnets räkning, Materia

let är pOlyam id och tri ace tat. I tjoc k kva litet 

med ruggad insida , Jackan har bli x tl ås och 

ficka, Byxorna är raka och har f icka med blix t 

lås på va rj e sida, Logon i relieftryck , 

Färg : Blå-gu l. Logon gul , 

Sto rlek: 2-7 , 

Pris/st ..... ..... . . . . .. ...... . . . . . 335:

T-SHIRT 
A rt nr , 37525, Superkammad bomull av hög 

kva litet. Rund hals, kort ärm, ga rante rat tvä tt 

äk ta, Logo n i re lieftryck , 

Färg: Svart/2 , marinblå 17 och vitll , Log on 

gul , 

Storl ek: 4-6 år, 8-10 ~ r, 12-14 år, 3-7, 

Pris/st, , . ............... . . ... ... . . 38:

JOGGINGOVERALL 
Art nr, 37513, Myspla gget nummer ett, så vä l ute som in omhus , 

M ateriale t bomull med polyest erinslag , Logon i vulk tryck, 

Färg: Blå med gullogo, 

Stor lek: 4, 6 och B år, 1-7, 

Pris / st . ...... ... ......... . ..... . . . .......... .... 155:

TENNISTRÖJA 
Art nr, 37550, 67% polyester, 33% bomull. 

Fin ns endast i en fä rg , Fi ntvätt 40° 

Stor lek: 3-7, Flygvapne t i litet screen tryck på 

vänster ärm , 

Pris / st . . .. . . ....... . . .. .. . .. .. . , . . 60:

COLLEGETRÖJA 
Art nr, 37544, Amerik ansk mode ll , En mjuk, 

behaglig kvalitet i bomull och ak ry l. Rund hals 

och lång ärm , OBS I Insidan luddar av sej innan 

första tvä tt , Logon i relieft ryc k, 

Färg: Svart /2 och marinb lå 17 , Logon gul. 

Storlek 4,6, B, 10, 12, 14 och 16 år, 4-7, 

Pris/st . ... . . .. ............... . .... 83:



PLYSCHTRÖjA 
Art nr . 37546. Mycket hög kva litet, 82% bom ull 

och 18% polyamid. V-ringad med lång ärm. 

OBSI Tröjan kan ludda av sig fö re första tvätt . 

Borsta gärna tröjan på in- och utsida , när den 

är ny och efter första tvätt. Logon i gul relief 

tryck. 

Färg: Ma rin blål7, svartl2, kor nblå /6. 

Storlek: 1·7. 

Pris/st .. , ..... , ................ " 115:

DEKAL 
Art nr. 37671. 

ADRESSBRICKA 

Art nr. 376782. Tillv. i gul plast. Framsidan flyg

vapenlogo, baksidan namn och adressuppgif 

ter. Ifylls med kulspetspenna, håller i alla väder . 

Pris/st ... ..... . ...... . . . ..... .... ... 8:

SKÄRMMÖSSA 
Art nr. 37674 . Heltuff keps av bomullstwilIs. 
Storleke n passar alla , går att reglera med ett 
spä nne i nacken. Logon i vulkt ryc k. 

~:~;i!lå. ~..~~I.t.t~~~~ ~.C.h. ~~~r.t,~~~. ~i~~ t16~~ 


SCARF 
Art nr. 376732. Natursiden av hög kvalitet. 

80 x 80 cm. Flygvapenlogon i varje hörn. 

Färg : Blå med gult tryck. 

Pris/st . . ... .. . ....... , . .. ........ 105:

Viggen- och Draken-profil i svart tryck på silverbotten. KLUBBNÄL 
VIGGEN: Storlek 11 x 8,5 cm . SLIPS Art nr. 37670. Nålen gjord av krom 
Pris/st . ... , , . . .. , .... . . , , .... . , ......... . . . ... ... . .. . .. 10:- A rt nr. 37673 . Slips i hög kvalitet och emalj I finns även med Dra-
Art nr, 37672, med flygvapen logon invävt i guld, ken-profil, men säljs endast t ill 
DRAKEN : Stor lek 9 x 6 cm, Färg : Marinblå. riddare av Draken-orden ), 
Pris / st . . . ....... .. .. _. . . ............. _.. .. . . . . . .... . . .. 8:- Pris/st . .... .. ...... .... 62:- Pris/st . .. . ..... . . . ..... 25:

..,-~§) -----
Beställningstalong ru~ b.estg~6n fPt Box 199, 901 05 Umeå, Telefon 090-13 7025, 

~--------------------- - -----------------~~

Namn: -- Datum 

Adress: 

Postnummer: 

Posta nsta It: 

Tel : 

Tillhör förening eller förband : 

Art nr, Färg Storlek AntalArtikelbenämning SummaEJ pris 
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REA! 
Slipovers som finns kvar i lagret säljs ut för 68:-. 

Anteckningsblock med motiv Lansen. Pris/10 st: 30:-. Så länge lagret räcker. 


- - ----------~~-~------------------~--------~-~-

TOPPLUVA 
Art nr. 37676. Luvan är gjord av mjuk och be

haglig acryl. Logon i relieftryck . 

Färg: Vit m. bl~tt tryck och blå m . vitt tryck. 

Pris/st .................. .. ........ 21:

<J..i l) 

J~ 
•
fLYGVAPNET 

BADLAKAN 
Art nr. 37677. Mjukt och skönt. Behaglig kvali

tet i 100% bomull. 

Storlek : 75 x 140 cm. 

Logon påtryckt med textilfärg. 

Badlakanet finns endast i vitt med blått tryck 

Pris/st .. . . . ....................... 44:

BAG 
Art nr. 376780. Axelhängd bag i kraftig canvas 

med gummerad insida. Rymlig och praktisk 

med två utanpåliggande fickor . 

Färg: Gul. Logon i screentryck. 

Rymmer ca 40 liter, 30 x 58 cm. 

Pris/st .............. .. . .... ... . . .. 95:

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 


Mervärdeskatt (moms) ingår med 21 ,51 % i alla priser. 


PRISER 


Vi reserverar oss mot pr ishöjningar, som vi inte har möjlighet att påverka . 


BETALNING 


Alltid mot postförskott! efterkrav. 


FRAKT 


Leverans sker med post eller bilspedition. Order överstigande 1 000:- får 

ett badlakan som bonus. 


PORTO 


På varje beställning tillkommer: 

Porto 

Gällande postförskottsavgift 


BYTE ELLER RETUR 


Byte kan ske inom tio dagar av obegagnade plagg. Fakturan ska alltid 

bifogas sändningen. Returfrakten betalas av kunden. Vi löser inte ut 

paket mot postförskott eller efterkrav. Retudrakten återbetalas om retu 

ren beror på felaktighet från vår sida. 


OBS! 


Vårt system för orderbehandling är inlagt på data , så vi har inga möjlig

heter att komplettera en order . Alla order måste behandlas separat. 


Är den som beställer under 18 år ska ett intyg från målsman bifogas be

ställningen. 


OMVANDLINGSTABELL FÖR STORLEKAR 


Våra storlekar O 1 2 3 4 5 
Motsvarande år 4/ 6 
Motsvarande herr st. 
Motsvarande dam st. 

8110 12/ 14 

34 

16 
46 
36 / 38 

48 
40 / 42 

50 
44 FF 

Frankeras ej 


anders bengtsson pr 


beta lar portot. 


Svarsförsändelse 

Kontonummer 20962015 

901 01 UMEA 

x, 
"U 
o 
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I
• årt n·· område 


MiG-23 

MiG-27 

MIG·23/27 'Flogger' 


MiG-23 observerades av väst 
ffg 1967 vid flyguppvisn ingen 
på Domodedovo/Moskva. 
23:an kom i operativ tjänst i 
början av 70-talet, inlednings
vis vid det taktiska flygets 
jaktförband. Därefter utveckla
des attackversionen MiG-27, 
observerad ffg 1974. Efter det
ta har " F" tillverkats i nio ver
sioner; från A till J .• Utseen
demässigt skiljer sig 27:an 
från 23:an främst genom det 
"plattare" och spetsigare nos-

Data & prestanda: 

MIG-23 

Maxfart/hög höjd: M.2,3 
/Iåg höjd: M. 1,2 

Spännvidd: 8,2/ 14,2 m 
Längd: 16,8 m 
Max startvikt: 16 ton 
Max last : 2 ton 
Beväpning : Fast akan 

(Gsh-23) 

J-rb/AA-8 Aphid 
/ AA-7 Apex 
/AA-2 Atoll 
(bedömt bomber 
+ raketer) 

partiet. Dessutom har 27:an ett 
kraftigare landställ, en annor
lunda motorutloppsdel samt 
ett visst pansarskydd ru nt fö
rarkabinen .• Både 23:an och 
27:an är försedda med varsin 
enkelströmsmotor av Tu
manski-fabrikat (olika versio
ner) med enstegs-ebk.• MiG
23/27 finns (förutom i Sovjet
unionen och WP-Iänderna) i bl 
a Syrien, Libyen och på Kuba. 
• "F" har i de olika versioner
na tillverkats i ca 1.700 ex. 

MIG-27 

M. l,5 
M. l , l 

8,2/ 14,2 m 

16,0 

18 ton 

3 ton 

fast akan 

(6-pipig 

Gatling-typ) 

akan-kapsel 

a-rak 

a-rb 

bomber 


Fl'·Nl-:'Tl': S nya 
tema: 

ID 

IDENTIFIERING 


Redaktör: 


ULF HUGO 
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Person------.... 
Under hösten 1981 reste chefen för personalsektio
nen, chefen för personaladministrativa avdelningen 
och delar av fredsbemanningsdetaljen på Flygsta
ben runt till i stort sett samtliga förband och staber 
med personal ur Flygvapnet. Det var den vanliga 
"rundresan" för att samla in underlag för person
och organisationsutveckling. 

I G E I G 
-e o 
Efterarbetet mynnar ut i: 

• 	 Bemanningsplan 1982-83 och prog
nos 1983-86; 

• 	 Personplan för samma tid; 

• 	 Förberedande omplaceringsorder, 
"vårblandare", vilket är en samman
ställning ur bemanningsplanen av för
slag till omplaceringar; 

• 	 Lista med personal som skall kom
menderas till Militärhögskolans all
männa och högre kurser - en sam
manställning ur personalplanen. 

Bemanningsplanen har organisa
tionen som ram. I denna finns samtliga 
tjänster med som kräver regementsof
ficer ur Flygvapnet. Dessutom finns där 
organisationer, vilka i någon form har 
behov av "flygvapenkunnande" och 
som har tjänster som kan besättas av 
regementsofficer oberoende av för
svarsgrenstillhörigihet. 

Bemanningsplanen presenterar de
lar av detaljorganisation inom: 

Försvarsdepartementet, 
Försvarsstaben, 
Försvarshögskolan, 
Militärhögskolan, 
Milostaberna, 
1. Flygeskadersstaben, 

Försvarets materielverk, 

Värnpliksverket, 

Flygstaben, 

Flygvapnets flottiljer, 

Flygvapnets skolor. 


Planen utgör alltså en aktuell organi
sationssammanställning. Som sådan 
kan den utnyttjas vid den egna plane
ringen. Befattningarnas arbetsinnehåll 
framgår inte av planen, men respektive 
myndighet kan stå till tjänst med mer 
eller mindre utförlig beskrivning . 

pi uan lut 


•• Senaste tidens organisationsänd
ringar har kraftigt påverkat kontinuite
ten i den långsiktiga planeringen. 

