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Luftförsvaret i framtidsperspektiv 

är en perspektivplan för åren 1972-1987 och vill 

ge en grund för inriktning av studier, forskning och 

tekniskt utvecklingsarbete.ÖB 71 
Chefen för flygvapnet ser positivt på utredningens 

långsiktiga karaktär. Visserligen är det långa perspektivet inte något nytt för flyg

vapnet , men nu tillkommer att alla totalförsvarets delar genomlyses på samma 

sätt. Detta bör ge en så säker grund för försvarsplaneringen att stela , otids

enliga eller alltför resurskrävande lösningar kan sorteras bort i tid . 

• • Det är även en fördel att krigsmaktens aktiviteter samlats ti II vissa avväg

ningsprogram, där funktion och inte organisationstillhörighet är det som håller 

samman. Meningen är också att pengar, och resurser i övrigt, skall tillföras pro

grammen i den takt som utbyggnadsläget kräver. Detta bör leda till en ratio

nellare medelsfördelning än den under 60-ta let , då flygvapnet fick vidkännas 

en del plötsliga ingrepp i betalningsramarna. 

I utredningen behandlas även närperioden 1972-1977 och där sägs bl a, att 

luftförsvaret bör utvecklas en I de principer " Luftförsvarsutredningen 1967" före

slagit. Chefen för flygvapnet finner detta ÖB:s ställningstagande glädjande och 

väl underbyggt mot bakgrund av den stora planeringsinsats som ägnats luft

försvaret under en följd av år . I själva verket är denna insats långt större än 

vad som kommit någon annan försvarsfunktion till del. 

Avslutningsvis föreslår ÖB att även fredsorganisationens utveckling bör grun

das på perspektivplanering. Mot bakgrund av de erfarenheter som nåtts inom 

flygvapnet av fredsorganisatoriska förändringar är det lätt att helhjärtat instäm

ma i denna ÖB:s uppfattning . En på bästa sätt anordnad långsiktsplanering bör 

här kunna ge såväl handlingsfrihet för framtiden som den trygghet i arbetet 

som är så betydelsefull för den enskilde. I detta senare sammanhang upprepar 

ÖB en tidigare anmälan om att personalläget inom krigsmakten måste förbättras. 

" En förutsättning för detta på kort och lång sikt är att krigsmakten kan erbjuda 

konkurrenskraftiga löner och arbetsmiljöer." Chefen för flygvapnet delar helt 

denna uppfattning. 

• • Givetvis finns det inslag i den omfattande utredningen " ÖB 71 ", som man 

kan ställa sig kritisk till. De två krigsmaktsstrukturer som presenteras kan ge 

intryck av att inte vara skilda från varandra på ett fullt logiskt sätt. Men här har 

chefen för flygvapnet noterat, att perspektivplanen än så länge karaktäriseras 

som ett försök och att de två strukturerna inte bör betraktas som valbara 

alternativ utan endast som exempel. 

Det bestående och värdefulla i utredningen är nog därför främst det rik

haltiga underlag som tagits fram och som visar, att de försvarsfunktioner och 

system som flygvapnet närmast företräder står i god samklang med den lång

siktiga utvecklingen såväl inom teknik som säkerhetspolitik . Det finns alltså 

ett reellt underlag för framtidstro och för enskilda och kollektiva insatser för 

att nå målet - ett starkt och på bästa sätt avvägt flygvapen i nom totalförsva

rets ram. * 
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FL YGvapen-NYTLs temaserie 5 

* * Flygspaningsförbandens uppgifter i krig är främst att tör
se överbefälhavaren och militärbefä!havaren med sådana 
underrättelser om angriparen som fordras för beslut om 
dispositionen i stort av 
också underrättelser av 
som underlag för insats 
Det kan också uppstå 
markstridskrafter måste 

våra stridskrafter. 
taktisk art kunna 
av attackflyg och 

lägen där direkt 
prioriteras högt. 

Härutöver skall 
inhämtas, främst 

sjöstridskrafter. 
samverkan med 

f e ';r -{;:, 

Flygspaningens 

särdrag 

D
essa uppgifter i krig ligger 
helt naturligt till grund för 
utbildningen och övrig verk
samhet vid Fll i fred. De 
har inverkat på Fll:s lyd 

nc'.dsförhållanden och på flottilj ens or
ganisation. Självfallet är tjänsten vid 
FIl till mycket stor del densamma som 
v id övriga flottiljer. Vår strävan har 
därför varit - när vi nu fått tillfälle 
att berätta om FIl - att koncentrera 
oss till de förhållanden so:n är speci
elh för Fll. 

FAR SKÖTA SIG SJÄLV .. . 
Vid införandet av den nya regionala 
ledningsorganisationen 1966, inordna
des FIl i första flygeskadern tillsam
mans med attackflottiljerna. Skälet 
härtill var bl a det likartade uppträ
dandet för spanings- och attackflyget. 
Emellertid tillkom det inte någon för
stärkning av de personelb. resurserna 
i El:s stab för handläggning av frågor 
rörande flygspaning. De~ta har, till
sammans med det förhållandet att 
flygspaningsförbanden i krig lyder un
der olika militärbefälhavare, fått till 
följd att en stor del av de ärenden som 
"rätteligen" borde handläggas på regio
nal nivå för Fll:s del handläggs på 
flottiljen. Främst gäller detta plan
läggning och genomförande av tilläm
pade övningar, men också viss krigs
planläggning samt utarbetande av in
struktioner och anvisningar för verk
samheten. I sistnämnda hänseende 

sker också samarbete med spanings
divisionen på F21. 

Detta är alltså ett av de förhållan
den som är speciella för Fll. Andra är 
fototjansten - flygspaningens "vapen
tjänst" - och underrättelsetjänsten, 
som deL är en del av flygspanings
systemet, dels för Fll:s vidkommande 
har fått formen aven "flygvapneL<; 
underrä ttelseskola." 

KOLLAR GRANNARNA 
I likhet med övriga delar av flygvap
net deltar flottiljen i incidentbered
skap. Denna har för FIl:s del en spe
ciell karaktär med nära anknytning 
till tlygspaningens krigsuppgifter, som 
bl a ibland innebär flygningar långt 
utanför våra gränser. Inom ramen för 
sekretessbestämmelserna kan väl erin
ras om den uppmärksamhet från främ
mande makter, som ofta iakttags vid 
större övningar med svenska förband, 
inte minst vid marina övningar och 
luftförsvarsövningar. Uppföljningen av 
den främmande insatsen vid dessa till
fällen åvilar regelmässigt FIL 

Flygtjäns ten har i viss mån en spe
ciell ka raktär, dels genom att flyg
ningen (som till stor del sker på låg 
h~jd) utsträcks över stora områden, 
dels genom det enski ld a uppträdandet. 
Särskilda krav stä lls härigenom på led
ningen av flygtjänsten liksom på be
sittningarna och de enskilda förarna. 

Den tekniska tjänsten får ibland spe 
ciella pmblem pga att flygtjänsten be
drivs på fyra divisioner och med två 
flygplantyper, "Draken" och "Lansen". 

KONSULTUPPDRAG UPPSKATTAS 
Utveckling av ny materiel och nya me
toder inom tlygspaningen pågår fort
löpande. Genom flygsp2.ningens kon
centrering till Fll blir flottiljen i s tor 
utsträckning engagerad i denna verk
samhet. Specialisterna vid Fll kon
sulteras regelmässigt. Samartete med 
flygmaterielförvaltningens vapenbyrå 
och med försökscentralen (Fe) är ofta 
förekommande. Även om tiden ibbnd 
bli.r knapp ser vi dett'l so:n mycket 
s tim ulerande. 

Ytterligare en viktig f:>.ktor må näm
nas. Den är visserligen med all säker
het inte speciell för Fll, men den är 
icke des to mindre i hög grad betydel
sefull, nämligen den goda andan som 
är rådande bland all persoilaI. Strävan 
till samarbete och samförståndslös
ningar ä r alltid påtaglig och utgör en 
fast grund för arbetsglädje och för 
goda arbetsinsatser. • 

Kurt Hagerström 
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<> S 32:an har sex spaningskameror och S 35:an sju 

<> ett spaningsflygplan kan medföra mer än 200 m film 

<> filmernas känslighet är normalt 400 ASA!27 DIN 

<> vid " dåligt väder" används filmer med en känslighet av 800 ASA!30 DIN 

<> ljusstarkaste objektivet har ljusstyrkan 1:2 

<> kortaste exponeringstiden 2.400-dels sek 

<> högsta bildfrekvensen är 10 bilder/sek 

<> S 35:ans kameror försetts med helautomatisk exponeringskontroll 

<> skärpa vid fotografering på låg höjd och med hög fart erhålls genom 
G k "bildrörelsekompensering (Birk)", varvid filmen rör sig i expone
ringsögonblicket med en fart upp till 35 cm/sek 

<> antalet exponeringar under ett spaningsföretag kan uppgå till över 2.000 

<> stereofotografering - 60 proc överlappning mellan bilderna - alltid 
eftersträvas 

<> Fototolkens vanligaste verktyg är lupp, stereoskop och räknesticka 

<> fototolken normalt granskar alla filmer med 2-3 ggr förstoring. De
taljer granskas med 6--8 ggr förstoring 

<> för att vinna tid tolkas först negativen sedan följer kopiering och/ 
eller förstoring samt detaljgranskning. 
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* * Förutom att vara ett normalt stabsorgan p a flottilj 
niva kan operations- och underrättelseavdelningen 
(op/und) sägas vara en fran ELs stab utbruten stabs
funk tion med speciell in riktning pa planering och led
ning av flygspaningens tillämpade övningar. I avdel
ningen ingM också resurser tö r fototjänsten och fö r 

underrättelsetjänsten vid F11 . * * * 

A
vd 1ningen lyde r d irekt linde r C Fll med nedansta(>n<!C' organisal1on 
j stor t : 

OperationschelI 
--;-----~I 

~------------~ ~------------~ 
Op-detalj Und-detalj 

ca 4 man Und-sektion 
Fotosektion 
10-20 man 

___1_:_a_u_n_d_-p_l_u_to_n___1 1___2_:a_u_n_d_-_p_l_u_to_n___ 

5--15 man 5-15 man 

Avdelningschd 'n ä r överste löjtnan t undl'J'o ffiC'er . I p lu tonen inga r Yt ledi
eller major. Chefen för operat.ionsdeta l  gare IV<l underofflcerare samt fotograJ 
jeH ä l kapten . Han bö r ha genomga Lt och v;impl ikliga. 
högn! kurs vid MRS, som i n ä r fa lle t. 

