
FVRF-nytt ägnas denna gång nästan 
helt åt den i mars genomförda jubi
leumsstämman i Linköping. Riks
förbundet har i år verkat i jämnt 30 
år. Vissa i FVRF ingående förening
ar har hela 50 år på nacken. 

Trots diskussionen om optikens 
framtid blev det ett konstruktivt 
och festligt jubileumsfirande med 
god uppslutning. Varmt tack till 
alla som bidrog till detta! 

Vi i FVRF-delen av Flygvapen-fri
villiga känner, att vi verkar i en 
aktiv organisation med klara mål 
och har en verksamhet som endast 
begränsas av de medel som ställs 
till förfogande. 

Till fr som inte är medlemmar i 
Flygvapen-frivilliga: Läs gärna om 
de cirka 11 000 flygvapen vännerna 
runt om i landet som ägnar stor del 
av sin fritid åt att bli bättre i sin 
krigsbefattning, att ta hand om 
ungdomar, att vara instruktörer 
eller att delta i styrelsearbetet på 
central och lokal nivå. Alla kämpar 
vi tillsammans för det flygvapen vi 
tror på. • 

Gillis Weingarth 

fke 
Adjö OPUS, välkommen LOMOS! - Ett 
nytt, optiskt luftbevakningssystem kom
mer med stor sannolikhet att införas i 
Sverige. Det blir ett rörligt system, som 
utnyttjar modern teleteknik, och som blir 
billigt i drift samt mycket effektivt. 

- Jag tror att ett rörligt system i 
stället för dagens fasta kommer 
att medföra förbättringar på fle
ra sätt. Samtidigt ger det våra 
frivilliga luftbevakare möjlighet 
att fortsätta inom sin tjänste
gren, sade (FV/generallöjtnant 
Lars-Erik Englund när förslaget 
till LOMaS m/2000 presente
rades vid FVRF:s riksförbunds
stämma i Linköping. 

Förslaget innebär att många 
luftbevakningstorn har spelat ut 
sin roll och kommer att rivas 
efterhand. Luftbevakarna kom
mer i framtiden att rapportera 
från ett nätverk av i förväg 
rekognocerade observations
platser, som dock inte skall 
byggas ut i fred. Möjligen kom
mer någon mobil rapport
anläggning att köpas in för att 
användas i utbildningssyfte. 

Dagens Opus-materiel är sli
ten efter 20-års flitigt övande. 
Är dessutom föråldrad. Datagi
vare och rapporter via luftled
ning är en teknik som är dömd 
att försvinna. 

Nu är det modern teleteknik 
som gäller. I fredstid kommer 
eme,llertid enbart materiel för 
utbildning att inköpas : 

- Försvarets materielverk tit
tar just nu på vad som kan fin
nas på öppna marknaden. En 
delrapport från FMV kommer i 
juni, säger systemets konstruk
tör, övlt Björn Moberg vid flyg
staben . 

Materielkostnaden är ännu 
så länge ett frågetecken, men 
driftskostnaden beräknas bl i så 
låg som 5 Mkr/år - att jämföra 
med de 100 Mkr, som årl igen 
har slukats för driften av gamla 
Opus. 

Om beslutsfattarna ger klar

tecken för det nya systemet 
kommer utbildningen att på
börjas sommaren 1993. Sanno
I'ikt kommer den centrala delen 
av utbildningen att förläggas 
till F 14 i Halmstad, där ett 
kadetthotell eventuellt kan byg
gas och dit familjer kan med
följa. 

Enligt den organisationsplan 
Moberg har skissat kommer 
600 observationsgrupper, inde
lade i nio bataljoner, att bildas. 
Varje grupp kommer att omfat
ta minst fem personer, vilket kan 
jämföras med åtta vid dagens 
I uftbevakn i ngsstationer. 

Hans beräkningar visar, att 
FVRF kommer att få 1 854 
befattningar inom LOMaS-sy
stemet. De resterande tar lot
torna hand om. Några befatt
ningar för värnpliktiga kommer 
förslagsvis inte att fi nnas. 

- Systemet är skräddarsytt 
för frivillig personal. Jag tror 
att vi i och med detta kan 
öppna kaptensgraden för frivil
liga. För bataljonschef och 
ställföreträdande kommer det 
dock att krävas majors grad 
samt att de är anställda i reser
ven, säger Björn Moberg. 

•• Det gick en suck av lätt
nad genom stämmolokalen när 
den av kostnadsskäl "döds
dömda" optiken återuppväck
tes i ny form och med framti
den för sig. 

Luftbevakarna inom FVRF 
(och de är många) har känt 
marken gunga under fötterna. 
Var skulle de ta vägen om 
"optiken", FVRF:s historiska 
hjärta, skrotades och ingenting 
kom i dess ställe? 

- Det hade kostat oss 300 
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