I nplacering av personal i organisa
tionen för närmaste budgetår är ett pla
neringsunderlag för respektive myn
dighet. De närmaste fyra åren därefter 
är en skiss av tänkt person- och orga
nisationsutveckling . 

Arets bemanningsplan känneteck
nas av många vakanser, svårigheter 
att fylla nya organisationer samt en stor 
brist på regementsofficerare med hög
re utbildning (MHS/HK). 

•• Som ett led i flygsäkerhetsarbetet 
får nuvarande flygchefer och divisions
chefer sitta kvar ett tag till. - Ytterst få 
flyttar till andra befattningar under bud
getåret. Detta drabbar naturligtvis sta
ber och skolor hårt, eftersom påfyll
ningen till dessa kommer från förban
den. 

För att få ett bättre läge på sikt får nu 
ställföreträdarna på divisionen gå 
MHS/HK - om de har kvalificerat sig . 
Efter denna utbildning skall de tillbaka 
som divisionschefer. På detta sätt får 
de blivande divisionscheferna något! 
några år mer på nacken och dessutom 
en skolning som förmodlingen bidrar till 
en högre mognad , vilket torde inverka 
positivt på flygsäkerheten . 

Des~a högrekursutbildade divisions
chefer kommer att vara mycket attrak
tiva för stabsbefattningar efter två , tre 
år på förband. De moderna, komplice
rade flygsystemen kräver även för fullt 
utnyttjande en bredare skolning av di
visionsledningen. - Motsvarande reso
nemang appliceras även på stril-be
fattningar . Av flygsäkerhetsskäl priori
teras emellertid divisionsledningarna 
de närmaste två åren . 

Overgångsvis måste vi acceptera 

unga divisionschefer utan högre utbild
ning. Dessa undantag kommer dock att 
bli få . 

•• Personplanen skall utnyttjas 
uppföljningssamtalen . I planen visas 
för varje regemetsoHicer när han skall 
gå längre utbildningar, när det är aktu
ellt att byta befattni ng. 

En väsentlig del i underlaget för per
sonplanen är de egna önskemålen . En 
stor del av insända önskemål går att 
förverkliga om än ofta i modifierad 
form. 

Det sämsta utgångsläge en per
sonplanerare kan ha är all inte få rikti
ga uppgifter från de människor han 
skall planera för . Alldeles för få rege
mentsofficerare beskriver hur de själva 
vill ha sin personutveckling. De måste 
vara positivt all själv vara med om all 
göra ett förslag till utveckling. Det finns 
så många påverkande faktorer som in
te en central personaladministrativ 
funktion känner till trots insända ifyllda 
"önskemålsformulär" . 

En mer aktiv insats av den enskilde 
och/eller av den lokala personalavdel
ningen kan ge en säkrare personplan, 
vilket ger en mer tillförlillig beman
ningsplan. 

Förberedande omplaceringsorder 
är ell nödvändigt prov före den slulliga 
ordersättningen . - Under Flygstabens 
rundresor diskuteras många olika möj
ligheter, olika förslag prövas. När allt 
har vägts samman ser resultatet - till 
mångas förtret - ofta ut på ett helt an
nat sätt än det ursprungliga förslaget. 
Men förhoppningsvis till organisatio
nens och de inblandades bästa . 

••Kommenderingslista till MHS 
görs upp för all fördela Militärhögsko
lans resurser så jämt som möjligt. De 
närmaste åren finns det ett stort behov 
av att utnyttja dessa resurser till det 
yttersta. Cirka 40 elever på allmänna 
kursen och drygt 20 på högre kursen är 
ell önskemål för att "vakanserna" (i 
dag 50 %') på högrekursutbildade re
gementsofficerare skall minska. 

Många tjänster är vakanta, en del 
befattningar upprätthålls av inte helt 
kompetent personal och tomma rader 
gapar i bemanningsplanen. Utbild
ningssystemet i NBO (Ny BefälsOrd
ning) borgar dock för att vi på ett bättre 
sätt kommer att kunna utnyttja snedd
ningsmöjligheter för all fylla vakanser i 
högre nivåer. Kan sedan rekryteringen 
lyckas fånga rätt människor kommer 
kanske bemanningen att bli enklare. 

Emellertid är vi inte där än. Under 
många år kommer vi tyvärr att få leva 
med besvärande vakanser på viktiga 
befattningar. • 

Cleive Hornsrrand. C FS/Persadm 
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Persolja 

C OrgI samband med att den nya Flystaben - " FS 81 " - organi

serades erh61/ aven Organisationsavdelningen ny organi
- Overstel öjtnant Leifsation och sekilOnstillhörighet - FS 3 Personalsektionen 
Jönsson ; " leder och för

(jfr FL YGvapenNYTT 3 / 81). I nara ans/utnlllg därtill skeddelar arbetet" .. 

de ocksa flera personalbyten. varfor en presentation av 

" besättningen och dess sysslor" kan vara pa sin plats. 


Ch KrigsorgdetOrg-Iag - inget sorglag 
- Major Tommy Nils
son; övergripande krigs
organi sationsärenden ,Av ma/or Klas Grondahl 
KROM och kommande 
datorbaserade FOS/ 
MaB och BEMOS Stri l.Organisationsavdelningen (Org) sva fredsorganisationsinriktade) ökat i om

rade tidigare för såväl krigs- och freds fång och tyngd . Vem har väl inte t ex 
orgärenden som bas- och underhålls kommit i kontakt med "Uppföljning av 

- Major Olle Persson 
systemen , inklusive flygfältsarbets Flygvapnets organisation (projekt (från Fl , har fr o m 82
tjänst samt för mark- , anläggnings- och OLLI-U)? Eller OB:s fredsorganisa 04-01 ersatt major Inge

byggnadsverksamheten . De senare tionsplan (OB FRO)?I 	 mar Brantås, som nitiskt 
tjänat arg i 11 år): befatt ärendena har nu överförts till Försvars Aven inom krigsorganisationen sker 

stabens gemensamma beredningsen förändringar. Nya omfattande rutiner
het (FstIMaBy). Chefen för FS/ Org har t ex Fredsorganisationssystem för mo Ch Fredsorgdet
dock kvar en viss styrning I - Bas- och biliseringsförberedelser (FOS/ MOB) 
underhållningssystemet har i likhet införs. Beredskapsmobiliserings- och 
med övriga system överförts till sy stridsplan för Flygvapnets strids led - Major Klas Gröndaf 
stemsektionen och handläggs inom ningsbataljoner (BEMOS FV Strilbat) (tillhört arg i snart 10 

årl) ; delprogramansvar FS/Bas . 	 utarbetas i en nyligen tillsatt arbets
dpg 3.99, FRa-arbeteVad finns då kvar för FS/ Org , kan grupp. 
och övergripande freds

man undra? •• Här följer en presentation av FS/ organisationsärenden . 
I takt med minskad personalnumerär Org :s befattningshavare och arbets

har organisationsarbetet (främst det uppgifter i stort : 
- Major Rolf Bud; ~ 
OLLI-U, allmänna freds
organisationsärenden . 

Personaladministrativ konferens 
Chefen för Flygvapnet avser att även i år anordna en personaladministrativ 
konferens för förbandens personalavdelningschefer och deras närmaste - Major Leif Anders· 
medarbetare. Konferensens syfte är att ge befattningshavarna vid förban son; samordning Garni
dens personalavdelningar vidgade kunskaper i aktuella personalfrågor. 	 son samt främst flygan

knutna fredsorganisaKonferensen kommer att anordnas i samarbete mellan personalavdelning
tionsärenden.

arna vid F14 och Flygstaben och planeras förläggas till Tylösand i slutet al' 

april/vecka 17. 
Deltagarna har möjlighet att till chefen för Flygstabens personaladministra

tiva avdelning insända särskilda personalfrågor, som de önskar få behandla Ändrade 
de under konferensen. • 

M argarera A/dell, FSIPersadlll anställningsförhållanden 

CFV har i skrivelse till Regeringen 1981-06-02 läm anställning som yrkesofficer. Detta gäller både 
nat förslag till ändringar av fältflygares och flygna korttidsanställda (34 år) och långtidsanställda (40 
vigatörers anställningsförhållanden vid övergång år). CFV föreslår att alla bestämmelser om fältfly
till ny befälsordning (NBO). gares anställningsförhållanden därefter upphör 

Sista anställningsdatum för kategori fältflygare fr o m 1983-06-01 både vad gäller rekrytering, an
var 1979-10-01 och efter 6 år + 10 mån (86-07-31) ställning, underlättande vid övergång till civil verk
är kontraktet slut. Efter detta datum finns det inga samhet samt långtidsanställning. CFV föreslår 
kontraktsanställda fältflygare i Flygvapnet. dock att bestämmelserna övergångsvis får gälla 

Vid övergång till NBO 1983-06-01 avser CFV er för fältflygare som befinner sig i kontraktspe
bjuda FV:s fältflygare och flygnavigatörer anställ  rioden. 
ning som yrkesofficerare. CFV föreslår att nu gäl Då knappt två år återstår till NBO:s genomföran
lande regler och bestämmelser beträffande dessas de och då viktiga beslut för berörd personal före
anställningsförhållanden gäller fram till 1983-05- står, har CFV hemställt om ett snabbt ställningsta
31. Detta innebär, att de fältflygare som genomfört gande till ovanstående förslag. (Se CFV:s skrivel
kontraktstiden (6 år 10 mån) före 1983-05-31 kan se 1981-06-02, nr 124:61201.) • 
välja att sluta och utfå intjänt tjänstepremie eller ta FSI Persadm 

23 



Persona 


Ny chef för Flygvapnet 

Den 30 september går vår 
nuvarande CFV, general
löjtnant Dick Stenberg, i 
pension. Som ny flygva
penchef tillträder den 1 
oktober generallöjtnant 
Sven-Olof Olson. 

Gen It Olson föddes i Oskarshamn 
1926. Efter studentexamen kom O. 
till Flygvapnet. Han utnämndes 
1948 till fänrik och 1960 till major. 
1967 följde utnämning till överste, 
1973 till generalmajor och 1980 till 
generallöjtnant. 

Ny chef vid FS/Undsåk 

Den 31 mars avgick överstelöjt
nant Anders Westeriund med 
pension . Som ny chef vid under
rättelse- och säkerhetsavdel
ningen (vid FS 2) tillträdde den 1 
april överstelöjtnant INGEMAR 
STRANDBERG (54 år). 

Sven-Olof Olson tjänstgjorde från 1957 vid Flygstabens operations
och planeringsavdelningar för att 1962 bli flygchef vid F1. O. övergick 
1963 till Försvarsstaben som chef för dess planeringsavdelning. 1967 
övertog O. chefsskapet för Flygvapnets Krigsskola/F20 och 1971 för 
F16. 1973 tillträdde O. som souschef vid Försvarsstaben och 1977 var 
så dags att axla chefsskapet för första flygeskadern/E1. 1980 utnämn
des O. till militärbefälhavare vid Södra militärområdet/Milo S, en post 
som generallöjtnant S-O Olson alltså innehar fram till 82-10-01, då 
CFV-stolen besätts. 

Tilläggas bör art Sven-Olof Olson 1950 erhöll StockholmsTidning
ens guldmedalj för det årets flygarbragd . _ 

Strandberg kom till Flygvapnet 
1948, efter studentexamen . Han 
blev kapten 1961 och major -66 
samt överstelöjtnant -72 . - In
tresset för fototolkning och un
derrättelsetjänst har sina rötter i 
50-talet. En inriktning som med 
åren förstärkts och som 1981 
renderade S. en belöning på 
8000 kr ur L&A Ahlbergers lond 
(Iör medverkan i framtagandet av 
ett ny11 berarbetningssystem för 
flygspaningsresultat; se FV-Ny1t 
nr 2/82). • 

Kapten JAN-IVAR GÖRANS
SON (1. dlv/F13) är den 26:e i 
raden som erhållit Norrkö
pings Tidningars utmärkelse 
"Arets Bråvallaflygare." 