MOB- OCH KRIGSPLANLÄGGNING Övriga be!attningshavar·e ä r tva sam

verkall~o{ficerar· ' . en kap ten fr<1n var SmrlO r'dnlllj< a\- mob- och k r igsplan

del'a a r·men och mar inen, samt ('Il un  lägglling är en av operiltion~d 'ta ljen~ 


deroffIce r' , huvuduppgifter . Likas" ~~r plan lagg 

Chefen fö r lmderräLtelsedetalj n nr ning av " LölTe övninga,' sam L övning,, 

kapten. Närma:;L under honom lyder planläggni ng pa la llg slkt \' i kLJ~a llpp
bl a en fo toofficer_ I övrigt iiI' det a Ijen gifter 
uppdelad pa undplTätte lsesektlUn med F lyg~panitlgen~ dellaganrl • i övning
lva lIJlderotfic\!ran: o(·h l()to~ekl i on <I" inom alla IÖI·~v;lrsgrenarml ar ett 
med bl a en underoffict'l - ,)ch fyr'a 10- ölI;,k"'"lHI in!" !J.ml J !lyg:;panmgen~ 

Lografer . Väl'l1p liktiga under utbildning InLres"c Ulan l hk" hög grad t arme 
utnytljas för laboratorie- och lo lkupp och marinförhanden, . Dclla all~idiga 

gifte!'. deltagande innebrir atl Fl l normalt 
Che f för u nderrätieG;epllllon är en engagems i samllll,(a stcirre övningar 
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i vi lka lörband Lir armen e ller marincn 
Inga... De"slltom delta r flygsp 'll1 ings
föruand (i den lItstriickning d t:> t an 
,e,. övningsmä;;sigt motive ra t ) ;ivell i 
rClla 111ftfö,'sva l·sövninga r. De lla inne
bä;· öVllinga r spndda över hela landet 
II lid ' " ~amlliga iu~tider med hög inten
, ile t under var- )ch höstp riodet_ 0 11 1
växlingen i övningsomraden, upplåg", 
niug och föru lsilttningar ge r savä l 
de ltagare ~Olll planH:igga re s t inlLllt:>nm 
de v'lI·ial ion i at"b tsllppgifler :;om bo
nllseftek l til l en rnang~ idig oc h för 
,;pal1illg~förballClen nödvändi" utbild
ning rör all l ö~a krigl:)uppf(ifterna. 

Plall läggninl:! och budgeter-ing av öv - ~ 
IIll1g:;ver·k~amhcten sker främst inom 
<l p-deta ljen. Chefell rör op und - avdc!
lIin~en e llf~r op-adju tantl'n de ltar i 
r l anerlll~smölen bade i Ilygstaben, i 

E I : ~ s tab vch i rnl löstabcrna, där verk 
~,l111heten för kOlIlIllandl' budgeta r dis
kute ra;,_ 

BOTANISERANDE SAMVERKAN 

Sall1verk~o [[iccrarll a li r a rll1en och ma 
rllll' ll ·'botanbe rar" i re~p försvars 
gren iivni ng-spla ne r för atl dels ge 
bilttre underlag ch information om 
ele övn ingar ~Olll dikutera t,; pa cen tral 
och regiona l niva ocll del:; fö resl" an 
dra tör ilygspaningen lämpliga ·am
verkansövningm' med tillämpade ma l 
i vilka flygspan ingen kan ge och r" 
övningsulbyte, 

Op-deta ljell bearbetar mat r ia le t 
Iran kostnuds- och kapac itetssynpu nkt 



Tillämpade övningar 
i foto- och 
underrättelsetjänst 

F11 


samt rördelar övningarrw sa att perso
nal i spaningsavdell1ingar. clivisioner, 
und-plutoner och ba~kompanier fitr 
en i stort likal,tad beJa~tnin~ och ul 
bildning . D -Ila arhele sker helt natur
ligt i n;\1'11 ~amal'lwle !Iled övnga be
röt'da avde lningschefer, tr,imst fIyg
chefen och baschefen. Den planerade 

• 	 F11 de llar I övningsverksamhelen I 
slorl sell över he la landel. Bilden vj, 
sar övningsamraden tör samlldlgt pa , 
gaende övningar under en vecka hös, 
len 1970 
3170: 

i vilka Fl1 deltog, Fdö S 

Flygövning 
Arme .. 
Marin " 

och med milostabcI' "amt El ~nol'd
nade övningsverksamheten IaststiiLls 
av 'befen föl' F 11. 

•• Övningartta planläggs efter hand 
i d talj inom np und-avdelning n. dill' 

~nn1\'el'kansorriccral'na spejar en vik 
Ltg ro ll ,' id angivande av IÖl'lIlsätt 
nJtt~ar. · ' vning~uppläggning . samord 
ning med de ltagande förband tt r n?sp 
1i:I'svat'sgren !>aml ,id orderat'betet. 
Orde rarbete sker i hö~ gnJd ~<tmol'd 

nat med molsvaral1Cle ol'derarhet .. i mi
lostaberna oeh inom El for resp öv
ning . 

Op Illld - avdelrlltlgl.'lI;' pCI'Sona l delta! 
ock!>a i "tO t' ut"i t-ackning i övningarna . 
Oftast I dllhbclh(>laltlllll~f dels som 
ova II.' i bCl"örd spaning:savdell1lng, deb 
~om iivningslcdning, Denna po~ilion 

~cr per,;onalcn möjlighet alt styr", öv
ningarna sa att del operativa o~h tak
ttska \Itbylet .. ' tmrör!' mcd kostnad rna 
om rnöjlJgt bhl' optimerat. D>s.~lItom 

""ha ller per;:onalell vä!'d~flllla ",rfaH'n
hetl.'r och synpunkter pa ledninj!s funk
lionel', operat1va insat:sbeslut och lak
Ltskl uppträdande. "om kan ligga lIll 

~rund lör overarlJ lningat' av instruk 
tioner och anvisningar samt utnYlljas 
vid kommande ÖVl1lng~vcrk!>amhel och 
-planeJ'ing, 

ÖVNINGAR 
Antalet ö\'rtinga! ' i vi lka FIl deltagil 

hal' under Je senaste aren stadigt ökat. 
Föt- innc,'arande budg 'tar iO 71 deltar 
Fil i (ivl1lngar ;,om "ammanlagl nm 

spiillJ1(.'I' :'14 dygn med minst en spa 
ningsdivision , Utöver' dessa mera om
faUande övningar plan ras i slort sett 
daf:! ligen samövningar med armc- och 
marinfiiJ'band med varierande kl'av pu 
insats av spaningsQygplan . 

Maten!'1 och lakt ik masic följas \lPP 
ch ulveckllli;_ ofta i samband med 

större Il! l'edningal'. Op-detaljens per
sonal ledet' e llet' deltat- i o li ka former . 
Erfarenh..ler och t-esultat oms~ilL i 
publikationer. Vell'av TAS (tak Ilska 
anvisningar) sät'skilt beir nämnas. 
"Kons\llluppgiltcr" vid FS Plan och 
vid rlygmatericlföl'valtniLlgcns vapcn
byra ;ir ofta Öl'ekommaJ1de . 

UTBILDNING 
Utbildning av "tab_' personal föl' le 1
ning av spanmgsförbancl i krig sker 
g-eI1om vartannat <)1- alel'kommaT1de 
kurser - "Or-kur~ spaning" . Dess<l 
p lanlägg", och leds av op und-avdd
ningens personaL 

En slor arbetsinsats krävs för Mmlie
Les:! ken Vid Fl!. MilJtärbögskolan till 
hör dem som arligen aterkommer med 
olika Jevgl'llpper. Ä"en m<tnga amh'a 
milit;ira skolor ~ir regelhundna gasler . 
r regel \'ilrar besöken en hel dag, App

likalol'iska spe l samt demonsll'ation 
av vet'kliga spaningsföl-e tag Eli: vanlig", 
Besökett krävet- i r gel insab av ImJ T1pta 
kvalific'eradc- hefatlningshavare . Tl'oL'i 
delta ses mte besöken som belastning 
ulan som stimulerande och nödv;in
diga im,..lag för att säkerställa samvcr

kan • 
7 



Sovjetiskt 

radar/u f t 

bevak

nings

fartyg 

Kontakt med 


* * Foto- och underrättelsetjänsten innebär ständigt såväl 
utbildning som kontakt med verkligheten. Utbildning dels 
av egen personal, dels av flygvapnets övriga underrättelse
personal. Verklighet genom bearbetning av allt det spanings
materiai som dagligen strömmar in från spaningsföretag, 
ibland särskilt intressant genom inträffade kontakter med 
främmande fartyg . Dessa erhålls som regel vid spaningsin
satser i samband med F11:s deltagande i incidentbered
skapen. * Foto- och underrättelsetjänsten bedrivs dels 

U
nderrättelseplutonerna svarar 
i krig för all underrättelse
bearbetning efter spanings
fcretagen och utgör därige
nom nödvä ndiga komple

ment till spaningsdivisionerna. 
I fred är underrättelseuppgifterna 

begränsade. Många av flygföretagen 
med besättningar under grundläggan
de utbildning är av formell karaktär 
och ofta utan spaningsuppgift. Fll:s 
två underrättelseplutoner hinner där
för med att i fred samarbeta med två 
divisioner vardera. Alb tillämpade 
spaningsföretag \;earbetas dock krigs
mässigt. Framkallning, tolkning och 
rapportering sker omedelbart och på 
snabbaste sätt . Fototolkarnas skicklig
het granskas därvid ofta med hjälp av 
facit från samverkande förband . 

ATT TOLKA RÄTT 
vid F11:s två underrättelseplutoner, dels vid underrättelse- Vid divisionernas formella fotoövning

ar bidrar und-plutonerna med granskdetaljen. * * * 
8 



verkligheten 

ning av resultatet. Divisionschefen får 
protokoll på hur föraren lyckats med 
inriktning och bildkvalite. 

Besättningarnas utbildning i ögon
spaning är både viktig och svår. Grun
den är goda kunsk2.per i silhuettkän
nedom i första hand betr fartyg och 
tyngre armemateriel. Plutonerna tar 
ständigt fram nytt utbildningsrnateriaI 
och hjälper till med utbildningen. Det 
ligger ju i plutonernas eget intresse 
att få riktiga ögonspaningsrapporter. 

•• Underrättelseplutonernas verk
samhet kräver nära samarbete mellan 
chef, fototolkarr och laboratoriepersonal. 
Fototolkarna måste arl:eta snabbt och 
systematiskt. Arbetsplatserna i tolk
v:::gnen är noga anpass2.d för att under
lätt2. detta. Träning på platsen är en 
förutsättning. Fotobiträdena framkal
lar all film i fullständigt mörker. Kra
vet på både snabbhet och kvalite krä
ver exakt kännedom om laboratorie

v2.gnens materiel och lokaliteter. För 
att nå krigsduglighet måste därför ut
bildningen av personalen normalt ske 
i plutonens vagnar, även om arbets
platserna i längden kan vara obekvä
ma. Det ger också bästa möjlighet till 
nödvändigt lagarbete mellan pluto
nem; och divisionens personal. 

UNDERRÄTTELSEDETALJEN 
Unddetaljen är inrymd i en särskild 
byggnad - "und-byggnaden". I käl-

Västtyskt 


signa/
spanings
fartyg 

JarpJanet och nedre planet inryms fo
tolaboratorium. I övre planet arbets
rum för foto- och underrättelseperso
nal och lektionssalar. 

I laboratoriet sker formell bearbet
ning i form av större kopierings- och 
förstoringsarbeten och i övre planet 
fortsatt bearbetning av de uppgifter 
som kräver mer noggrannhet, tids
ödande fototolkning. 

•• Vid und-detaljen genomförs årli- • 
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~ gen ett stort antal und-kurser, bl a fy
ra av flygvapnets fem und-kurser. 
Und-detaljen vid Fll kan därför sägas 
vara "Flygvapnets und-skola". 

"Und-kurs l" (allmän) är grundkurs 
och främst avsedd för officerare som 
avses placeras i und-tjänst. Den äger 
rum vid Fll under fem veckor, nor
malt i maj. - Efter genomgången 
grundkurs sker specialutbildning. De 
som skall placeras som und-officer på 
jakt- eller attackbas får "und-kurs 2" 
- två veckor vid Fll och en vecka vid 
FBTS. Chef och s tällföreträdare vid 
underrättelsepluton går "und-kurs 3" 

F 11 

• 	 Folololknlng . Föraren och dIvIsIons
chefen studerar nyfiket resultatet. Tolk
ningen sker normal! direkt pa negati 
ven . r s k kniviga fall görs deltör· 
storingor. 

- två veckor vid Fll. "Und-kurs 4" 
är avsedd för personal vid sektorstab 
och genomförs i regi av flygstabens 
underrättelseavdelning under en vec
ka. Underrättelsepersonal vid flyg
stridsledarstab och attackeskaderstab 
genomgår "und-kurs 5" under två vec
kor vid Fll. Utöver dessa flygvapnets 
und -kurser - primärt avsedda för of
ficerare - utbildas fototolkar och un
derrä ttelsebiträden. 

BRA FOTOTOLKAR 

Grundutbildningen för fototolkar sker 
vid armestabens underrättelseavdel
ning (Ast/ U nd). Men under åtta vec

kor i augusti-september är kursen för
lagd till Fll för en första specialutbild
ning inom flygspaningssystemet. Foto
tolkarna återkommer sedan under feb
ruari-maj vid ett flertal tillfällen för 
tillämpningsövningar och samtrimning 
med den flygande personalen. Att den
na utbildning är särskilt viktig för 
flygspaningssystemet och att höga krav 
måste ställas är självklart. Utbild
ningsresultaten har också genomgående 
varit utmärkta, inte minst genom det 
goda samarbetet med Ast/Und. Foto
tolkarnas stora studieintresse samt 
regel höga civila kvalifikationer - of

ta är de civilingenjörer vid Vägverket 
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- är dessutom en god grund för att få 
de skickliga foto tolkar vi i dag har. 

De redovisade kurserna genomförs 
huvudsakligen med hjälp av Fll:s egen 
personal. Resultaten har hittills varit 
goda och FIl:s personal har ansett 
dubbelbefattningen som lärare vara 
stimulerande. Med den stora omfatt
ning som underrättelseutbildning har 
fått, måste det dock konstateras att den 
dagliga verksamheten inom spanings
sys;emet lätt blir lidande. En perma
nent underrättelseskola med särskilt 
avdelade lärare står utan tvekan på 
FIl:s önskelista. • 

Bry Dan Edw 

F11 :s årliga u nderrättelseku rser 

Und-kurs 1 grundkurs 15-20 oH och uoH 4 veckor 
2 tör jakt- och attackbas 10--15 2

"" " tör underrättelsepluton 5-103 2
" " " tör flygstridsledarstab 5-10 25 "" " 

4Und-biträdeskurs Itör und-grupp, und-pluton 115-20 vpl "Ioch und-avdelning 
1 

Fototolkkurs tör und-pluton 15-20 vpl 9 
" 

F 11 


• 	 Förberedelser för IpanlnlllUppdrllll I 
divisionernas atabsvagn. M61,vlpa
nlngsomr6det prIckas In på kartan och 
delges fÖr1I1en. 
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* * Flygspaningsuppdrag karaktäriseras av insats 
med enskilda flygplan . Tvamansbesätlnlngen i en 
S 32a eller den ensamme f()raren i en S 35.a 
skall pa egen hand kunna finna det ofta langt bort 
trim eget omrade belägna spaningsmalet (med 
nyttjande av flygplanets spaningsutrustning) och 
med egna ögon inhämta underrättelser om fien
den. Väsentligt är därefter att flyga hem med ma

teriale t . .. utan att bli nedskjuten. * * * 

F 


F
öraren i spanings-Draken skall 
under dager - från gryning 
till skymning - kunna ögon
och fotospana. 

Det samtränade pa ret föra
re-navigatör i spanings-Lansen skall 
kunna radarspana över havsområden 
oavsett tid på dygnet, ögonspana under 
dager samt fotospana under såväl da
ger som mörker - det senare med 
hjälp av fotobomber. 

IN- AND OUTPUT 
Gemensamt gäller att olika spanings
metoder skall kunna kombineras under 
ett och samma uppdrag för att därmed 
öka spaningsresultatets värde. Under 
flygnin g skall gjorda iakttagelser kun
na talas in på bandspelare och spa
ningsrapport kunna avges per radio. 

Navigatören i S 32:a skall med ut
nyttjande av radarn kunna lokalisera 
fartyg och fartygsanhopningar samt 
bestämma upptäckta måls k urs och 
fart. Han skall kunna dokumentera re
sultatet med "plotting" (= lägesbe
stämning på översiktsbord) eller PPI
fotografering (= Plan Polär Indikator / 
rada rindika to r fo tografer ing.) 

SPANINGSUTBILDNINGEN 

Grundläggande övningar såsom instru
mentflygning, taktisk gränsvärdesflyg 
ning eller instrumentIandning bedrivs 

på samma sätt vid Fll som vid övriga 
flottilj er. För flygspaningsförbanden 
speciella övni ngar är: 
• 	 formella övningar i ögonspaning, 

hög-, låg- och avståndsfoto, mör
kerfoto , radarspaning, lågflygning 
och navigering på olika h öjder samt 

• 	 tillämpade spaningsövningar i form 
av företag med användning av de 
formellt inövade spaningsmetoder
na. 

En del av övningarna bedrivs inom 
Fll t illdelade f1ygö vningssek torer, men 
den större delen - spaningsövningarna 
- går mot mål inom praktiskt taget 
hela landet och över omgivande havs
områden. 

Spaningsövningarna bedrivs till sto r 
del på låg och lägsta höjd. Besätt 
ningarna måste utbildas för att under 
verkliga förhållanden kunna flyga på 
så låga höjder a tt motståndarens mot
verkan minimeras. Varje division till 
delas å rligen två veckors basering 
ofta i form av basväxling - i Norr
land för att i glesbygderna där kon
cen trerat kunna bedriva utbildning 
och träning i lågflygning och lågnavi
gering. 

TJÄNSTENS OMFATTNING 
Vid FIl finns fyra flygand e divi sio 
ner - två med S 35:or, två med S 32:0r. 

• Lågloto mOl r8· 
darstation . Flyg, 12 
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Fordringar 
på flygförare 
och flygnavigatörer 

.................. .... .'. ... 
.;..-. 

,öJd sa m, lart ca 
nach 0.9. • 

F01" vardera flygplan typen är som re
gel den ena divisionen skol- och den 
andra övningsdivision. (Ytterligare en 
~, 35-division finns vid F21 i Luleå.) 
Den flygande personalen uppgår till 
drygt 130 man, vartill kommer ett an
tal i krigsorganisationen ingående re
servofficerare, värnpliktiga fältflygare 
och navigatörer, vilka fullgör författ 
ningsenliga repetitionsövningar. Det 
årliga flygtidsbehovet för jetflygplan 
är omkring 10.000 tim . 

Ca 100 flygplanrörelser per dag äger 
rum på FIl. Ett strikt system för se
paration av divisionernas landnings
tider måste därför tillämpas. 

SPANINGENS SÄRDRAG 

Flera speciella förh31hnden inverkar 
positivt på den flygande personalens 
syn på sin tjänst. 

Besättningens egna förberedelser och 
planläggning, det enskilda uppträdan
det och ofta förekommande självstän
diga beslut under uppdrag medför en 
berättigad känsla av att vara "sin egen 
förbandschef i luften". 

När uppdraget är genomfört, bilder 
tolkade, radarplott eller PPI-foton 
granskade och bandspelare avlyssnade 
får besättningen ett verkligt bevis på, 
om uppgiften lösts eller inte. Härvid 
finns ingen tvekan - kameran ljuger 

aldrig, "facit" hos samverkansofficeren 

stämmer alltid. På så sätt har inte ba

ra den enskilde föraren eller naviga

tören utan också divisionschef, flyg

chef och flottiljchef kontinuerligt en 

god uppfattning om besättningarnas 

och divisionernas verkliga förmåga. 


INDIVIDEN OCH LAGET 

Ett spaningsuppdrag är sällan likt ett 
annat. Variationen är en utomordent
lig stimulans. Därtill bidrar i hög grad 
den insikt i andra försvarsgrenars or
ganisation och verksamhet, som krävs 
för effektiva flygspaningsinsatser i nä
ra taktisk samverkan med armen och 
marinen. 

Aven om prestationerna under flyg
ning är beroende av enskilda indivi
der, ingår den flygande personalen som 
en del i flygspaningssystemet, där ut
präglat samarbete kännetecknar verk
samheten inom "laget", spaningsdivi
sionen-underrä ttelseplu tonen. 

•• Mot bakgrund av dessa förhål
landen, och väl medveten om hur vä
sentliga flygspaningens underrättelser 
är under beredskap och krig, känner 
den flygande personalen på alla nivå
er sitt ansvar för att flygtjänsten vid 
FIl bedrivs på ett ändamålsenligt 
~~ . 

CLaes }ernow 
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* * I flygspaningssyste 
mets ledningsorganisa
tion i krig krävs ett an
tal officerare med sär
skilt ingående känne
dom om armens resp 
marinens taktik och 
teknik jämsides med 
goda kunskaper om 
flygspaningen. För att 
tillgodose detta behov 
utbildas i fredstid sam
verkansofficerare. * 
Tjänstgöringen vid F11 
omfattar emellertid in
te bara utbildning för 
den egna krigsuppgif
ten utan avser även i 
stor omfattning stabs
tjänst för ledning av 
övningar och utbild
ning fredsverksamhe

ten. * * * 

S

om elever till officersutbild

n ingen för flygsamverkan kom
menderas kaptener från armen 
och marinen. Dessa får en halv
årslång utbildning som syftar 

till god kunskap om flygvapnet med 
kraftsamling till flygspaningssystemet. 
Härutöver genomgår eleverna flygna
vigatörsu tbildning och är under sin 
fortsatta t j änstgöring vid flottiljen 
placerade i flygtjänst. Detta medför 
att samverksofficeren personligen får 
möj lighet att delta vid lösande av alla 
förekommande typer av spaningsupp
gifter. 

Samverkansofficeren blir då en man 
som har kunskap om spaningssyste
mets möj ligheter och begränsningar 
och som kan tala flygarens eget språk 
- en förutsättning för god samverkan. 

PLANLÄGGAREN 

En mycket stor del av sam verkansof
ficerens tid upptas av planläggning för 

övningar. Dessa kan vara a v flera ty
per. Från "beställarna", förbandschefer 
inom armen och marinen, inkommer 
en mängd önskemål om flygspanings
insats rörande t ex utbildningskontroll 
och underrättelsetjänst. Från utbild
ningssynpunkt föreligger för persona
len inom flygspaningssystemet behov 
av realistiska arme- och marinmål av 
varierande typ och svårighetsgrad. 