Priset utdelas till flygare vid 
F13 som "såväl i luften som på 
marken visat prov på utmärkt lö
redöme"; (initiativ, framåtanda. 
föredömligt uppträdande och gott 
kamratskap) . 

"Om man här skulle samla alla 
dem som fått utmärkelsen så 
skulle man onekligen få en 
mycket kvalificerad samling ." 

Det sade chefredaktör Gunnar 
Henrikson när han den 18 de
cember överlämnade prisstaty
etten till 1981 års F13-flygare 
Jan-Ivar Göransson. Det skedde 
vid det traditionella lulkaffet på 
flottiljen . 

Förste Ilygare att få priset var 
Rolf Lindqvist. Han mottog det en 
junidag 1957 på F13 ur dåvaran
de flot1iljchefen överste Frank 
Cervells hand. 

"1981 års föredöme" 
Ovriga pristagare har varit: 

Per-Olof Fogde (1957) , Stellan 
Olsson (1958), Sven Enlund 
(1959) , Sture Hermann, postumt, 
(1960) , Lennart Nordh (1961), 
Max Karlberg (1962), Börje 
Adolfsson (1963), Lennart Sjö
berg (1964), Gösta Aronsson 
(1965), Leif Karmliden (1966), 
Ake Bergvall (1967), Georg An
dersson (1968) , Bengt-Olov 
Lansmark (1969), Sune Malm
ström (1970) , Per-Gunnar Pers
son (1971) , Bo E. Andersson 
(1972) , Ake Ericsson (1973), Ake 
Karlsson (1974), Carsten Arons
son (1975), BertilOlin (1976), 
Leil Bergqvist (1977), Cay Bjur
kvist (1978), Ake Olofsson 
(1979), Ake Lindkvist (1980) . 

Upphovsman till prisstatyet1en 
är norrköpingskonstnären Elis 
Nordh . Varje F13-förare får sit1 
namn ingraverat i en silverplatta 
på skulpturens sockel, samtidigt 
som han får en egen miniatyr av 
priset. • 
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1982 Ars FV·'.gmäsl.re i skldskylleslafell 3 x 8 km blev F21 . Fr v ses: Mel Tom.s Berglund, f j Nore 
Weslln och kn Kjell Linllen. Individuell FV·miisl.re pA 15 km skidlöpning blev kn LInIlen, F21. 2:. 
kom Ifte Bertil H.nsson, F4 och 3:. f1vm Bertil Roos, Fl6 . I klass GU segrade vpl Bengl Persson , 
FIS. FV·miisl.re i fiif/lävlingen VBnns överlägsel .v F21 med F4 och F16 niirmasl. - Februari.r· 
rangör: FIS. 

Följ med till världens största Fly-in! 

Experimentbyggarnas och flyg
entusiasternas högborg ligger i 
Oshkosh i staten Wisconsin i 
norra USA. Här samlas första 
veckan i augusti hundratusentals 
flygintresserade i ett "Fly-in" av 
kolossalformat. 1982 väntas 
bortemot 10.000 flygmaskiner 
hit' 

KSAK arrangerar i samarbete 
med Trivselresor en resa tiH della 
evenemang. Förutom Oshkosh 
hinner vi med besök till New 
York, Day10n och Washington. Vi 
har även ett tilläggspaket till det 
soliga Florida 

Avresa sker från Stockholm/ 
Arlanda den 30 juli, dit man åter
vänder den 10 augusti. Pris ca 
9.000 kr (= grundpaketet). Då 
har man hunnit med att uppleva, 
förutom ovannämnda städer, Old 
Rhinebeck Aerodrome's flygcir

kus med 191 O-talets veteranflyg
plan, EAAs alla nya experiment
flygplan samt 40- och 50-talens 
luftkändisar, Wright Patterson Air 
Force Base med USAs flygmu
seum, Air & Space Museum. 

Tilläggsväljer man "extra-/ på
fyllningspaketet" kommer man 
hem fem dagar senare ' (15/8) . 
Det tillägget kostar drygt 2.000 kr 
extra. För det får man bl a sol-o
bad i Florida, besök på Piper
fabriken, egna flygturer i bl a hyr
Cessnor, samt jumbojet över At
lanten. 

DU som inte är "gammal, slö 
och tung" tag chansen nu. Klipp 
till och upplev äventyret. Tidigare 
års KSAK-arrangemang har blivit 
succeser .. .. men ont om plats blir 
det oftast snabbt. Be alert' Ring 
KSAK - 08/ 23 23 65 - idag' • 

Red. 

Utbildningskontroll av vpl 

Inspektionen av de värnpliktigas 
markstridsutbildning genomför
des 1981 vid F13. Eftersom strä
van är att undvika specialtränade 
lag , väljer Flygstaben ut ett av de 
anmälda lagen från var flottilj . 
Detta sker slumpvis. Förhopp- ' 
ningsvis skall man på detta sätt 
få ett "genomsnittslag " när det 
gäller utbildningsståndpunkten. 

I fältskiutnjngen ställde dim
man inledningsvis till problem. 
Den lättade så småningom och 
då vann F6-laget medan Anders 
Lindberg, F17 blev individuell se
grare . 

Stridsskiutningen innebar krav 
på målupptäckt och förmåga att 
utan gruppchefs order bekämpa 
en luftlandsatt fiende. Alla lag 
uppträdde bra men F17 vann 
grenen. 

Stridsförflyttning innebar all 
soldaterna i laget skulle springa, 
krypa, åla ca 100 m och avsluta 
della med skjutning mot fall mål. 
Här ställdes framåtandan på 
prov . Många mycket goda indivi
duella prestationer gjordes, men 
för alla räckte konditionen inte till. 
F15-laget vann detta moment. 

I provet siukvårdstiänst hade 
sådana moment valts ut som 
man också har ny1ta av att kunna 
i det civila livet , t ex konstgjord 
andning . Två förband kämpade 
om tätplatsen . Segrade gjorde 
F4 mycket knappt före F5. 

Om den " lede Fi " använder 
kärnvapen ell er kemiska strids
medel måste man behärska 

skyddstiänsten väl. I detta prov 
klarade sig huvuddelen väl, bäst 
dock F15. 

Provet i fältarbeten, minering 
m m klarade de flesta bra. F6 
segrade. 

I terränglöpningen som avslu
tade inspektionen lades alla lag
medlemmars tider ihop. Starka 
individuella prestationer gjordes . 
Den individuelle segraren blev 
Thomas Johansson, F6 medan 
F10 blev bästa lag . • 

CMI 

Slutresultat: 

1) F15 591,75 poäng 
2) F17 582 ,00 
3) F6 564 ,50 
4) F1 540 ,75 

CFS, gen mi Evert Båge, överläm
nar 1:a priset till segrarlaget F1S. 

Kamratföreni ng vid F10 

I samband med att F1 O80-10-0 1 ges försvar. Meningen är att på 
avhöll sitt 40-årsjubileum med F10 minst en gång per år anord
olika aktiviteter väcktes även na en "kamratdag " och i sam
tanken att bilda en kamratföre band därmed avhålla ett årsmöte 
ning. och då även bjuda på intressant 

81-10-08 avhölls ett möte på information (utställning , uppvis
F1 O, varvid med acklamation an ning etc) och om möjligt sam
togs ett förslag att bilda denna manföra många gamla bekanta 
kamratförening. En interimssty och vänner. Redan nu är plane
relse tillsattes och utkast till stad rat ett första årsmöte lördagen 
gar överlämnades. Denna styrel den 12 iuni. 
se har nu haft två sammanträden 
och därvid beslutat, att medlem Vill Du bli medlem så är det 
kan alla bli som har eller har haft bara att ringa o/e skaffa ett fär
ankny1ning till F10 . Detta gäller digtryckt inbetalningskort eller 
män och kvinnor, fast anställda, skicka ett vanligt postgirokort . 
reservbefäl och pensionärer, nu Glöm inte att skriva (helst texta) 
inneliggande eller fd värnpliktiga Ditt namn och adress om möjligt 
och frivilliga med direkt ankny1- även folkbokf.nummer Detta 
ning till F10. Medlemsavgiften är sista för att vi lättare skall kunna 
beslutad till blygsamma 15 kr per upprätta en medlemsmatrikel. 
år. Gör gärna även en liten anteck

Ändamålet med föreningen är ning om Din anställning/ ankny1
att främja kamratlig samvaro och ning till F10 . 
att ge information om F10 och Adressen är: F 10 Kamratföre
Flygvapnet och deras roll i Sveri- ning, Box 1510, 262 01 Ängel

holm. Postgiro 64851-9. 
Ordförande är överste 1,gr An
ders Sjöberg, sekreterare radio
assistent Ake Hansson och kas
sör assistent Birgitta Vrenngård , 
vilka samtliga utgör styrelsens 

verkställande utskott. Vill Du veta 
mera - skriv eller ring' 0431 / 
20300 Hansson ank 139 eller 
Vrenngård ank 182. - Välkom
men' • 

Åke H anSSON 

Kamratföreningen vid F4 

Kungl Jämtlands flygflottiljs kam
ratförening, som bildades 1945, 
har efter en lång viloperiod om
bildats till Jämtlands flygflottiljs 
kamratförening . Stadgarna har 
reviderats men huvudinriktning
en kvarstår : "Att verka för vid
makthållande och stärkande av 
samhörigheten mellan personal 
som tillör eller tillhört flottiljen ". 

Medlemsavgiften är 25 kr/ år 
inkl föreningens tidning. Nuva
rande ordförande: Rolf Gustavs
son ; Sekreterare: Maj-Britt Sal
tin; Kassör: Jan Strand. 

Arsmöte kommer att hållas nå
gon gång tiden juni-september 
1982. I samband med årsmötet 
kommer en kamratträff att ar
rangeras. 

Du som tillhör eller tillhört F4 
sätt in medlemsavgiften på 
Jämtlands flygflottiljs kamratfö
renings postgiro 94 96 70-4 och 
Du blir medlem i en av Flygvap
nets äldsta och mest traditionsri
ka flottiljers kamratförening . 
Välkommen' • 

Kjell j ohansson 

http:FV�miisl.re
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•• 

Dagens stridsflygsystem är tekniskt mycket avancera
de skapelser. Vapensystemens utveckling har med
fört all flygförarnas uppifter i viss mening har ändrat 
karaktär. En allt mindre del av flygförarens kapacitet 
tas i anspråk för själva flygandet, andra uppgifter tar i 
stället hans uppmärksamhet i anspråk. För att möjlig
göra della har man varit tvungen all göra flygplanen 
alltmer föraranpassade. 

De ä 
· Fl 

I il 

• 

Förändringar av uppgifternas ka
raktär bör rimligtvis påverka ut
bildningsmäl och utbildningsvä
gar. Dessutom medlör föränd
ringar av flygförarnas uppgifter 
att en fördjupad analys av flygsä
kerhetsfrågor måste göras. 

I Flygvapnet har utbildnings
frågor alltid haft hög prioritet. 
Flygvapnets pedagogiska ut
vecklingsarbete har också upp
märksammats utomlands samt 
även utanför militära kretsar. I 
september 1981 arrangerades i 
Ljungbyhed en kontaktkonferens 
om flygpedagogik . Inbjudna var 
(förutom FV-personal ) pedago
giska forskare från universiteten 
och personer från organisatione 
med intresse för flygutbldn ngs
frågor. (Se FV-NYJA- nr 4/81, sid 
14.) 