För att få bästa möjliga ömsesidiga 
övningsutbyte har här samverkansoffi 
cerarna viktiga uppgifter när det gäl
ler planläggningen. Genom sin kunskap 
om de båda försvarsgrenarna kan han 
sålunda medverka till lämpligt avväg
d? insatser. I samband med planlägg
ning av flygspaningens deltagande i 
milo- och krigsförbandsövningar ut
nyttjas samverkansofficeren i stor ut
sträckning pga hans fackkunskap och 
möjlighet till personkontakter. 

Genom flottiljens ställning som den 
enda i sitt slag har den blivit ett at 
traktivt studieobjekt. Planläggningen 
av studiebesöken från den egna för
svarsgrenen vid flottiljen faller på 
samverkansofficerens lott. 

LEDAREN OCH LÄRAREN 

Vid större övningar ingå r samverkans
officeren i spaningsledningen. Härvid 
är han länken mellan denna och delta
gande förband ur den egna försvars
grenen. Såsom fackman har han möj
lighet at påverka uppläggningen av 
de'~ enskilda spaningsföretaget så att 
önskat spaningsresultat erhålls. 

Tjänsten inom flygspaningssystemet 
kräver att personalen i såväl flygtjänst 
som underrättelsetjänst har ingående 
kunsk2p om egna och främmande 
stridskrafters organisation, materiel 
och taktik. Utbildning i detta syfte 
sker både i den vardagliga befälsut
bildningen och i för ändam ålet speci 
ell". kurser för underrättelseofficerare, 
fototolkar, underrät telsebiträden, ope
re.tiv personal m fl. Här kommer sam
verkansofficerens kunskaper väl till 
pass för läraruppgifter. 

MENINGSFYLLD OMVÄXLING 

S2mverkansofficeren vid FIl får en 
god insyn i det "o ffensiva" flygets 
verksamhet. Flygtjänsten är stimule 
rande och ger samverkansofficeren en 
god kontakt med den flygande perso
nalen samt en egen värdefull insikt i 
hur skilda spaningsuppgifter kan lösas. 

Tjänstgöringen vid flygvapnet inne
bär en meningsfylld omväxling som 
medför en vidgad syn och som kom
mer a tt vara av värde vid återkomsten 
till den egna försvarsgrenen. • 

H eilbornl Ekstedt 
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" Samövningar planläggs s jä lvfallet l samverkan. 
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FLYGvapen-NYTT 's temasene 6 

{;{ {;{ I fjol firade Kungl Hälsinge flygllottilj sitt 2S-årsjubileum. 

Detta sammanföll då med firandet av Söderhamns 3S0-årsjubi

leum. Det ligger därför nu nära till hands att inte bara blicka 

25 år bakåt i tiden utan också låta tankarna gå tillbaka till den 

tid när den militära traditionen i Hälsingland började byggas 

upp. {;{ Redan i Hälsingelagens thingsmålabalk stadgades att 


varje vapenför man (dock minst 18 år fyllda) skulle vara för

sedd med fem stridsvapen - svärd eller yxa, järnhatt, sköld, 

harnesk och båge med tre tolfter pilar. Det visade sig ändock 

snart att den beredskap som denna utrustning i många hem 

medförde inte skulle vara tillräcklig. {;{ En rysk flotta ankrade 

år 1721 upp utanför Söderhamn och härjade sedan staden 

brutalt och skonin~slöst. Sedan plundringen slutförts sattes 


staden i brand, varefter flottan avseglade för fortsatta härj

ningar. {;{ Det motstånd som befolkningen kunde bjuda fien

den var nästan betydelselöst. Man kände sin svaghet och hade 

bara att lägga benen på ryggen och fly bort från tättbebyg


gelsen. {;{ {;{"* 


D
'1 Järnlllngar av försv<lIsan

läggnrngar fran m deltid!:!1l 

som (illns i r-Di ls ingland . dä! 


F'axdw lmen ol'h K ,II'bölc 

o~h Non'ho 'kam"u a.. d · 

me~L kända , \ [llnal' uock um den h",
tyclel~c ,;onr Hälsing land har haft i för
svaret mot yllr" fiendel'. faxeh Imen 
vid inloppvt till Söd rhamn ~pe lHde en 
vIktig roll I elen dll JJa~a",nde makt
kampen mellan Sverige och Danmark . 
(Fi~ 1.) Karböle o('h on'ho skansal 

gamle s ad att nylta till. ELI förslag
byggde~ "annollkt med anlednin/o: ." . 

fl'amkom a l t av byn Sederhamn blida 
att Häl'jedalen utgj ord riksgriin ~ '"01 

" Il stad m'h d il IIylf8 trakten" vnpen
Norge ön' B riim~"brofr' d n 1(;4~ 

"med 'r. r Söd"d'amll lanns dc' n<ltul'li-
Gränsen ansajl;S bäst hc,·akad Inlll 

ga bclingeber ~(Jm kriivdt'~. IIämiigen
~kaTlsar ,1\' denna typ 

vattcllkrafl udl en god hamn . Landels 
li lY1'l:o lse hade ll1I;ent.inr:: emut deLLa . .,.... 

MOHEDS LÄGER Ulan Söderhamll erhöll slIla privi l gie- er 
Anda ,'edan !liOO-Lalet,., ,.,enal·c hällt brev som stad. Pantdoxalt Ilog llpp- ii: 
iram till indclnin"sverk",t:; upphörande ~tocl IllI del Ui l'ha lland t a ll ju lilng re 
och r"gement ts öve,'flYlLl)lni(' bli Gåv och mcr omfattande kt'i~ S"erige log 
le al' 1908 har Moh",c,b läger u l~Jurt e ll dd i, destu mer " teg \·alst..'Indet i Sö
övningsp lat.>; för Kun~d Hä ls ing' rege  derhaml1. Under 1700-lal l ,enar al 
mente. Man kanske kan siij:p ,Ht 30 - tycks emelle,tid ge\'äl'sfaktorief ha 

,niga kJ'igel indtrekt var ol-:;akcll till spelat lit sin roll att ge levebröd a l sta
atl Söderhamn" ~tad bildades. [ eli den, inn"vanan~ 1 stallel börj<lcle 
Kongl Decrct 1620 Riade: n:imli" '1\ all .. ,k 'pp~bygr:(e l'let och t rä indus trin att I\h~l\ det sku lle komma andra l..ider. 
vapensm der all flytta till ~1"dc'l'n" b lom,lra. De natlll'liga fiii'utsätlning  l ,Illtt't av 1800- wlet fanns !'uuka tec 
och alt \'Hpcn~lllld l' i l(>n~l1llll\gt'1l arna var l!oda och ända fram till 1900- kcn Il" el) nedgalll~ i konjunkturen. 
endast \"<11 ' ullatcl I städc rna. l<Ilets b" '1.111 \'ar konJunkluren uncler D l intcrnatione lla halldcls1äget hade 

l Häblnl.: land fanns sedan gammalt stal'kl Ilppatgucnt!e . Följ den blev all hli\'jf anllo rl~llId<l uch sagverkl!tI l Hål
golt om vapen.smedel' ute i de olrka belolknmg('1 ökatlt> i aUlaloch livs  singland had· I nte kapital nog föl' <llt 
byama, Dessa rbk",rade llll Gli utan krafl1l!il Industrier skapaclc~ oeh b\ 'I!- I (1lIl 'aek lie ()1l11atlning rationalisera . 

arbete, du de inte had E' agon närlig- d!:!ll 1,lomstl'ade svm aldl'l" fiin . Det ('Ila ""~ vel'kPl ct'te)' det andra mås 
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Söderhamns
bygdens 
historia 
berättar 
om 
militär 
tradition 

er) 

OJ 

Li: 

If' Iii~g<h nel' 1)l:h ~OI11 <'Il nalurlig liil jd 
Ilpp tod ell 01'0 pH arhehmal kllad"n , 
missnÖJt' med dc slyrande , fattil!r!om 
och manga rersl)nli~a ll'a~edier . Niir 
denna kOlljunkturkurva rör Söder

hamnshy~c"'n <'II I" vände iiI' vi framme 
vid liden för andra värld:;kri/o(l'ls "lut. 
Arhetslösheten l ll'llktell \ 'al" tUlt 1.. 

ranrte ~IOJ' . skall0\1llderlm~ ...1 val" daltgt 
och de styt'ande J stad och bygd "ag "ig 
om efter miijlig-hC"er atl föJ'inillra 
framticlsut"iklerna . 

KAMPEN OM F15 

Niir fÖ J'waJ'sdl'paJ 'l~'melltC'l o"h flyg 
\·apne. vid denna tid sökte efter en 
plats I NOl'rland till viI k n man kunde 
fiirlägg-a t'n ny f1y~flottilj, var c!C't där
för ~an~ka naturligt alt dl.' sty..,mdI.' i. 
~ödel'haml1 (eft<:>rsonl Söderhamn var 
c'lt av aIH'rnativ('n) ladt, 11<:'1' myC'k'!1\ 
möda pa alt framhäva rörde lama med 
Sörtcl'hanlllSl'lllcmat ivet Del ::\J1clra al
lcrnativl'l var Umc" och eld la I' väl 
ans,,~ nll''' g<ll1sku nalul'1i~t att Umea 
IlItl' lwller ~paracl(' nagon möda atl 
framhäva förd lal' lla med en förläg~ 

r1ill~ li ll llnlclraktel1. 

Följd >n blev <'IU Per Albin H<lll"~()tl 

i SII1 pgen,;kap av ~ttthlllillisler, r 'l 

Edvin Skiiltl SOIll (ön-var,.minisIN <Ich 

Gustav Möllcl, ehefcll föl' ~ociakl ')lcl1' 

Lemenle!. uppvaklade~ av \'äl utvalda 
r pre,;entanler (ör resp :.läder. För 
Söderhamll" oeh Siiderala:; räklling 
hr-de "Siideralak Ullgell" Carl Rahm och 
Axel B~l!.'kman , bor~ll1äst.a rf' i Söder
hamn , I'e:;t lill Slo<.:kh"lm fö r att ta la 
Sl~ varm:.J fÖ l sin sak . Aldrig I i<.llgarc 
hade väl lli,gOIl känt. till att Söcler
hamnsorten hade sa mClnea [iil'de la,· 
nar det g" llde alt plal'era 'n f1ygrtot
t ilJ till ortE'n . Trol;; detta slod del tyd
ligen inll' hell klat'j för I'egering och 
riksdag all öderhamn var enda tänk
bara alternativet. 

Nya uppvaktningar, Stadsfullll1ilkli
ge!". ordfönlllcle o,,!t landst i n~~ordfö,'an
dc Erl1st Lindley hade nu sällat sig lill 
r1E'n uppvaktand Söder'hamJ1sgruppen , 
~Ol1l med gnll1dlighel och encrl!i gick 
In fiir alt s('rvc'!'a de oU ka pan il'rna 
och enskIlda rik"dagsmännen alla el' 
argument . som dl' ",jälvH t rodde pit 
()ch SOIll d ön~kadc fa r i k~rlagel1 alt 
trH pa , Ansträngningarna k"önles mcd 
(,'amgang och slutet hle\' all flygflot
l i lJ nr l:' skll lle förlägga!> till Södel 
hamn, 

FEBRIL VERKSAMHET 

Nll hlev det faJ't pa rle k(,)mll1una la 

myndIgheterna. Viigar, bostäder. val
ten och avloPI (l ,h myckel annat :kul
le ,nar.,.t val'a klart . Alla des"a arhe
len ~av linder de förs Ia lIppby.e.enad~- .. 
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Ffg 2 

Fig 4 

Fig 5 

foto: john forsell 

Fig 6 

<ll'cn ctt [!Oll llllskol l till al'bcL~JllÖl 

ligh.,kma fÖI- bd"lknuw;en l öd" r
h'Wl llsort 11. Eli nYl;\kommllle Lillsat

te" l1<'st<!l'rHk av Erllst Limlkv , C G 
J oh'lIlsson och Axel Biickmall , Denna 
hari", till IIppglfl ött samordna d.'1 

kommltnal" <lI'h ! ... t llleJ el!:'! s<1111 11 1

fÖl'de~ av de ml li lfil"l mVlHiJghet.l'l'na 

'amarh 'wl ktlnlll't "l"k l1ade~ redan fran 
lön,ta ~!l1 lld ,i ' \'11 p,'taglig 'ii h ' il ja 
!nln bada pal1er" "icla. O~I ' n\lvarande 

IlygllolttljeJl Itggel lamb vid w ien fiil ' 

I'(>sllltet 01ll t!\'gllol l il.l en knapPil~ l n<l

glll ltJl1).: dJlnat all g l"s "ko" , 0<)1' fanJ1~ 

Ingn hY"lI(Jlflder föl' var<, siq per"uJlal 

e lit'!' llHHel'll'1. 

Dt'tl rön,tH kurni IlW'Il1c'1l hd ilJ I", 1l 

viirnl'hk!i;:a ' nhY:-!l'., s,i1~'d t,,, 1 Slider 
hHIII n." " lad , diir se,v,, 1 l'xpcll ll iol1slo
kak'r, lödiJggnm«Hr, 1I1.,p , ~nlJ)g~- ol'h 

I II hlldnings lokall'l' III1 'dlllllg"t,.I lt1c. 

i/lhyrd<l l,jg(' II hl'l l'I' . ~Y"l(Jl<lds- ii"" 
planenngscl1 b"I/,t v ie! Il v~fii lt el jJ<l~lek 

"amlldl~t I h"g tak t ""h ~dltelter~o!Tl 

hYl<gl1ackrna hl"" k l" l'a lly11 Ulll' dell 

e/w a"d" l n lC l~~1 "r (' r ,1"11 and r" III 

til l dl'l lluv<I!'and" Fl.i-om,'"det , FI ~'g

]J,.'.I<1n"I<.:1l hedl'l.'v~ llllfh,l' IIlI ' n Mn

heds flYl(fil lt IIl ....rI 1l:1~I'iJ ~k" l flyl:(phll 

uv "lurC' 1\'(1 

HUR NOLL BLEV TvA 

Vid ~\'I"lska Flaggall, d",,,s-Il',,thp;hl'
tl'l "dl li l, lIan( l ' tl llst~ill lli Jlgar där 

olIka o)'l.!anisaJlon..,r hrukade de lta med 

s I/l" lanor harle Fl~ linder cl' IOl'~ la 

• 1'\' 11 "I klIlInaI ~tiilla \lPP el\' hn~1 P: l 

1' lIn. D<!u« tY I'klL> Sr; I rhallllls ,lad~ 

tader val ,;lt a lkal iJg \ atl IlIan "e~lol 

alt li vc'rraska 1ntldj"bl' '/1 med en 
';"('Ilsk fana Fi~ 2_) Fall"" \'ltJ "Il [0(<1

va c,l\. ollk:1 1)1·l! cll ,i~a liorH.:' !· nt:h hant

"e l'k~'ÖI' 'ningl'1l I Sf.del-hull1l1s ,Ull l 

Vad dill' 'nlol . Iadl'n" lader inI e k"ndc' 

till \'," al ! "hd,," Wr I lyg\'apn 't "al11

rna ;'1' <1\',,\):( lI11r!cln Fl ~ (On 1'14\' 11 101
bancl"I<lIlCJ. Följden I,k,\, ull Fl:; idilA 

htlr t \Ojj tnllfll \'Cl r Cl\ ' dt ' lJ 'na ar föl'

,.,,,dd med fly J.! \ ;tPL'lIl'lI1hl mt!t o(;h Hä l
~1I'l!'eb.."kel1 , (Fil: :J .) 

25 ARS FLYGPLANTYPER 

En kort atl'rblick fl" 11.v~p l alltypen l a 

\'«1 F l ;; 'I "ar hill' snuhl I IItv<,(,kbnQcn 

gal l rama l \ 'Id "u tekniskl h '[Orlal 101"
band , 

Dl' allnl lörslil "Y J.:p löl1e" '0111 llll 

cll-lad -" Fl:, \'al' ii\ typ SK I l , Fo<.:k,, 
Wulf "Sll 'glIII." - ,.(l/Il del! llr"pl'llll~

lilla bete"kllillg.'r \'HI' , hemhndet Tysk
ILll1d, ( F il! 1.) De1l3 IlYl.!plan bci!'j ad. , 

by~gH' 1!l:i1i "" h I Il'l'nshYF;J.ldt'" i S\'e

riw' 111 .. 11<111 lH:ili ' H'h l!HIJ I 57 'x('m
p lar . F'1\'2'j1la11l'1 \'dl' ;;PI''' 1 (w ll il\ ' bi
planst.lp, (I\-, duhbl" vingar /1w<l aVl'll 
for d!'11 11 I"! I Ill>lllllga p r l'.» I"nda , Pi( 
F l:' ;!11\' ;i"r!es rt 'I för iillm:!1I IIygt 1',, 
ning och rör samhalldsflygn ing<ll- , E lI 

a nnaL skall "'gplan som användes lor 
Irkl1Hnc!c' UjJPf';Il!t:'1' var SH, 14 , 

FÖREGANGARE 

Del IOl'sl<! kl'i~sf l vgrlan .-om t illfördes 
Fl~ \'al' 8\' I yr .I ll. Det byggde~ av 

SAAB 1 ,'H :\00 l'x"mp la r mecl hÖllan 
1945 . J 21 Illl\'l'rkarll's i tem versioner, 
\'a r av lre \'ar jJl'opel lerdr' ivna och I va 

j lrlr"'n a, Flygplan l var na~ot okon 
I'clIliont'l !t IIlrust.a l 111 ,r! 'kjutam! 
pm[Jl' ller , Va rl,' r': .Jo , det \'ar ett "t~lI'kl 
cinskemnl l!'illl konsl ruk !örerna, sida 

a1l, for aU la god vH[Jenverkan, plal'e 

I'a ka llO lll'l'nCl cen t ralt. O""sUlom hade 
nlo lOI '1l met! \. i d(~n Il t( Il ~länrligl ökad" 

kr;1\" pa hå:;lkl'a fl e l i.J!ivit ganska 

~krymmand<: . \'Hdor den skymde fli
rar ns ~ik l l all~ l llllling \I II sta n och 
landning, l\lan plae('radl ' d" föra r('n 
o('h kanonerna lr~lInst l flvgp lank l'op

)lf>n {)('h 1ll010l'" bakom 10rar('11 G"n<l~1 

IIPP,' lOd '111 ' llertid 'Il nytt pm\)lem . 
Hur skLt l le förar('n klm'a cH Lt hopp 

i halldebt, >IV nlOtOl'"lOPP, brand e l dy!'! 
Om han li I1lllade flygp lanet fl" knn
l'en llO!wllt s, II "kulle han antagl1~plI 

bli ,,'arl l1li'ls""k , e l'ad a v d ' n fOlifaran 
dl' rot· randI' propeller n, SAA B \'ar 

1111': fnlmmil"rI" I() I' at I ävell här pro
I'a !lya !I II '; ga l . MUll l ö~te pro I l m!:'1 

jO(enoll1 att !TlOl1tf>ra in cn kalapult!; u !. 
SAAB J II blev )Ja sa sä tt de t rör~ t a 

flY!!J.> lan i 'ärlrlen i "crre le ve rans med 
k<l L"pultstol (ör aU l';,dda fÖlor n . 

Flygp lanC\,; bpvapllillg belitou i jakl 

\'erSl01WIl av au tol11atkanOIlCl' och rlyg-

jJlallet hade ('II 1"1'1 il\' 550 km tim . J 21 
lillfiinle" Fl " i Juli 1946 föl' ut i iJdntng 

[I\' p"l'~ona l .,,'h under arets "ISla n1il

nad 11 1IfÖ!'de" 1"15 egna J 2l:or. ( Fi\.! 5,) 

PROPELLERLÖST 

I Icbruan 1%2 var F l :) mogeL all traJa 
in i ll:taldcrn Det \'ar de" redan dit 
~avii l i El1gland "om i Sverige bejJrö
\'<ld J 2 "Vumpil'c" som bÖl'jacle t il l

lon" flYlo:fllltllij"n , "V ,1I11plre" fanns i 

S\'edge i n:-u-a ~OO exemp la r i sav" l 

jak L- 50 111 altackv(>rsionen , Jaktvers io
nen hade l' ndas\ automatkanoner ~om 
ht'\·äplllllj:!. Sedan "Vamplre" IJlivlt 
OI11()c!em som k rig ~ ll ygpla ll nven:(ick 

iI.v~pla Jl~n lill all bl i ~kol fl y~lall pa 
KI'i\.("flygsko lU1) L I unl<byhed (1"5), 

( F :~ Ii,) 

Som vl.,.,al l<lre tillförd,," PI~ .J 2!l 
"'fu lIllHn" , A rl't val' 1956 , i\ ven d e l ta 

lIygrlan ' ,II . lliH det tillfördes F15, 
\ '<1 1 hep l öval !Jr! andra I'orhanrl i Sv,,
riL!~' . "TunnaJl" hyggd'~ P<l SAAB i 
o\'l'r 50n ex"m plar, \'~II 'a\' lo rt farande 
<'Il de l ,,"VölIlCb ~OI1l nlaU'ly~pl all i Sv -
IliW ol'h '0111 jakt fl ygp la n i ÖstelTik 
De (-ste lT iklska pi loterna ()mskolade~ 

1''' F 15 und" r de t " 1 ~la <I r!:' L som Fl:i 
hari ' "Tunn,lIl" , .J <!Y "TlInnan" var rl et 

törsta s >I'icbyggda Ilygplall i Vä"Lell
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rqpa IIlL~d ptlJUJ"!li fl"" "iil~(,Jl D pt l:"lIUJ~ 

1111 .. 11<'111'1 I1l\Tkt'll 1'1 i [ln~;, h (,t fran all

dr., II ,.lVI' I \' ;,, 'liktl "II hY~f!a pa \',,1 

11111I 11I1I1I1l! al P" I -.lII,d p" d"l1 l1 d 1\' 1' 

a\' 11\L!l'lal) , Fo lidl'l1 hk, l'l l 01l6dll:I 

"to,1 '1111 ,d landI1JnJ.;sh,,,'c,-it' I' IIndt' l" 

" T 11111 Iilll " " 101 , ta d" F I ~ ktllld, dOll, 

il, il 11\ t Id :1\ ).'111 ;lr. t 1 1 iil.n~ldh'tl·r j 1',1 II 

" I\dl'~ IIirbcllld I ~\'I'r i l!c nöt 11\'"p l"II<: 1 

li l li,,,.!,,,. Ilo1ld,ll'lI ( Fi;.: 7, ) 

:'\ '" i <lpl'il 1!Hi! d et \ ,II !hg~ dll hyliJ 
III "TIIIlIIiII1 " IIHl I ,\ ;I~ " L all 'l'n" ""h 

"a'"11<1I,, 1 t;i 11'< I O" , I!Y1! ll ollilj l'I' till " .. 

all a c k lloll d .1 \ '(11' el"I 111~'cI l'll \ i",,1 V,, 
I IHld ",'m d~n Ilyt:!iHIc/; ' p ..1'.".0 Ila I ~()II\ 

k\,'lI'Qn11lIad" pil liirba .. " , 1 ,b iti t'" 1""'1 
L'1l 1I ,I'!i! l' lan l .vp, ,om mall harl l' t: I I 'lE! 