•• I november samr:na år var 
det så dags för ett nytt Sy~ 
um. Den här gången hade man 
valt. att helt inrikta sig på Flyg
vapnets egna verksamhet. Del
tagarna kom därför främst från 
Flygvapnet. Symposiet var betit
lat "F/ygförare i syslemflygp/an" 
och man skulle behandla krav , 
rekrytering, uttagning, gallring 
m m. Ledare av symposiet var 
Inspektören för flygsäkerhets
tjänsten (IFYL),överste 1 Ake 
Sjögren. 

I sitt inledningsanförande be
rörde Sjögren de förändringar 
som skett sedan början på 70-ta
let i de "system" som finns runt 
flygföraren . Uttagningen har 
ändrats, förbandsindragningar 
och långtidsanställning av fältfly
gare har krafti~, minskat trycket 
på flygutbildningssidan. Viggen 
har kommit och därmed är man 
inne i systemflygplansåldern. 
Egentligen är Flygvapnet redan 
nu ett steg inne i framtiden och 
kanske är man inte tillräckligt väl 
förberedd? Det är hög tid för en 
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utvärdering av de förändringar 
som skett , så att Flygvapnet kan 
möta de krav framtiden ställer. 
Problemen måste fångas upp 
och definieras . Först därefter kan 
man klara ut vad som behöver 
göras och se lösningarna. Inför 
JAS-systemet är det sannolikt att 
man måste ändra kraven på flyg
förarna. Det är tänkbart att det 
t ex behövs en annan begåv
ningsprofil. Ake Sjögren talade 
också om sambandet mellan ut
bildning och flygsäkerhet. 

ökat. Flygförarens roll förskjuts 
mer mot systemoperatörens. 

Hur en kravspecifikation för en 
systemförare exakt skulle se ut 
framkom inte under symposiet. 
Däremot sag man ett behov av 
en sådan helhetsspecifikation. 

I fråga om vilka krav som bör 
ställas på systemflygförare un
derströks förändringen i flygföra
rollen. Flygförare i systemflyg
plan är såväl stril- som förbands
ledare, taktisk ledare och pilot. 
Kraven på föraren b,jr alltså stäl
las mera mot hans roll i helheten 
(ett holistiskt synsätt) än mot 
hans roll som pilot. 

•• Rekryteringsbas. - Hur 
ska rekrytering gå till och hur ska 
den inriktas? - Den tidigare 
nämnda kravspecifikationen 
(kravprofilen) måste vara vägle
dande vid rekryteringen av Flyg
vapnets flygförare. Betygsnivån 
på de gymnasieelever som för 

närvarande söker flygföraiutbild
ning är ofta något låg. Korrelatio
nen god flygförare och hög stu
diebegåvning är emellertid inte 
klarlagd. Vissa erfarenheter pe
kar dock på , att de elever som 
klarat flygutbildningen bäst 
också haft de bästa skolbetygen. 
Detta vore av värde att få under
sökt ytterligare. Undersökningen 
bör göras främst med avseende 
på flygförare i systemflygplan. 

De ynglingar som kan komma 
ifråga som flygförare befanns 
återfinnas bland de 5000-10000 
per år som av värnpliktsverket 
uttagits till minst PB-utbildning. 
Statistiska beräkningar visar, att 
av dessa skulle 4000-5000 efter 
medicinsk gallring kunna återstå. 
Det är mot den här gruppen en 
selektiv rekry1ering bör riktas. 

Utöver detta diskuterades en 
mängd åtgärder för att vid skolor 
och andra organisationer öka 
kunskapen om Flygvapnet och 
dess yrken. 

h t 

•• Flygutbildning. - Under 
den här punkten diskuterades 
flygutbildningens mål med avse
ende på förändringar i flygföra
rens roll, gallringsproblematik 
och kontinuiteten i utbildningen . 

Flygförarens roll förskjuts mer 
mot systemoperatörens. Flyg
planen är försedda med en långt 
driven automatik . Automatiken 
träder i funktion när och där för
aren inte räcker till. Den här tren
den antas få en allt större framto
ning. På grund av systemens för
ändrade karaktär behövs kanske 
en helt ny träning i beslutsfattan
de? Var ligger t ex beslutspunk
terna och hur ser handlingsalter
nativen ut? Behöver man på ut

bildningssidan en "beslutsfattar
simulator"? 

Vad beträHar utbildningen vid 
FS/ Ljungbyhed kan nämnas, att 
någon förändrad syn på gallring
en har man inte. Fyller en elev 
inte måtten så gallras han. Vad 
som har tillkommit är att man 
med förbättrad uttagningsteknik 
och förbättrade utbildningsinsat
ser har lyckats få en större andel 
av eleverna att nå de högt ställda 
målen. - (Men räcker det? Flyg
utbildningen fortsätter ju även ef
ter det föraren fått sina "ving
ar" ... ) 

Förare som inte klarar av flygut
bildningen/ flygtjänsten bör av
skiljas på ett så tidigt stadium 
som möjligt. Det måste dock vara 
naturligt att gallring ska kunna 
ske i samtliga utbildningsfaser 
om utbildningsmålen inte klaras. 

Det framkom önskemål om att 
förändra principerna för GFSU 
(Grundläggande FlygSlagsUt
bildning), så att en koncentration 
sker till större elevomgångar som 
utbildas av lärare som genom
gått särskild GFSU-Iärarutbild
ning. Division med GFSU ska 
betraktas som sko/division och 
beredskaps- och övningsdelta
gande måste minimeras. 

•• Benov av flygsäkerhets-

Lars Chrislojferson, Liber Läromedel 

FV NYTT. edaktl
nella kommentarer: 

n nga H' dl! Irtlqor som tog. 
JPfJ Vid Ilt1/JrssymDO$let kom 
rmtr M' lansar, ärbef arr ~ke 
.t eter lor Flygvapnet har doc

a'lnll Iftl f. ttdl fl rd b Sill I 

Mar bor emellP.!11f1 kunna lorul 
( I 1 ro lI'drTmnr1 

ar' (Jav!:1 

f 

118 ra 



DEBATT FORUM 


Någon gång då och då tänker jag 	 den eller de som designadeKylig kritik mot s k varma persedlar
tillbaka på hur det har varit i Flyg	 skjortan aldrig t ex sett en film 
vapnet under de 28 år som för
flutit sedan jag steg innanför 
grindarna på FeS i Västerås. 
Den senaste tiden har jag tänkt 
mest på hur vi klarade kylan förr 
och hur vi har det nu. Har utrust
ningen blivit bättre? 

Aven i Skåne har vi denna vin
ter haft det mycket kallt och bis
tert. Vid flera tillfällen hade vi 
temperaturer under -25°! Vid så 
låga temperaturer märker man 
vad kronans persedlar går för .. 
Varför finns det inget vettigt yt
terplagg som lämpar sig vid så 
låga temperaturer? Varför finns 
det inte en varm och skön päls el 
dyl som man kan använda till den 
blå uniformen? 

Skinnrocken är inte lämplig att 
använda vid temperaturer under 
noll. Den är som ett kylskåp. Men 
den fungerar utmärkt som regn
plagg. Vår regnrock däremot 
fungerar som stuprör. Man blir 
plaskvåt från knäna och neråt vid 
normalt skyfall . 

Kappa M/ 57 är varmare men 
ett tråkigt plagg. Håller inte stilen . 
I min garderob hänger fortfaran
de den korta kavaj som föregick 
kappa M/ 57 i hopp om att detta 
utmärkta plagg åter skall få bä
ras. Vinterjacka grön är ett bra 
plagg men kan bara fås ut av 
vissa utvalda. Varför kan man in
te tillverka vinterjacka blå som 
man kan använda till uniformen . 

Förr fick man bära båtmössa 
med päls som uppfyllde de flesta 
krav på huvudbonad. Denna för 
svann helt plötsligt och ersattes 
av det töntiga "havremåttet" (M/ 
54). Den är betydligt kallare än 
pälsmössan och råkar efter an-

Vi som broNas med uniformspro
blematiken i Flygstaben hoppas 
aN Din artikel kan bidra till aN öka 
intresset för Flygvapnets be
klädnadsfrågor. 1980 tillsaNes 
Flygvapnets beklädnadsutred
ning, som leds av FS och i vilken 
personal från förbanden ingår. 
Dess uppgift är aN klara ut vilken 
beklädnad Flygvapnets perso
nal skall ha framöver. AN det tar 
tid beror på aN personalresur
serna även i staberna är under
dimensionerade samt aN det 
ekonomiska klimatet gör aN "ar
vet" (beklädnaden i våra förråd) 
utnyttjas. 

Under senvåren -82 kommer 
FS aN skicka ut en aNitydunder
sökning till floNiljerna. Dess syfte 
är aN klarlägga vad "Vapnets " 

vändande av någon outgrundlig 
anledning krympa 1-2 nummer. 
(Detta är inget skämt utan klart 
verifierat. ) 

Efter denna kyliga kritik kom
mer ett värmande förslag till änd
ring : Inför typ ryssmössa i blått 
kläd8 och med blå eller svart päls 
ungefär av samma typ som finns 
i Finland . 

Så över till en (ö-)känd fotbe
klädnad. Alla kommer väl ihåg 
pjäxorna med rem över vristen. 
Ja, de existerar fortfarande i för
råd . Hur många av oss har inte 
blivit av med klacken på pjäxorna 
vid skidåkning med kronans ski 
dor. En och annan minns nog hur 

har möjlighet att vistas i fjällter
räng på kronans bekostnad ... 

För de som går grönklädda 
hela dagarna verkar det finnas 
varma och praktiska plagg. Men 
även här finns det "malört i bä
garen" . Jag tänker då på var 
dagsstället ("grönstället") . Detta 
plagg har egenskaper som inte 
är särskilt trevliga. För det första 
så suger det åt sig smuts som ett 
läskpapper. För det andra be
hövs det inte många regnstänk 
förrän man är genomsur. Här 
gäller som vanligt att fältdräkt 
modell / 59 bara kan och får kvit
teras ut av vissa utvalda. 

det var att bli av med klacken 
högt uppe på fjället under vinter
övning i fjällterräng . Skojigt? Ja, 
möJligen för kamraterna. 

Men risken att sådant skall in
träffa är numera minimal för det 
är ju bara flygande personal som 

Kommer ni ihåg skjorta vit med 
kort ärm (den första modellen 
som kom ut)? En del lite klena 
killar drunknade i det segelduks
liknande tyget (modellen hämtad 
från flottan) . Armvidden var av
sedd för en s k body-bilder. Har 

uniform m/59 ut för kvinnlig 
personal i krigsorganisatio
nen. 

(OBSI Skrivelse som reglerar 
hur ovanstaende beslut skall 
omsäNas i praktiskt handlande 
kommer under våren.) 

Beklädnadsutredningen har i 
många fall samma uppfaNning 
som förfaNaren. För aN spara 
pengar måste dock antalet uni
formspersedlar reduceras . Vind
rocken och pälsmössan m/59F 
får vid sträng kyla bäras till dag
ligdräkt 2 samt fältdräkt 1 och då 
har kanske inte skinnrocken och 
vintermössan m/54 något beräi
tigande längre. Många tycker aN 
kappa m/57 borde ersäNas 
aven trenchcoat. • 

FSJ8 as 

Kladsamt svar 

personal har för inställning till 
Beklädnadsutredningens för
slag. (Framför dessutom gärna 
fler förslag.) 

Nedanstående beslut har nyli
gen faNats av CFV för aN förbäN
ra beklädnadssituationen: 

• 	 Uniform m/59 (vindrock, va
penrock, fältbyxor) införs i 
fredsutbildningen för allt be
fäloch vpl från 1983-07-01. 

• 	 Marschpjäxa med gummi
sula införs (vid samma tid
punkt) i fredsutbildningen för 

befäl samt en del värnplikti
ga. Marschpjäxa med vrist
rem utgår. 

• 	 Skiorta vit med kort ärm er
säNs aven snyggare skiorta. 
(Skjorta m/78 med kort ärm.) 

• 	 Helikopterkänga tilldelas all 
personal kommenderad till 
flygtiänst som inte flyger 
flygplan med s k katapult
stol. 

• 	 Stril- , förplägnads- och marin
IoNor kommer aN tilldelas 
uniform m/70 kv som är an
skaffad och finns i förråd . I 
mobförråden läggs istället 

med amerikanska soldater samt 
inregistrerat hur en skjora skall 
sitta? Varför inte ta en titt även 
på de italienska? 

Men finns det då inget som är 
bra? Jodå l Jag har tidigare lovor
dat vinterjacka grön. Understället 
och pälsmössa M/59 F är också 
bra . Tack och lov så har vi nu 
också fått en svart skärmmössa 
som är snygg. Det gamla "han
gartaket" är passe Man har bör
jat rätt , men det är långt till en 
ändamålsriktig och funktionell ut
rustning . Armen är väl ett steg 
före, men även där finns brister. 
T ax när fältjägarna måste köpa 
egna fotbeklädnader för att inte 
frysa om fötterna i det kärva 
norrlandsklimatet. 

Det finns många exempel i hi
storien då soldater stupat i onö
dan p g a för dålig klädsel. Karl 
XII :s karoliner frös ihjäl i tusental 
i Jämtlands- och Härjedalenfjäl
len. Ryssarna led stora nederlag 
i det vintriga finska frihetskriget 
p g a för dålig utrustning. Tyskar
na hade det heller inte så varmt 
då de försökte komma fram till 
Moskva. 

Nu kanske ni tror att jag är uni
formsgalen? Knappast , inte efter 
att ha burit " samma kostym" i 28 
år. Jag vill bara lyfta lite på täck
elset och kanske få igång en dis
kussion . - En snygg och praktisk 
uniform kan även ha betydelse 
för rekryteringen . 

Vid mobilisering öppnas förrå
den och vi får kanske bättre ut
rustning . Den vetskapen gör inte 
att jag känner mig varmare i fred . 
- Medan gräset växer dör kon . • 

Göra n Ene srrOIll 
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•• Att Flygvapenföreningarnas riksförbund, FVRF, 
fyllt 20 år bör inte ha undgått FL YGvapenNYTT:s 
läsare. Jubileet firades i Linköping i samband med 
årsstämman den 24 januari. Hyllningstal, gåvor, 
medaljer, samt ett ord på vägen in i tredje decenniet 
från CFV, generallöjtnant Dick Stenberg: "Många 
befattningar och utbildningsfält bör bli föremål för 
ett breddat frivilligt engagemang. Luftbevakning 
och stridsledning behåller sin prioritet och bas
tjänst blir ett angeläget verksamhetsområde. Jag 
ser med andra ord gärna att FVRF ytterligare bred
dar sin utbildningsverksamhet." ••• 

F2 
o 

H älsningstalet hölls av förbunds 
ordförande Olle Karleby. Han 
framhöll att FVRF är en viktig

del aven stor folk- och fredsrörelse , 
nämligen det frivilliga försvaret med si
na 600.000 aktivt engagerade. 

- Alla som är med i denna folkrörelse 
är övertygade om att detta land är värt 
att försvara, i en ond och aggressiv 
värld, aN det kan fösvaras , aN det skall 
försvaras och att vi skall slåss för frihet 
och oberoende och för vårt samhälls
system. 

- Vi vill vara herrar i eget hus och 
inte slavar under andra. Friheten och 
demokratin måste ständigt försvaras 
och erövras på nytt. Det är ingenting vi 
får till skänks som en självklarhet, och 
som vi kan räkna med att behålla utan 
uppoffringar. 

- Denna folkrörelse för försvaret är 
därför en verklig fredsrörelse - en 
fredsrörelse i anda och sanning. Vi vå
gar tro att vi bäst tryggar fred och 
oberoende för vårt land genom aU slå 

vakt om det svenska försvaret, sade 
Karleby bl a. 

•• Over 200 ombud och övriga gäs
ter deltog i stämmomiddagen , som for
mades till en hyllning inte enbart för 
förbundet utan även för den avgående 
riksförbundssekreteraren Folke Ejvins
son , som på eN utomordentligt sätt ryk
tat deNa värv i 16 år . Han erhöll av 
förbundsordföranden FVRF:s förtjänst
medalj i guld samt från riksförbundet 
den nya FVRF-skölden . Från flygva
penföreningarna överlämnades en 
kristallvas, formad i ett enda exemplar 
av mästarna vid Kosta qlasbruk Dess
utom blev Folke hedersledamot - den 
kanske finaste utmärk.elsen, enligt ho
nom själv. 
. Till FVRF överlämnades en för

bundsfana från Bertil Ström (Skånes 
FVf) , vaser från Chefen för Flygvapnet 
och Centralförbundet för befälsutbild
ning , en silverpokal från Sektor M, 
penningsummor från olika myndigheter 

Fola Stefan Kalm & Kjell Sigge/m 
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ovan I v. BJand slämmodel/agama ses/framre 
raden Ir v CFVIgen /I Dick Slenberg tillsam
mans med vice förbundsordföranden Sven 
Alm. 

Ovan I h' Under slämmoförhandllngama talade 
bl a slyrelseordförande Sven Kamsen . Pa po
diet Folke Eiv/nsson och al/e KarJeb'( . 

Ovan: Hedersgäslen CFV, generallöjtnanl Dick 
Slenberf} . belanade ; sill middagstal bl a den 
viktiga basliånsten. e/l angefäget verksamhets
omrMe även för FVRF 

Längst I v: En medalJerad rikslörbundsekrele
rare : Folke Ejvinsson. 

Närmasl I v: Kanslfföreslandare Walborg Su
nesson erhåller FVRF:s stlvermedalj av lör
bundsordförande Olle Karleby med styrelse
ordförande Sven Kamsen som närmsta vittne . 

och personer samt från Skånes FVf en 
videokasett (inspelad vid föreningens 
högvakt på Stockholms slott). - Posto
gram kom från OB. hedersledamot 
överste Hugo Svenow. Sektor NN och 
kapten Gunnar Frödin. 

FVRF:s guldmedalj erhöll Sten
Martin Bäckman (Viken), Henny Jo
hansson (Kalmar), Kenneth Mörk (Sa
la), Inge Norrman (Lidköping) , Kjell 
Siggelin (Västerås), Iris Aberg (Frös
ön), samt som nämnts Folke Ejvinsson 
(Stockholm). - Förtjänstmedaljen i sil
ver erhöll: Rickhard Ahlqvist och Bob 
Gelebo (Kalmar), Yvonne Gustavsson 
(Uppsala), Leif Lindholm (Linköping), 
Sture Olsson (Hällevadsholm), Wal
borg Sunesson (Huddinge: FVRFs 
kansliföreståndare)samt Krister Sörhe
de (Helsingborg). 

•• Före stämman informerade CFV 
om aktuella ting och problem inom 
Flygvapnet samt gav sin syn på den 
verksamhet som är knuten till FVRF. 
Han påpekade att personalvolymen i 
Flygvapnets fredsorganisation tvingats 
minska, men att krigsorganisationens 
personalkader i stort är oförändrad. 

- De fredsorganisatoriska personal
minskningarna kompenseras genom 
omvandlingar av vissa befattningar i 
krigsorganisationen - vilka hittills varit 
avsedda för fast anställd personal - till 
befattningar för reservbefäl och värn
pliktigt befäl. 

- Behovet av vpl-befäl skall i första 
hand täckas genom utbildning inom 
ordinarie grundutbildningssystem, men 
den frivilliga befordringsutbildning 
FVRF kan ge kommer i framtiden allt
jämt att ha sin stora betydelse. Vakan
ser kan fyllas och kunskapsnivan be
höver höjas inom många befattnings
områden. 

- Vid införandet av BAS 90-sy
stemet ställs ökade bevakningskrav på 
vaktpersonalen. (Se separat artikel: 
Nya markförsvarsorganisationen .) 
Aven transport- och sambandsbehovet 
inom flygbaserna måste säkerställas 
snabbare och säkrare. 

FVRF 


FL YGVAPENFORENINGARNAS 
RIKSFORBUND 

- För personal i bastjänst är mälsäh
ningen för rekrytering och utbildning att 
bygga en stomme av personal vid varje 
flygbas. De skall vara bosatta i närhe
ten av basen och kunna rycka in 
snabbt vid beredskapshöjningar och 
dra igång verksamheten. Snabbt be
mannade och effektivt fungerande 
flygbaser är ett måste vid en eventuell 
konfliktsituation. 

• Styrelsens ordförande Sven Kam
sen redovisade verksamheten och 
jämförde med premiäråret 1962/63 
Medlemsantalet har ökat från 3.000 till 
över 9.000, utbildningstiden för vpl från 
850 tim till närmare 67.000. Drygt 
47.000 elever har under åren utbildats 
vid FVRF. 

- Detta måste vara ett värdefullt bi
drag till vår samlade försvarsförmåga. 
Att tala om en särskild FVRF-anda är 
ingen överdrift, sade Sven KamsEln 

Till nya ledamöter i förbundsstyrel
sen valdes Anders Jegeman och Man
dor Näslund. Nyvalda suppleanter blev 
Krister Sörhede och Hjalmar Sand
berg. 

• Men Jubileet var inte enbart middag 
och förhandlingar utan också region
musik, flygmuseibesök (med Gösta 
Norrbohm och Axel Carleson som ci
ceroner) samt rundvandring i Gamla 
Linköping och på museet, mm. - Tred
je decenniets arbetsuppgifter har där
efter tagit vid. • 

Forsrell A mlerss()!I 
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M 
ina elva år i styrelsen började 
1966, då FVRF var fyra år. Sam
tidigt inrättades två heltidstjänster 

vid FVRF:s kansli, en förbundssekrete
rare och en kansliföreståndare. Tidiga
re hade det funnits en sekreterare, som 
skött sysslan som fritidsjobb . Folke Ej
vinsson anställdes som förbundssek
reterare. Atgärderna innebar en kraftig 
upprustning av FVRF:s administration, 
vilket den dåvarande styrelsen ansåg 
nödvändig inför en väntad ökning av 
förbundsverksamheten. Som bekant 
blev styrelsen sannspådd. 

Utvecklingen av FVRF:s verksamhet 
är beskriven på annan plats i denna 
skrift. Sammanfattningsvis blev det en 
stadig tillväxt i fråga om medlemmar 
och värnpliktsutbildning . Utbildningen 
av ungdomar skars däremot ner. 1971 
höll FVRF på att bli ett rent ungdoms
förbund. Overvägande delen av stats
bidragen gick till ungdomsverksamhe
ten. Men vår huvuduppgift var och är 
att utbilda värnpliktiga för Flygvapnets 
krigsorganisation . Behovet av denna 
utbildning var då och är fortfarande 
mycket stort . Till behovet av frivilligut
bildning bidrog även det förhållandet 
som råder än i dag - att Flygvapnet 
överhuvudtaget inte grundutbildar flera 
nödvändiga befälskategorier värnplikti
ga för krigsorganisationen utan överlå
ter den uppgiften till FVRF. Detta för
hållande lägger ett viktigt ansvar på 
FVRF, ett ansvar som är en utomor
dentlig stimulans för förbundets alla 
medlemmar och ett ansvar som FVRF 
väl har kunnat leva upp till. 