" It Iy,'ka "m ,wh ("tt lonr"""d" lin 

BYTE TILL ATTACK 

l"H I' " L 'II',ell " k Ofll I'dr " VU1 den, ltk
,11m tid ignl'f' "Tunnall" , Iii I l",p l'iwarl 

pa andra förhand , D, Il y~pl,1I1 '"1\1 

t ill fördes F I5 kUIIl [rall F il i Halrll" l ud 

",H' I Io I I IiJIm dal' L.!j ..nk-" ("lm tll\ kuh 
' Lall~l'n " ,II, \' a d ~;illl'l ',':JI ;'111111'11,1 

Ill lI,L!, d l men.! a lblr\jgt U l l'lht<tt 1I~'g

pla n an linpgn nL.!,,,"na , Eli ,II' "tl ll'd

III ligan I.' ;11 ' III lIPP!:{IIt.'I\ H ' Il 1 öll; I< 'k

\ly"pl" II kni\"l'l" 111'1';' la~ ( a ll " lI lali\", 

Gt'rlo rn ;11 1 ·· L afl:-.PIl·" d l~""~' l!<I tn Lll r u~

lab ' lied rada I ' Ol'h 'II 1l;'\'I!.!il l or all 

:--kdta r c-t d il. 1" fl hi l l · ·Lrifl~t·n · · 1.1j...,Jt ~1t't:. t lt 

IIlhlalll l ,tl lvadi'l's II YL.!pl;IIl1 Ii. dv~ I.dl I 

v"dc'] 01 Il I I1ÖI k", k~1I Ill t" allll d h Illdra 

mel\ \',i J [,i n;\';( I'''' I l' Ilv l', p llln" ;111 

>:1'1I","",;r~ ~ I ]la "P"" !'d).! , ( Fig S,) 

•• I ci a).! r ll1 l1~ pa tln llll l" II a ven 1'11 

TI~ I!:l P"mlu'ukl', p tt "'<lmrltong l I r<l o~

porl fI.I'/.!p la/l ~(1111 (Jd F I:) i Iiir,-I a halld 

a,,\'iil1ds li,l' utllddl1 i lll' a v tl v~n,I\'Il' '' 

I<'n'r ,,,,h I 1I~'g l 'iid d n lll g~ I J;j ll~l, 1111'" 

aVf'n le; 1" ~ln~'Tt l nllL...... pnr lt' l· Fii , I I{;r,

ta 11.CJud f1Y~J" ;idd J \lnl.;!~tjan:-"t fiJ1n~ :~\'I'U 

en Vl' r tnlhl'ilko pler med n .v!.(vapt'"hc'
l ~t:k tllng H KI' l , Dl'nnCl ä r , li ksOll1 

TPX:l, 1111'11>; ,,,I 11 1('" 1'''.I l ll tl '\lHIIII I'' 

(Sl\ f{AlI , lö " ntt ,..iik" , ,,, ri a Im ;-' 1111;111 

1 I,\'~he~" I I" l!lg " m i l \' i l1l!al~ Lo pp" 11':111 

,l i t Il,v<!pl"n I1l l'rI fa ll ~k ~lrll1 ,,1'1, "<HII 

II ll'd , II. nöd ,,,,,,I,, ,'1' ! DIA 'Al \'II I 

!!ledd,'I" ",II d" 1I IlI'fi!llll' I' ~i" 1-1 , 1: 
kOPll'l''' "I aI'e " lIt r u,latl 111<'<1 \'''1'>,,11 

">111 1:01' <1 ..1 I"nj h "" illl Iy ll" tlp!' 1110111

III,kllr I lI ii,j III \ ,,,1111 ,' 1 I llall all hl,hi,

I;' 1;",01" 

lil'ilk" Pll' I"II" , 1", a ;.II\I'; tndl1 l m;",m i ;l

ltd"'I. ,!' har ';I"al,. \'I d r'tt 1I ,'rt al 1111

(i d l" 1I " ii i \' I I I "'lak,,p l e,' hm ,,,,tb ", 

liir ,li l ,.. .. Ida laIIVl!,,\' ..,a l ln illl!,:u i lIi:d , 

101 "u tora I'\'\:1,1 " " I:,I11"ll'l'l[\l fl ll ,\',11

Idl~illI~lil!,a pbb,',. fil ' it lt Iyfl,' ut I' !>I

u ill/.! li ll av I" \·lh'l' ~n(l i"ol '!'<JClt ' 11 1<1 11 

"i ,kol' , r,;r aH ,., l\a1,111 Ji ;r a l :ll! <!1UII", 

!1N"Ol lU l r!l l en km ClSII'oip l<l l ' 1'111'1' 

11',111"1''' '1''1''' , k cula d <, 11"11 (n .."dol l I Id! 

,jllkla", 1[0'11 • ""11'1' , ,1 1''' ,11111",11 "d,. 

~.,,\ ;iudnll l I ; ~ , IH J1LfJj)!l III II ...U11 i.!'Il" fl'· 

''''',kd'' ;lnikl'l II 1I1;:111:.!L 

TROTJÄNARE 

l! t f\I'O'1 dl ' ''''''' 11,~ I I,1I 1 111\11 , I"r l lala ll ,k 

p" 1"1:, 11,1l!,1i1 ,l idr" ,k, ,j ll~'l!,jlhlltyi""" 

D"I! "I;) lYI" II :II "l{ \I; , ,,11111 II';UI Ka

;'''c/:1 ""h LJ:,A 1;\lInr<'(' ~ b'l!,\,ClP !H'1 1'(' 

d,tli II ' 1!147 0"11 h,,1' ",... d,w 1.1:111 11':.111 11 

: l a ll~;' ;11 - ,"n oklJltly~\ 1111 Id kl'ir.:s

Il.l'l,~k(llil:1 i LIIII1I.: I\\'I" , 1 p" Fl., (111 

"'111.1 dl'lI i 101 t ~ kille! 101 1'(' I" onill

iwh ..... rn; l rr .. fllulll'h 111'-1 ' .... 1 ill l l.t.1 SK Hi 
11,1 1' l ' IJlO'II.' rtid hi>! jal h it Iii, dyrhar j 

dl'lll j,!.!" !IPII Io ii r.:" "idel'1l .,.'i, "l's;II(, .. 

' 1\1 ,~ I(,l'essh'l Ilwrl SK "fl S,\ B "Sa
Ii .." , SK ,,(I ;11' , I SA \ 13 1..,J11o"lIkIIOl l 

ml'lI dt rll'~loI .al' 11)l!,\"ll'lIl'1 Salll"1 al 

11!l\"'1kad" I J!1I1 hu 11,1 Hit', I IJOl'jillI ;' 1' 

1!)!)2 , .'\ \'1' 11 delli! I 1 \'~l'lall h;1I , Ifl\ ' "n l ~ 

\ III ,kli glllllrlli,gL!Ulld,' IIYl!lIlhaldlilll,lt

" II 1',1 Ljllllghl h" ,!. 111'11 s k.,1l 111 1 Il" 
I l v'!!;sko laf1 ~'1'~."j f ;1. :.n Inod( 'l 'lla,·.' t .vp. 

$ • :::il'dall hOs l l"fI l ! fl!1 hal' pa r 15 

, I\- l'n ; ~n\'jlnl, "Il anllil1l \ e l":-.ion CI\ " 

" L:IIIS" Ii" , Jlillldil.:L'1I ,r n E. Dc' l h,n \' i

. al ~iJ.! ~Hl p.t laktt('IIJ:.Jl d vlI nl;llJgf-i 

dyrhara tlmm;l l IIYI!~ Ine.1 kl'lgsllvc 
p h il ;1\ 1,1 II ' I>rak"/1" , 'nh;II'1 leil att 

"ka!JiI ;1I11.dblll,,1 a l 01,: (lI tl olllllol., l"k l 

IIYt.: I>!flIWII , D .. ",,, ;!l ltalbll",1 11I",tt ha 
lart- o(' h hii jclprl'" t<Jlle!n "0111 i ItllvlIll

~.· .k ()\·\.·n. IIl::,..."t~ lf111 1 1t.·T IlH.·d f noclt ' ITW 

!-;.I'il!,sll ,\'L:I' I,u h , 0('1 . ' ;11 d,irlhr 111 Il' dl I 

llm" lIHI" >t I llIiii 'd d "I"t igl l:l 1 1~'gIJ 1 ,,", 

;\Inr J :I~ ,-,rsalte" dl' J :lS " D rak " l1 

I)ll! J,d<llIy::pl"1l o)\'.'n'ld, J :;2 III! 

11,\',-\\'<1" " ' '1'' 111;1111) o:> t, rbaud -,t11l1 IlIl·d 
'I . ~I'lI!JtJ :I I li,rlal!d j[J Fl:, 1.1 :iL fl 

"JJ\'uncl:" a\'('1l tö,' ,Indra andan"aI \'<1 1'

I\m "1;, , ;11 1 h , :a ,:ar"k l lrl " , llk.'1. 

, id 21 , 1 

FRAMTIDEN 

L tf 0:-;',... ~i\"i...!1l ~ I · J1~l l!ni. ~I J Iran l lIdcll . 