Den här bakgrunden har underlättat 
styrelsens arbete. Den har förvisso inte 
behövt driva på föreningarna och med
lemmarna annat än i rena undantags

allvarliga syften och kvalitetskrav som 
den ordinarie utbildningen. 

För styrelsen var den glädjande ök
ningen av medlemsantal och utbildning 
inte helt problemfri. Det gällde alt hela 
tiden kunna ta emot fler elever, skaffa 
fler instruktörer, fler platser vid kurs
gårdar och framförallt alt få statsbidra
gen att räcka till. Det blev nödvändigt 
att rationalisera. Under rationalise
ringsperioden hade emellertid styrel
sen två oawisliga krav: Att varken ra
tionalisera bort utbildningskvaliteten 
eller trivseln i vår verksamhet. FVRF 
har under hela sin tillvaro varit medlem 
i CFB. Samarbetet mellan FVRF och 
CFB har varit utomordentligt gott och 
förtroendefullt. Det har verksamt bidra
git till att FVRF är vad det är i dag. 
Samtidigt som vi fått hjälp har vi i vår 
verksamhet mötts med stor och ökan
de respekt hos såväl CFB som hos 
andra samverkande frivilligorganisatio
ner. Ett varmt tack till alla inom CFB. 

•• Då jag övertog ledningen av för
bundsstyrelsen bestod den av tio leda
möter, varav fyra kom från föreningar
na. Praxis var då att föreningsrepre
sentanterna satt två år för att sedan 
ersättas av nya. En stor nackdel med 
detta system var att de knappt hann att 
sätta sig in i styrelsearbetet förrän det 
var tid att avgå. Följden blev att före
ningsinflytandet blev svagt. Botemed
let blev att öka antalet till sex och att 
medge omval för två mandatperioder, 
dvs att en ledamot kunde sitta sex år i 
styrelsen. Detta skedde inte utan visst 
motstånd från en del föreningar, men 
jag är övertygad om att åtgärden både 
var till förbundets och föreningarnas 
bästa. 

stridsduglighet. I detta avseende är det 
mycket bättre nu! Inom FVRF bör vi 
dock vara observanta på problemet 
och se till att vi sprider information om 
oss själva på den "inre fronten". Ur 
denna synvinkel är det betydelsefullt 
att vi har företrädare för det aktiva be
fälet i våra led. Jag vill emellertid starkt 
betona vikten av att det ledande arbe
tet - särskilt på föreningsnivå - läggs på 
föreningsmedlemmarna . Det är roligt 
att konstatera att så sker i dag och att 
många av FVRF-stöttepelarna i före
ningarna en gång börjat som FVRF
ungdomar. 

Arbetet inom FVRF:s styrelse har 
enligt min mening alltid bedrivits i en 
mycket förtroendefull anda och med 
god effekt. Till det senare har riksför

bundssekrete
rarens nog-, 
granna och ra
tionella förbere
delsearbete i 
hög grad bidra
git. Meningarna 
kan många 
gånger vara 
skilda; skall så 
vara. Vi har 

dock alltid kunnat resonera oss fram till 
gemensamma, enhälliga lösningar. 
Det är möjligt att vi haft någon omröst
ning i styrelsen, men jag kan inte min
nas någon. 

När förbundet nu börjat sitt tredje 
decennium är det väl rustat för sina 
viktiga uppgifter. FVRF växer fortfaran
de lika starkt. Må alla goda krafter inom 
vårt förbund bidra till att vi skall göra 
det länge än • 

Sven Alm 

fall. Den starka gålust, som råder i fö
reningarna och vid samverkande flottil
jer har känts som en stark medvind vid 
styrelsearbetet. 

•• Omläggningen från stor ungdoms
utbildning till stor värnpliktsutbildning 
innebar också övergång till mer kvalifi
cerad undervisning med ökade krav på 
bl a instruktörerna. Flottiljerna ställde 
beredvilligt upp när man fått klart för sig 
att även s k frivilligutbildning har väl så 

Ett decennium 
som 

stvrelsens 
ordförande 

Att styrelsen alltid haft och känt ett 
starkt stöd från chefen för flygvapnet 
behöver knappast sägas Men det per
sonliga intresse, som såväl flygvapen
cheferna som flygstabscheferna visat 
FVRF under alla år har varit mycket 
stimulerande för styrelsen. Tyvärr har 
samma intresse inte alltid kunnat spå
ras på lägre nivåer inom Flygvapnet. 
Detta har till stor del berott på bristande 
kunskap om FVRF, dess verksamhet 
och dess betydelse för Flygvapnets 
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Det skulle dröja 458 år innan en flygvapen förening gick 
högvakt på Stockholms slott. Pionjärerna kom från Skåne, 
en landsända som inte ens tillhörde Sverige när Gustav 
Vasa 1523 bestämde att statsöverhuvudets slott skulle be
vakas. En historiekunnig åskadare vid vaktavlösningen 
undslapp sig en festlig kommentar när han hörde hur 
order gavs pi1 trygg skånska: "Jasa, får danskar gå hög
vakt nu för tiden!" 

Det dröjde 458 år.... 


F
rivilligofficeren vid F5, Sten Mar
tin Bäckman, krönte sin drygt 
40-åriga militära bana med all 

som vakthavande major anföra hög
vaktsstyrkan. Vaktchef var kapten Nils
Arne Nilsson och stf vaktchef fanjunka
re Sven-Ove Andersson. 

Skåningarna intog slottet 81-06-27 
och "höll" det under 25 timmar. Det var 
sommarens första, stora turisthelg. 
Uppskattningsvis 30.000-50.000 åskå
dare kantade marschvägen från Ser
gels torg till slottet eller såg vaktavlös
ningen på yttre borggården. 

Som PR-instrument för Flygvapnet 
och flygvapenföreningarna är högvak
ten ett förträffligt medium. Della förut
satt att den genomförs på värdigt säll 
aven samtränad trupp. Skånes FVf 
gjorde enligt allas mening succe, trots 
att träningen inte någon gång kunnat 
ske med alla i truppen närvarande. 

"Vi har fått idel lovord och hoppas 
kunna gå en ny högvakt 1983, då vår 
förening 20-års jubilerar" ,säger styrel
seordföranden Krister Sörhede. "Trä
ningen bedrevs som veckoslutskurser 
på F5. Vår medverkan i högvakten 
kostade inte föreningen ett enda örel " 

•• All gå högvakt kräver mer av sin 
kropp än man tror. Fyra-fem vaktpass 
på ell dygn, uppställning för postomby
te varannan timma samt spänningen 
inför kritiskt granskande ögon sliter 
faktiskt både fysiskt och psykiskt. 

Högvakten är vakthållningens Vasa
lopp. Aldrig mer, tänker man när fötter
na blöder, lederna värker och händer
na domnar kring k-pisten. Dagen därpå 
vill man gärna göra om det igen .. . 

Själv stod jag gevärspost på yllre 
borggården . Plötslig insåg jag all jag 
inte enbart representerade en förening 
utan i utländska turisters ögon var en 
symbol för Sverige, Flygvapnet och vår 
kungafamilj . 

Deras frågor var många och krävde 
ärliga svar: Är kungen hemma ("nej, på 
Solliden denna helg"), har du skott i 
vapnet ("ja, 36 skarpa") osv. 

Turisterna dominerades av japaner, 
som artigt bugande frågade om de fick 
fotografera vaktpost och slott; samt av 
tyskar, som undrade om deras Silvia 
var hemma och om jag i så fall ville 
framföra en personlig hälsning till hen
ne. Det uppdraget varde härmed utfört. 
•• Bland åskådarna på borggården 
fanns C F5, överste P J Widmark, som 
efteråt sände deltagarna ell uppskat
tande personligt brev: "Det var en 
glädje att se hur Ni alla gick in för upp
giften med energi och beslutsamhet. 
Alla gjorde en utmärkt vaktavlösning 
redan på Sergels torg såg där försam
lade att det var något extra. Jag har 
personligen från flera håll hört att Ert 
sätt all lösa alla de uppgifter som är 
förknippade med ett högvaktsdygn 
uppfattats som mycket bra." • 

T A-n 
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• • 

1962 

KRO 

25 mars 	Konstituerande för

bundsstämma i 
Uppsala 
Närvarande: Arbets
kommitte - 9 ledamö
ter frän FS, CFB, för
eningar. 
23 föreningar repre
senterade (33 ombud) . 
Ordf advokat S-E 
Tesch, Linköping, sekr 
kapten Jan Modigh, 
Stockholm. 
"Stämman beslöt en
hälligt bilda ett nytt 
riksförbund och fast
ställde namnet på del
samma i enlighet med 
arbetskommittens för
slag ti ll FL YGVAPEN
FÖRENINGARNAS 
RIKSFÖRBUND." 
"Godkändes - med 
förbehåll beträffande 
Kungl Maj:ts bifall 
grundstadgar för riks
förbundet. " - Va l för 

9 april 

11 maj 

KA 

tiden intill första ordi
narie förbundsstäm
ma: Till ordförande i 
riksförbundet general
direktör Olle Karleby; 
tiii ordförande i inte
rimsstyrelsen Överste
löjtnant Björn Hed
berg . Valberedning 
utsågs. 

Styrelsesammanträde. 
Till bitr förbundssekre
tera re utses byråing
enjör Birger Holm
quist. 

Styrelsesammanträde. 
Förkortningen "FVf" in
förs för ordet flygva
penföreningen . Styrel
sen uttalar som sin 
mening "att kvinnliga 
medlemmar helt natur
ligt skall kunna ingå i 
förbunds- och fören
ingsstyrel ser i samma 

23 aug 

25 nov 

16 aug 

1964 
23-24 
maj 

14 aug 

5 dec 

utsträckning som man
liga medlemmar". 

Tjänstebrevsrätt er-
hålls för förbund och 
föreningar. 

Ordinarie förbunds
stämma i Ämbets
byggnaden på Gärdet 
i Stockholm i närvaro 
av bl a CFV, general
löjtnant Lage Thun
berg. Olle Karleby 
väljs till förbundets 
ordförande, Birger 
Holmquist till för
bundssekreterare och 
N Dahlberg till kassa
förvaltare. - Förkort
ningen "FVRF" fast
ställs. 

Styrelsen: Utgiftsstat 
för 1963/64 
Hemortsutbild
ning 85000 kr 
Lägerkurser 84300 
Administra
tion 20700 

190000 kr 

VU: Fråga om egen 
central utbildnings
plats för manlig frivillig
personal tas upp. 

Styrelsen besöker 
Sövdeborgsfältet för 
att diskutera frågan 
om egen lägerplats . 

Styrelsen Anmäls be
hovet aven heltids
anställd kansliföre
ståndare. Frägan om 
benämningen på de 
pojkar, som della r i 
FVRF:s verksamhet 
tas upp. 

Det ar mycker berydelselu/lt 'or alla k8taganer FVRF are aU maJ/lgnet 

Ilnns .tt Ila lamll/en me<i 91g under bia lammarkursutbrldnlngen 

7 aug 

1965 
22 feb 

20 mars 

19 sept 

5 dec 

1966 

26juni 

2 okt 

1967 
11 mars 

1968 
1 nov 

9 nov 

1970 
Våren 

1971 
Jan 

VU : Utökat antal ex av 
FLYGvapenNYTI till
ställs FVf. 

VU: Stabsredaktör 
Bertil Lagerwall enga
geras för att på fritid 
ombesörja de viktigas
te kansliärendena. 

Förbundsstämman 
godkänner förslag til l 
FVRF:s förtjänstpla
kett. 

Styrelsen berör 
flygfältsingenjörernas 
möjligheter resp in
tresse att deltaga i 
FVRF:s utbildning. 

Styrelsen: Förslag om 
heltidsanställd för
bundssekreterare och 
kansliföreståndare , 
deltidsengagerad bitr 
förbundssekreterare, 
kassaförvaltare och 
bit r kassaförvaltare. 
Årskostnad ca 51 000 
kr. 

Tillkallar chefen för för
svarsdepartementet 
ledamoten av riksda
gens första kammare 
Bengt T Gustavsson 
för att utreda bl a vissa 
~ågorangåendeden 

frivilliga befälsutbild
ningen. (1966 års 
värnpliktskommitte 
VK 66) . 

Dalarnas FVf bildas. 

Förbundsstämma: Till 
ny kassaförvaltare 
väljs byrå intendent 
Sven Peterson. 

Walborg Sunesson 
halvtidsanställs som 
kansliföreståndare. 

VK 66 avger sitt betän
kande "Frivilligförsva
ret 1 (De frivilliga för
svarsorganisationerna 
utom hemvärnet)" . 

Riksdagen tar beslut 
med anledning av VK 
66 betänkande. 
FVRF :s bidrag 
fördubblas i det när
maste i förhållande till 
föregående är. 

Förbundsstämman ti
digareläggs till januari. 
Utskottsbehandling av 
motioner införs. 

foto /(/ell Siggelln 
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Juli BUF VII (Bestämmel
ser för frivillig utbild
ning av lottor, värnpl ik
tiga och FVRF-ung- Aug 

struktörskursen ge
nomförs i Falsterbo. 

Första rekryteringskur 27

sen genomförs i Tran
strand. 

Skånes FVf går -

Dec FLYGvapenNYTI nr 
5/81 utkommer med 
halva utgåvan som ju
bileumsskrift inför 

dom) utkommer. serna genomförs i Sta 28/6 som första flygvapen- FVRF:s 20-3rs jubile-

Sept Värnpliktsverkets da
talistor för rekrytering 

gården och Gottskär 
- i april 1981 även i 
Köpingsvik. Samman

förening - högvakt vid 
Kungl Slottet i Stock
hoim. 

um 1982. Uppföljning 
därav i nr 1/82. 

("FrivUP-listorna") ut lagt utbildas 54 för 1982 
kommer för första eningsmedlemmar. 21 aug Styrelsen beslutar att 24 jan Riksförbu ndsstämma 
gången. fr o m 82-07-01 anstäl och 20-årsjubileum . 

1981 la Kjell Helmersson Folke Ejvindsson av
1972 Mars Första centrala för som ny riksförbunds tackas efter 16 tör-
Aug Första FVRF-konfe e n i ngsfu n k tionärsku r- sekreterare. tjänstfulla år. 

rensen genomförs. 

1973 
1 juli Sven Alm efterträder 

Björn Hedberg som vi
ce förbundsordfö
rande . 

1974 
1 juli Medlemsuppföljning 

på data påbörjas. 

1976 
2Sjan Förbundsstämman be

slutar att FVf-repre
sentanternas antal i 
förbundsstyrelsen 
skall utökas från fyra 
till sex och att en ung
domsrepresentant 
skall adjungeras till 
styrelsen . 
Stämman beslutar vi
dare att FVRF skall 
ändra sin ställning in
om CFB från special
förbund till riksförbund 
inom "FBU-rörelsen". 
Dessutom antas för
slag till nya grundstad
gar för förbundet. 
Dessa fastställs av 
Regeringen att gälla 
fr o m den 76-07-07. 
Förbundsstämman blir 
riksförbundsstämma 
o s v. 

1977 
Maj Första CFV 

utbildningskontroll av 
FVRF-ungdomar 
anordnas vid Fl. 

1 juli Sven Kamsen efterträ 
der Sven Alm som 
riksförbundsstyrelsens 
ordförande. 

30juli Nya normalstadgar för 
FVf antas av styrelsen. 

1979 
7dec Styrelsen beslutar att 

rekryteringsku rser 
skall genomföras. 

1980 
27 jan Riksförbundsstämman 

ti IIstyrker alt flickor 
skall få delta i FVRF:s 
ungdomsverksamhet. 

Juti Första föreningsin-

FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER 
21 st med sammanlagt 
ca 600 000 medlemmar 

AVTALSORGANISATIONER l 
Frivilliga automobilkårernas 
riksförbund FAK 
Frivilliga flygkåren FFK 
Frivilliga motorcykelkårernas 
riksförbund FMCK 
Frivilliga radioorganisationen FRO 
Svenska blå stjärnan SBS 
Föreningen Svenska röda korset ') SRK 
Riksförbundet Sveriges lottakårer SLK 
Sveriges kvinnliga bilkårers 
riksförbund SKBR 

BEFÄLSUTBILDANDE ORGANISATIONER 

Frivillig befälsutbildning 
Sjövärnskårernas riksförbund 
Flygvapenföreningarnas 
riksförbund 
Svenska Armens och Flygvapnets 
reservofficersförbund 
Svenska Flottans 
reservofficersförbund 
Kustartilleriets 
reservofficersförbund 
Svenska värnpliktsoHicers
förbundet 

ÖVRIGA ORGANISATIONER 

Sveriges civilförsvarsförbund 
Svenska fallskärmsförbundet 
Svenska brukshundklubben 
Frivilliga skytterörelsen 
Svenska pistolskytteförbundet 
Svenska sportskytteförbundet 

FBU 
SVK RF 

FVRF 

SAFR 

SFRO 

KAROF 

SVOF 

SCF 
SFF 
SBK 
SkytteÖS 
SPSF 
SSF 

ORGANISATION MED FRIVILLIGA MEDLEMMAR 

Ingår i 


Hemvärnet (Hv) med Armen 
Hemvärnsbefälets Riksförbund 

' ) Röda Korset i fråga om medverkan i totalförsvarets sjukvård 
och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig. 

Ung . antal medlemmar 
1980-01-01 

~ 

J 

5000 
800 

3000 
4500 
5500 

40000 
55000 

L 
13000 

35000 
3000 

] 

8500 

6000 

1 000 

1 000 

800 

10000 
2500 

43500 
225000 
70000 

122000 

Ung antal medlemmar 
1980-01-01 

108000 
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Helikopterns framtida utveckling 

1936 kan anses vara den 
moderna helikopterns 
födelsear. Da konstrue

P restanda i form av lastförma rades ungefär samtidigt •• Helikoptrar byggda enligt nuva
ga, fart och aktionstid var dock I Tyskland och Frankri  rande teknik, där lyftkraften enbart 
relativt blygsamma. 1945 produceras med hjälp aven huvudroke de första helikoptrar

premiärflög Bell 47 , den helikopter tor, kommer under överskådlig tid att 
na . som hade sadanasom skulle leda till det stora ge begränsa topphastigheten till ca 

nombrottet för helikopterflyget. Bell 47 flygegenskaper att de 3-400 km/h. För att komma över den
kom att tillverkas i över 5000 exemplar var praktiskt använd na hastighetsgräns måste lyftkraften 
under mer än 20 år. Den finns fortfa produceras på annat sätt. Bell har gebara. 
rande i aktiv tjänst i en stor del av nom projektet XV-15 visat på alternati
världen. vet med att utnyt1ja rotorerna för att 

Jämfört med "fi xvingeflyget " har he producera lyftkraft enbart under start 
likoptrarnas prestanda till synes ut och landning . Efter start vrids rotorer
vecklats långsamt. Farten har lång na (som sitter på "vanliga" vingar) 
samt okat och ligger f n runt 300 km /h framåt och övergår till att producera 
för normala helikoptrar. Lastförmågan dragkraft . Lyftkraften erhålls då från 
har dock ökat dramatiskt. 1945 kunde vingarna. Farten torde genom detta 
helikoptrarna frakta ett hundra kilo i system kunna ökas till upp mot 6-700 
last. I dag finns det helikoptrar som kan km/h. Om farten skall ökas ytterligare 
ta över 20 ton last. måste helt nya lösningar tillgripas och 

Den tekniska utvecklingen har hittills rotorerna frångås totalt; jämför t ex 
inte visat några stora avgörande steg 

O.,n I Ou*.. 1II r111il1' Ho/tcap/m ull~., "'",16 
flrrlmnJ denn, m'~lJg. fUp"'st' fllllrgplim med med VTOL-flygplanen "Harrier" och 
ptrJpell,.IIIQlof(':t pI hUlJutltllfHI .frI. - fOn Bertln-hkp

framåt. Helikoptrarna har i stort dragit Yak-36 "Forger", som bägge kan star
fördel av de tekniska landvinningar 

i<fn I ~14 ell, d'" !II . nnl/lydt pto/tkt (Fnck. 
WDIII 10 It .e.". VTOUPli ~*p mod 3 tunl >top ta och landa vertikalt. 
pl'n mlf:rlnDf l/Jnqjerma,art1( [her .I1Qt' 'I,/! " som skett på andra områden . Att heli Den utveckling som pågår för att
111tW tlll'V (m:krteed (Jel! L'onllllr 

koptern prestandamässigt inte kunnat öka helikoptrarnas fartprestanda bort
genomgå dramatiska utvecklingssteg om 300 km/h-gränsen torde dock inte 
(typ " ljudvallsgenombrolt" ) beror para få någon större praktisk kommersiell 
doxalt nog på just .. . ljudvallen . Pro betydelse inom överskådlig tid . De 
blemet är nämligen att rotorbladens tekniska problemen bedöms vara så 
hastighet genom luften vid bladspet stora, att den nya tekniken endast 
sarna är ganska nära ljudhastigheten kommer att utnyttjas för speciella än
vid normal hovring. Lägger man sedan damål - militärt eller möjligtvis för 
till den fart som helikoptern får genom långa flygningar t ex till oljeplattformar 
luften vid förflyttning framåt, uppnår till havs. 
snart det framåtgående rotorbladet 
överljudshastighet i spetsarna. Därvid •• Ett område där det däremot har 
uppstår tryckstötar och okontrollerbar skett stora framsteg är på underhålls
strömning av luften runt rotorbladet. sidan. Helikopterns flygförmåga häng-
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er bildlikt talat på en tråd , nämligen 
rotorsystemet. Ett fel i rotorsystemet 
medför mycket svåra konsekvenser. 
Stora och dyrbara insatser har därför 
gjorts för att minimera riskerna för ro
torhaverier. Detta har negativt påver
kat anskaffnings- och driftkostnaderna 
för helikoptrar. Hittills har rotorhuvude 
na varit av stål eller titan . Rotorhuvud 
och rotorblad har därför oftast varit 
gångtidsbegränsade till ca 1000 flyg
timmar . 

I den nya generationen helikoptrar 
kommer rotorsystemet att radikalt för
enklas och byggas upp av nya materi 
al, t ex komposit. Detta medför att ro
torhuvud och rotorblad kommer att ha 
lika lång livstid som helikopterskrovet. 

Detta kommer givetvis att positivt på
verka driftskostnaderna. 