Vi hil l \"l'rkm hor.! al liirlwn·dcber ml 

1"r cu1 I·r::.~, t td l\ )ljilJl ii ['\.!O L;'ln;:...t.~n cn(,,\d 

,sI\AB,.. " '1 ""1 1 kUlI,ll'llkllOIl " V i!!!! I'II " 

D"l lJ illl \l ki ! HI!!,' I! ' 111(1. 11 t: i ..1111'1 I 

m(lb"ttnll"~I'1] j,; r Ilnl1l1jl'll VI' s" '1:,,I'11 
1~ f'l\:("l\fliI:-' V ~~I·fI · · A.J ;{": ,L,I ;\ :--.ta l 

1<>1' all,,,, L "d , .J Ii '" I"k:\ I d"1I \I ' r~"'" 

"01,1 Fl:, ,kall 1;1. \1"lI illl\' lldlll'!>I!' l it' " 

~I dock ;<Tt", k />1<11111;,1"" '<1 11 "11 01'" 

l, lid Fi"'!.'" " , ",b",,:;, Ii) I oI " llTl" lIya 

III' 'p l. lIlIl' I' h.1I 1,'d'lIl hi'lJal , !': !t;II' 

I f'X l"l·dul1 1'11 1I10luI kf'rnllll!S,1I 11 q,:, t!lllr n~ 

I"lthg"t.llh~ o('h pro,), ktl'llIlIl'lI d" "11 

;~7-:-'11111tl.-4tnr il l\dl~ l Ir.ul1 :-.kl",rl l l li Ff'l 

; II IIl1hl:tlllIIl1I.: ' II ~I ' ,I\ I 1.111111" , I, ,' ,11,11 ' 

oni :d p ... , j d~t()llH. L \. ' llkll 11tH·h;. I :-.1 411.1 

k()~IJli.lfh l . ·lIa;o,.l, · ;1\'('[1 Jll'I':'<o(,ni d l'n~ ut

I l i r i IllIIl II ~ l. dnp.L....... r il I1L! ~j..\" loJ..;.. ~ll·r , IIi 

l" I l il!">1 \"'1 k~I."I~- "dl Im! >!al ,t ,""

tla' f " IIU",'l1H1HI:--. l d j ' 1.1IH~~I1<.ll~H IOll11'

n,dp! ·... t I"Il. ~ :-.on. "Slt Il till dtl lin, 11 il a, r I 

,u OIT111l"\;lfllli l Fl; dl "Ii II ~. '''',' 1 ;;;11 ( 1 \ 

fI ~ 'I'pl,,,, • 

!I 

F/g 7 

fo t o : john forsell 

foto : arne j ohan s son 

Fig 8 

• HKP ~ 'an tämna, "galdagen" , , . 

f oto: j ohn f orsell 

• Viggen ti l l FIS IOl e 1975, 
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Frivillig
utbildningen 
klar 
förstärkning 
tör 
bastroppen 

* * Upprinnelsen till den 

frivilliga utbildningen i 

bastjänst som ägt 

rum vid F75 under se

nare tJ.r - är en skrivelse 

frän chefen för flygvap

net som beordrar flottilj

cheferna at t understödja 

flygvapenföreningarna i 

en rekryteringskampanj 

för att skaffa elever till 

bastjänstkurser. Framför 

allt för att na och utbil

da den värnpliktiga per

sonal som är krigsplace

rad vid och bosatt intill 


resp bas. * * * 
perter på bastjänstutbildning från flot
ti lj en. 

BASTROPPFÖRSTÄRKNING 
Resultatet av mötet blev att tolv värn
pliktiga anmälde sig till kursen, som 
omfattade 72 tim och även skulle räk
nas som ett skede för befordran ti ll 
värnpliktig korpral. Kursen omfatta 
de al lmän bastjänst, markförsvar, sta
tionstjä nst, sambandstjänst och till
lämpningsövningar med betoning på de 
inledande åtgärder som å ligger bas
troppen vid beredsk apshöjning. Utbild
ningens mål var aH utbilda personalen 
till att förstär ka den befintliga bas
troppen. Härav uppkom den inoffi
ciella benämningen "bastroppförstärk
ning" . 

Det lyckade resultatet av rekryte

D
etta föranledde chefen fö r 

ringen ti ll kursen vid krigsbasen rap
F15 att ordna en försökskurs 

porterades till CFV och föranledde en
vid En krigsbas under hös

ny flygstabsskrivelse vari anfördes att 
ten och vintern 1965-1966. 

"C F15:s ini tiativ var synnerligen vä r
Till berörd personal utsän

defullt för aM upprätthå lla/ uppehålla
des sommaren 1965 information om 

en hög beredskap vid basförba nden ,
kursen och inbjudan till ett informa

varför detta system bör p rövas även
tionsmöte i bÖI'jan av september. Till 

a v övriga berörda flottiljchefer".
mötet, som leddes av chefen för F15 , 
kom 25 personer. Representanter från 
Hälsinge flygvapenförening och flyg VAKANSERNA BORT 
staben deltog också i mötet och orien Liknande kW'ser rek ryterades också 
terade om den frivilliga utbildnings  hös·ten 1966 vid andra baser, men av 
verksamheten. Kursens uppläggning kortades till 36 tim utbildning. Bas ut
och genomförande föredrogs av ex- bildningen forts atte åren 1967-68 och 

1968-69 för att vidmakthålla och öka 
kunskaper och färd ighe ter hos perso
nalen. 1969-70 företogs en omskol
ningsk urs för stationskompanichefsbi
träden, klargöringschefsbiträden samt 
lablå ma,rkörer och orienteringsmarkö
t'er i kommandocentralen. Denna om
skolning betydde att vakanser i dessa 
befattningru: fylldes av ny utbildad och 
intresserad personal. 

•• Det verkliga elddope t fÖl' dessa 
värnpliktiga inträffade vid KFö hös
ten 19'10. Då skulle det visa s ig om 
"bastroppförstärkningen" kunde upp
fylla de krav och förväntningar, som 
ställts på dem. 

KLAR FÖRSTÄRKNING 
Personalen hade utbilda ts till att för 
bereda inmönstrlng av fordon vid A
plats, att förbereda inmönstring av 
personal, vägvisare vid avs tignings
station, att biträda vid upprättandet 
av det operativa sambandsnätet. Dess
utom skulle de biträda med iordning
ställande av klargöringspla tser fÖl' 
flygplan, fTan1..förse l och klargöring av 
flygplanammuni tion mm. 

Vid mobiliseringsövningen Jru'made 
bastroppchefen "bastroppförsä rk ning
en" efter en uppgjord larmlista, och 
inom 11/2 timme var samtliga på plats. 
Denna insats betydde a tt basen var 
klar att ta emot och klargöra flyg
plan flera timmar tidigare än vad som 
annars sk ulle varit fallet. 

FÖRTJÄNAR ALLT STÖD 
Allt efter som den ordinar ie personalen 
inmönstrats och avlöst " bastroppför
stärkningen" , ing ick dessa i sina ordi 
narie krigsbefa ttningar. 

Övningen visade att "bastroppför
stärkn ingen" hade gjor t Ett utmärkt 
arbe te, som höjde basens beredskap 
i väsentlig grad. De t faktum at t ut
bildningen av dessa värnpliktiga skett 
genom frivillig hemortsutbildning vi
sar vilken betydelsefull insats frivillig
rörelsen kan göra inom flygvapnet, och 
att den förtjänar allt stöd den kan 
få. •West/in 
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'.,. 	 :-: F15 har sedan ja
nuari 1970 organiserat 
en stör- och stratos
färgrupp i f d tredje di
visionens lokaler (det 
officiella namnet är 
malllyggruppen). Avsik
ten med flygningen vid 
F15 är att upprätthålla 
kunnandet pa 32 B 
för alt senare omsko
la mäldivisionen. Chef 
för gruppen är kapten 
BRODD och han be
rättar nedan om denna 
verksamhet. ' . !. 

U
Ppguten innebär samtidigt 
störflygning för jaktförban
den och undersökning av ra
dioaktivitet i högre luftla
ger för FOA:s räkning. För 

denna verksamhet finns f n sex "Lan 
sar". Under innevarande år kommer 
ytterligare flygplan att tillföras för
bandet. 

SUNE OCH PETRUS pA 14.000 M 
För störflygning utnyttjas ofta "Jer
ker" på förarplats och "Sune" under 
vingen - numera välbekanta figurer 
för de flesta förarna inom vapnet. Des
sa två kan åstadkomma störning på 
siktesradar, vilket möjliggör träning 
av anfall i radacr'störd miljö. Under 1971 
kommer "Petrus" och fem flygnaviga
törer att tilliöras gruppen. (Slme och 
Petrus är övningsstörkapslar.) 

Undersökningen av radioaktiviteten i 
högre luftlager innebär att man fly
ger på 14.000 m under 20-25 min och 
låter luften genomströmma sex kaps
lar med specialfilter. Flygningarna in
tensifieras i samband med kärnladd
ningssprängningar. 

ANALYSER AV FOA 
Efter det att raruakflygplanet plundrats 
på sina kapslat' (fig 1) sänds filtren 
omgående till FOA:s radiaksektion i 
Stockholm. Vanligtvis används vid en 
mdiakflygning två s k mikrosorbaniil
ter samt fyra glasfiberfilter, Mikrosor
banfiltrens värde ligger i att de kan 
upplösas organiska lösningsmedel, 
vilket underlättar analysen av det in
samlade materialet. Med gJasfiberfilter 
kan man samla stora mängder aktivi
tet på minsta möjliga mängd filter
material. Mikrosorbaniiltren undersöks 
medelst autoradiografi, dvs med hjälp 
av fotografiska emulsioner där de ak
ti va partiklarna isoleras och studeras 
i mikroskop betr färg och form samt 
storleks- och aktivitetsfördelning. 

Genom att undersöka och analysera 
den radioaktiva strålningen med olika 
slag av detektorer få r man en upp-

F 15
undersöker 
~~dioaktiv~teten 
over Sverige 

32 B-förare 
välkomnas 

till kul jobb 
på 

fattning om dels den totala radioakti
viteten, dels halten av de olika nukli
derna. - För vissa av de radioaktiva 
produkterna är man dessutom tvwlgen 
att tillgripa kemisk analys, 

URSPRUNG OCH KVALITET 
Samtliga dessa undersökningar ger 
tillsaIllffians med beräkningar av mol
nets bana (trajektoria), studier av 
moLnets form och strukturförändring
ar samt under vilka betingelser bom
ben bringats att explodera - en upp
fattning om typ av explosion och 
bomb, explosionshöjd etc. Dvs en va
penanaJys som i sin tur beskriver ut
vecklingen av de nukleära vapnen i 
bl a de länder som fortfarande inte 
skrivit under gällande provstoppsavtal. 
- Sålunda kunde massmedierna 
medio april meddela att man på FOA 
spårat ökat radioaktivt utfall över 
Sverige i slutet av mars i år. Ursprung 
Sovjetunionen. 

•• Flygtekniskt innebär flygningen 
på höjd att fart och höjd stöts upp med 
ebk för att långsamt sjunka pga för 
låg dragkraft på tillåtna varv. Några 
problem med tyngdlöshet eller sterili
tet pga radioaktivitet har inte fram

15 

komm.it. Praktiska prov på det senare 
genomförs och resu Itat förväntas se
nare under 1971. 

Organ.isatoriskt består gruppen av 
två fas t anställda förare (officerare, 
fältflygarr-e) samt en stationspluton om 
nio man + värnpliktiga, För flygning 
inkallas förare för att fullgöra obliga
torisk eller frivillig flygtjänstgöring, 

VÄLKOMMEN! 
Rekrytering av dessa har inte berett 
något större problem. Det finns gott 
om 32 B-piloter som fått möjlighet till 
fortsatt fJygtjänst - trots att flyg
planet utgått som jaktflygplan och om
skolning till J 35 inte erhållits. Vad 
som erbjuds är flygning med ett flyg
plan som ät, trevligt att flyga och som 
många förä lskat sig i. 