Motorerna och deras bränsleför
brukning påverkar med stigande 
bränslepriser kraftigt kostnaderna. Da
gens motorer har en bränsleförbruk
ning kring 0,6 pound per hästkraft och 
timme. Framtidens motorer torde få en 
bränsleförbrukning som ligger ner mot 
0,45 pound per hästkraft och timme . 
En besparing på ca 25 proc av bräns
lekostnadernai 

• Ett område där utvecklingen även 
kommer att gå ordentligt framåt är på 
elektronikområdet. Det beror framför
allt på att man böqat utnyttja mikro
elektroniken även inom helikopter
verksamheten . 
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St yr- och navigeringssystemen har 
på den senaste åren utvecklats kraf
tigt. Det finns redan små lätta och ef
fekt iva styrautomater, som t o m i små 
helikoptrar kan göra allt som tidigare 
endast var möjligt i stora trafikflygplan . 
Nu är det t ex möjligt att koppla ihop 
styrautomaten med navigeringssyste
met, så att helikoptern gör anflygning, 
ILS-inflygning med automatisk upp
hovring över banan "hands off". 

•• Även på andra områden gör 
mikroelektroniken stora framsteg . 
FMV (Försvarets Materielverk) håller 
t ex (på uppdrag av Flygvapnet) på att 
undersöka möjligheterna att förse 
Flygvapnets tunga flygräddningsheli
koptrar (HKP4) med FUR. Härmed skul
le det bli möjligt att i mörker od1 nedsatt 
sikt se eventuella nödställda över hav od1 
land. För närvarande är man hänvisad till 
strålkastare eller , den ,nödställde kan 

Ov,.: P'Oj." lo, USIF B.JI~ III/-mla,ulveckllng 
,VIU' XV-IS . E. produ" 1o, margaMIgens rldd
n/.plrsu/'e! Im,. 

aVi" I ,Iulel lY 60'1".1 pro,lIo,. LIV, prop
VTOL ·pro/." XC· /42 A /O, i~mmml.1/I b,uk (F./o. 
J"'n Chlll••lllo/ - IllIn h" pi ,.',fr II~Noun 
fring'" v,Id.ing IV ,In,,, med mOlUf.', nume, 
.r/rh enbln malamm,. H., .,.dlunntlprov med 
G,umm••• /el- VrOL ·pro/e., /69'/1O, VS NI'Y 

ge sig till känna med ljus eller ra
diosignaler. 

Även navigeringsutrustningarna ut
vecklas snabbt. Såväl tröghets- som 
satellitnavigering kommer att vara 
möjliga att utnyttja även i helikoptrar. 
Satellitnavigeringen torde för freds
bruk bli det mest intressanta alternati
vet. I dag kan man med relativt enkla 
utrustningar få en navigeringsnog
grannhet på mindre än 100 m. Mer 
komplicerade och därmed dyrare ut
rustningar torde kunna ge navigerings
noggrannheter ner mot tiotalet meter. 

• De utvecklingsmöjligheter ,som kan 
ses inom helikopterverksamheten 
medför, att man med spänning och till
försikt kan se fram emot framtida om
sättning av helikoptrar i Flygvapnet. 
Till exempel efterföljaren till HKP 4. 
Det kan bli en intelligent arbetshäst. • 

Major / . Hal/q visl. Fsr 
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Medio 1981 infördes en ny organisation av lägre 
regional ledning Inom Flygvapnet. Genom en ratio
nalisering av tidigare organisation med sju luftför
svarssektorer finns nu i stället fyra - nämligen: S 
(= Syd) , M (= Mitt), NN (= Nedre Norrland) och ÖN 
(= övre Norrland). I varje sektor finns liksom hittills 
en sektorflottilj. Dessa betecknas fran och med 
81-07-01 : 

D en 1 juli 1982 upphör flygsek Benämningen "luftförsvarssektor" på 

tionen i Milostab S, O och ON sektorchefens geografiska ansvars

att existera. Därmed upphör område kan därför anses något vilse

också MB (militärbefälhavarens) an ledande eftersom även flygspaning, 
svar för produktionen inom Flygvapnet. flygtransport m m ingår i uppgiften. 
Denna leds i fortsättningen direk1 av 
CFV (Chefen för Flygvapnet); för at •• Förändringarna i förhållande till 
tack- och spaningsförbandens del via dagsläget blir inte så stora i ON och 
C E1 (chefen för första flygeskadern). NN. Men i M och S ändras mvcket. 

Sektor M täcker hela MB O:s luftope
I och med att flyginspektörerna för rativa ansvarsområde, dvs både Milo O band av olika sorter för krigsorganisa

svinner, försvinner även den s k flyg och B. Sektor S täcker MB S luftope tionen: krigsflygdivisioner, basförband, 
stridsledaren i krigsorganisationen. Det rativa område, dvs Milo S och V samt stridslednings- och luftbevakningsför
ar numera sektorcheferna som i krig får en liten del av Milo B. band m m. I det fredstida ansvaret för 
sig underställda samtliga flygvapenre I fred har sektorflottiljchefen visserli en sektorflottilj ingår dessutom att för
surser inom respektive sektor utom de gen inte befälsrätt över andra flottilj valta all i sektorn ingående stridsled
attackförband som ingår i 1. Flygeska chefer inom sektorn men väl anvis nings- och sambandsmateriel ingåen
dern. Sektorcheferna är således de ningsrätt vad beträffar planläggning för de i försvarets telenät och utrustningen 
chefer som under resp MB leder samt beredskap och krig och för de åter i regional vädercentral. 
liga flygslag och stödfunktioner. Un kopplingar som behövs för den fredsti Eftersom sektorflottiljen är lägre re
dantaget är attackflygförbanden som i da förbandsproduktionen. gional myndighet, är samverkansbe
normalfallet leds av C E1. Men även Sektorflottiljen har - utöver sek1or hovet stort. Exempel kan tas från sek
attack skall kunna ledas av sektorchef, uppgifterna - liksom andra flottiljer i tor S som täcker tio län (två civilområ
i varje fall mindre del av resurserna. uppgift att utbilda och vidmakthålla för- den), i vilka civilbefolkningen är bero-

Ny SEKTORor9anisation 


I 

Sekt 1 

Talctikavd 

Underrrättelse- och 
säkerhetsavd 

Sambandsavd 

Luftvärnsavd 

Selctorflygledare1) 

Selctormeterolog 1) 

Stabschef 

I 

I 


Sekt 2 

Selctorbasavd 

Selctormaterielavd 

Intavd 

Fältarbetsavd 

Selctorläkare1) 

1) TIllIkabefattning. 

I 

Sekt 3 

Allmän avd 

Frivilligavd 

Mobiliseringsavd 

Personalavd 

ende av luftförsvarets effektivitet. BI a 
skall den kunna förvarnas genom luft
bevakningen. 
•• På den militära sidan skall sek
torflottiljchefen S/F10 vara beredd att 
ställa upp när lägre regionala chefer ur 
ArmEm (nio försvarsområdesbefälha
vare) och ur Marinen (C OrIBS, C Bo
Mö och C MKV) kräver kontakt för 
samverkan. Han skall i sin tur ställa 
krav på och initiera samverkan med 
dessa chefer. 

Sektorflottiljen leds aven överste av 
första graden biträdd aven ställföreträ
dande sektorflottiljchef som är överste. 
I regel är det sektorflottiljchefen som 
sköter sektoruppgifterna - han blir sek
torchef i krig - medan ställföreträdaren 
sköter förbandsproduktionen. 

Sektorflottiljchefens stab är organi
.. serad på tre sektioner enligt bild A. • 

OversIe /. Anders Sjöberg 
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ya marklö svar rga Isa io en 


Bas 90-systemet (som presenterades i FLYGvapen 
NYTT nr 5/81) innebär en fortsatt utbyggnad av vart 
bassystem, som bygger pa spridning och rörlighet. 
Det minskar vara flygsystems sarbarhet för anfall 
fran luften. Den ökade spridningen gör det salunda 
omöjligt för en motstandare. att med ett fatal yttäck
ande vapen sia ut huvuddelen av de resurser vi har 
grupperade pa baserna. 

U
tspridningen har emellertid 
också nackdelar, främst gäl
lande markförsvarssidan: 

-


• 	 Antalet rörelser på marken ökar. 
Exemel Ett flygplan landar på hu
vudbanan och taxar till en klargö
ringsplats någon kilometer därifrån. 
Till den utsedda klargöringsplatsen 
har även en klargöringstropp dirige
rats. 

• 	 Det område/ den areal som skall 
övervakas mot en motståndare 
(som framtränger på marken) har 
ökats betydligt, samtidigt som anta
let bevaknings- och skyddsobjekt 
har blivit fler. 

Ett förslag till ny markförsvarsorgani
sation för nämnda baser har tagits 
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fram, Utgångspunkten för detta är, att 
vår strid skall föras på ett mer aktivt 
och rörligt sätt än tidigare, samtidigt 
som eldkraften ökas, Hotet i markför
svaret bedöms främst ugöras av sabo
tagepatruller eller luftlandsatta grup
per om maximalt 8-10 man , För att 
kunna skydda sig mot en motståndare 
av denna typ måste våra markförs
varsförband ha bättre rörlighet, eldkraft 
och terrängkännedom än motstånda
ren, Det är också mycket viktigt att en 
fiende inte skall känna sig säker för 
upptäckt utan ständigt tvingas till skydds
åtgärder och försiktighet. Tekniska be
vakningshjälpmedel (minor etc) till
sammans med våra spaningspatruller 
bidrar till detta, 

Med denna målsättning som grund 
består förslaget till organisation av lätt
rörliga och eldkraftiga anfallsförband 
med spaningsutbildning (s k när
skyddsplutoner) samt vaktplutoner 
med en i förhållande till dagens situa
tion förbättrad utbiidning och beväp

ning, Dessa plutoner sammanförs nor
malt i ett markförsvarskompani , Antalet 
plutoner i kompaniet kan variera främst 
med hänsyn till basernas läge, topo
grafi och betydelse, Chefen för mark
försvarskompaniet skall samtidigt vara 
markstridsledare (MAL) och direkt un
der basbataljonschefen leda striden in
om basområdet. 

•• Dessa tankar och förslag till orga
nisation sattes på prov i september 
1981 , under övning "TORSTEN", på 
en krigsflygbas i södra Sverige, Miljön 
på krigsflygbasen under övningen gjor
des så verklighetstrogen som möjligt
såväl flygtjänst som all övrig verksam
het föranledd härav bedrevs, För skydd 
av basen disponerades ett reducerat 
markförsvarskompani, Fienden utgjor
des aven fallskärmsjägargrupp - re
servofficerare och värnpliktiga, som in
kallats enbart för denna övning, Fall
skärmsjägarna hade endast den kun
skap om basen, som en motståndare 
rimligen bör ha. 

Första övningsdagen skedde inryck
ning av gruppmedlemmarna. De utrus
tades och sattes in i läget. På morgo
nen därpå landsattes fallskärmsjä
gargruppen i närheten av basen, Bas
försvarsövning "TORSTEN" hade 
startat. - Ovningen kunde bedrivas på 
ett mycket realistiskt sätt. Detta inte 
minst p g a det starka engagemang 
som deltagarna på alla nivåer visade. 

Dessa insatser bidrog väsentligt till 
de goda erfarenheter som erhölls och 
som visade att vi är på rätt väg även 
vad gäller försvaret aven modern 
krigsbas, Mycket arbete återstår emel
lertid innan vi når målet: att kunna i hög 
grad säkerställa flygverksamheten i det 
nya bas 90-systemet. 

Efter bearbetning av erfarenheterna 
kommer organisation och utbildnings
anvisningar m m att slutligt utarbetas, 
FLYGvapenNYTI följer (även denna) 
utveckling och har anledning återkom
ma med mer information, • 

ÖverslelöjllwlIl T, Sel/in/MI 
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