Alla "gamla" 32 B-piloter bör höra 
av sig för flygtjänst även om beho
vet f n är begränsat. Då måldivisionen 
omskolats öka:t, verksamheten och 
därmed också förarbehovet. - F n 
finns inte I;ehov av omskolning av 
A 32-pilote,r . Men i framtiden kommer 
det sannolikt att bLi nödvändigt, efter
som 32 B tvingats försöka leva kvar 
70- talet u t. • 

Brodd 

21 



E
n gång om året - l regel på 
senhosten - genomförs en 
storre råddningsövnmg for all 
flygande personal vId flottIl
jen. Den brukar i regel kom

bineras med en flykt.övning och pågå 
i ca tre dygn. 

I fjol genomfördes denna övning i 
september månad. Det blev en stra
patsrik övning i regn, mörker och ky
h.. Personalen fick då verkligen testa 
sin kondition och sina kunskaper. 

RÄDDAD AV "Fl" 
Förutsättningen för övningen var att 
det rådde krigstillstånd och att besätt
ningarna (förare och navigatör) efter 
ett företag på eftermiddagen hamnat i 
en nödsituation, som resulterat i nöd
utsprång över hav nära ett av angripa
ren behärskat landområde. Fram emot 
kvällen skulle de nödställda bli räd
dade med helikopter från den främ
mande makten. Vid landning senare på 
land var det så arrangerat att de nöd
ställda skulle lyckas undkomma sina 
"räddare" för att sedan försöka ta sig 
igenom ett ca 50 km brett landområde 
som besatts av ockupationsmakten. 

Med hjälp av helikoptern flögs delta
garna ut till ett för dem okänt havs
område. Fönstren var förklistrade och 
helikoptern flög inte den närmaste vä
gen till övningsområdet. Besättning
arna "tvangs" sedan hoppa från heii
koptern ner i vattnet. Därmed blev det 
nödvändigt att snabbt få i o/'dninJ sin 
räddningsutrustning - bl a den "upp
blåsbara". Uthoppet skedde med heli
koptern i hovringsläge från några me
ters höjd. (Fig 1.) 

Efter några timmar i livbåten kom 
räddningen. I olika omgångar lyfte he
likopterbesättningen upp de nödställ
da - både med och utan hjälp av Yt
bärgare. (Fig 2.) I vattnet provades 
olika typer av utrustning. Särskilt 
glädjande var isolerdräkternas goda 
funktion. Det förekom knappast några 
läckage alls. (Fig 3.) Det fanns dock 
annan materiel som tyvärr hade något 
sämre prestanda och värdefulla erfa
renheter erhölls för förbättringar. Ef
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* * I F15:s organisation ingar en flygtransportgrupp som bl a är 
utrustad med HKP 4 - flygvapnets räddningshelikopter. Heli
koptern är en ovärderlig tillgang i räddningstjänsten. * F15 
har ett utsatt läge genom närheten till kusten . Det gar knappast 
att vid nägon flygning undvika att komma ut över Bottenhavet. 
Vattentemperaturen där är i regel lag. * Som exempel härpa 
kan nämnas, att under juli manad 1970 uppmättes vid ett tillfälle 
yltemperaturen i vattnet utanför F15 till bara +4Q . För flygande 
personalen är det livsviktigt alt ha tillgång till snabb räddning 
vid ell eventuellt haveri ute till havs. * Att ha HKP 4 pa för
bandet inger därför stor trygghet. Det ger även möjlighet att* * * realistiskt ölla räddningstjänst. 

ter övningen i vattnet landsattes be
sättningarna och fick ombyte till torr 
flygutrustning. (Omtänksamhet aven 
invasionsmotståndare ') 

pA RYMMEN 

Efter ombytet började flyktmomentet. 
Det genomfördes besättningsvis. Be
sättningarna tilldelades en mycket 
bristfällig karta, som "råkade" vara 
brandskadad elle r trasig på de ställen 
dä!' vitala orienteringsobjekt fanns. 
Man hade dock tillgång till nödkom
pass och viss nödproviant. I terrängen 
var fienden representerad av spa
ningsplutoner ur 114 från Gävle. Dessa 
hade till uppgift att tillfångata rym
lingarna. 

De flesta deltagarna föredrog att nat
tetid och i skydd av mörkret ta sig 
fram till de egna linjerna, vilket var 
strapatsrikt i de blockrika hälsinge
skogarna. Andra föredrog att övernatta 
på något skyddat ställe och förflytta 
sig under dagen i stället. Under natten 
fölJ ett kraftigt regn och luften var 
kall, vilket tärde inte så lite på både 
humör och krafter. 

ERFARENHETER 
Fram emot andra dagens eftermiddag 
och kväll började deltagarna nå "må
let" . Många var trötta, h ungriga och 
blöta - några t o m nästan utmattade. 
Om inte tidigare så framstod då be
tydelsen av fysisk spänst och välodlad 
kondition som något minst sagt bety
delsefullt. Humöret var emellertid ef
teråt prima trots strapatserna. Förvå
nansvärt få blev tillfångatagna av fi
enden, vilket tydde på att de varit 
mycket försiktiga under flykten. 

Övningen gav mycket gott utbyte. 
Man fick känna på hur det är att an
vända sin flygutrustning när det verk
ligen kniper och att bli räddad av he
likopter. Förtroendet för säkerhetsma
terielen samt räddningsmöj ligheterna 
har säkerligen befästs genom övningen. 
Självförtroendet ökade säkert också 
genom att man klarade av att - med 
hjälp av dålig karta och nödkompass 
och bara knapp nödproviant att leva 

foto: o_e gellerrnark 
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Vid sidan 
om rutintjänsten 
- Konsten att fly 
och ge hjälpande lift 

på - ta sig fram en avsevärd sträcka 
i svår terräng under verkligt besvär
liga förhållanden. 

HJÄLP FRAN OVAN 

Helikopterns användbarhet har genom 
publicitet och kunskap nått ut till en 
allt större allmänhet. Det märks bl a 
på alla förfrågningar som kommer till 
flottiljen från enskilda och företag 
betr möjligheterna till hjälp med lyft 
av olika slag. Mht räddningstjänsten 
och beredskapen är det dock bara i 
undantagsfall som helikoptern får ut
nyttjas för sådana uppgifter. 

Det händer dock att helikoptern ock
så kan tas i anspråk för uppgifter som 
ligger vid sidan av rena räddningsupp
drag. Ett sådant fall förekom t ex vid 
F15 hösten 1970. Då utförde en HKP 4 
ett precisionsbygge aven fyr för sjö
fartsverkets räkning. 

• En älgko räddas sista stund. 
Sedan mer än hundra år tillbaka 

finns en bemannad fyr på Agö, ca 30 
km sydost Hudiksvall. Denna fyr har 
ersatts med en helautomatisk fyr som 
"byggts" aven F15-helikopter. Fyrar 
av denna dimension har aldrig tidigare 
transporterats med helikopter, men ute 
på Agö kunde man inte tillämpa de 
vanliga transport- och byggnadssät
ten. Fyrplatsen saknar hamn och ter
rängen längs stranden är 'mycket 
olämplig. Att bygga upp he!::l anlägg
ningen på platsen skulle ta mycket 
lång tid och bli mycket dyrbart. Med 
HKP 4:an kunde man lösa både trans
port- och monteringsproblemen snabbt 
och rationellt. 

VAD EN VERTOL TAL 
Tack vare HKP 4:ans kapacitet kun

de fyr1:ornet byggas av fem monter
ringsfärdiga sektioner. Sektionernas 
vikt låg på 1.200-2.250 kg. De bestod av 
fyra 3 m höga stålcylindrar med un
gefär två meters diameter. Dessa plaQj 

III.. cerades ovanpå varandra. Överst på
O... toppen skulle själva fyrkuren stå. He
c la byggnadens höjd är ca 15 m. 
~ 

Helikopterbesättningens uppgift var 
dels att tr'ansportera sektionerna från 

.2. 

..c 
Hölick till Agö (ca 10 km), dels attO... 

Fig 4 

foto: john forsell 
• En sorgesam transport. 

montera sektionerna på varandra med 
sådan precision att befintliga bulthål 
kom exakt mitt för varandra. 

Med nedbantad helikopter och ett 
minimum av bränsle och en 3 m lång 
lyftwire lyftes först de tre nedre cy
lindrarna över till Agö. Det gjordes 
utan större svårigheter, men helikop
tern kändes onekligen mycket tung. 

PRECISIONSPASSNING 

Att lyfta de olika sektionerna på plats 
för montering visade sig vara besvär
ligare än besättningen räknat med. Be
tongfundamentet för den nya fyren låg 
bara någon meter från det gamla fyr
tornet. Därför måste helikoptern an
vända en 12 m lång lyftwire för att 
kunna komma in till platsen med las
ten och samtidigt gå fri med helikop
tern från det gamla tornet. Cylindrar
na måste sättas in i exakt rätt läge. En 
tätningsmassa i fogarna på varje del 
hindrade nämligen efterjustering. 

Färdmekanikern dirigerade lasten 
från luckan vid lastkroken och över
vakade säkerheten under helikoptern. 
Navigatören dirigerade lasten från 
marken via den långa interfonslingan, 
som man firat ned. Dessutom överva
kade flygnavigatören säkerheten från 
marken. Tre man med styrlinor hjälpte 
till att från marken vrida lasten så att 
bulthålen kom mitt för varandra. I ett 
par av bulthålen på varje del fanns 
styrpinnar - ungefär l dm långa 
som passade exakt i motsvarande hål 
på nästa sektion. 
• • Det gällde verkligen att hålla 
tungan rätt i munnen. Som förare kun
de man inte se lasten, som i detta fall 
hängde ca 17 m under helikoptern. Det 
krävdes ett mycket fint samarbete 
inom helikopterbesättningen för att 
lyckas. Man fick för varje sektion lik
som känna sig för och göra många 
försök innan det gick att med styrli
norna och dirigering få allt i exakt 
rätt läge. Men övning gav färdighet 
och de två översta sektionerna kunde 
sättas på plats direkt efter transporten 
från Hölick. Arbetet klarades av på 
en enda dag! ! (Fig 4.) 
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• " Burldogens" /SK 61 :aM runt-om-slk l Dr precis sådan man pa F5 önskar sig den på ett 
rOrSlahandsskolllygplan 

I 
väntan 

på 
SK 61 

Nyheter 
om 
"Bulldog" 

* * F5 går i väntans tider. Nu i sommardagarna kommer 
det nya prope/lerskolflygplanet! SK 61 börjar da ersät
ta ~5-trotjänaren SK 50 (SAAB " Safir") , som i sin tur 
ersatter veteranen SK 16 som flottiljernas sambands
flygplan . Sommaren 1972 skall samlliga 58 SK 61 :or 
vara levererade - Alltsa ANTL/GENI * * * 

A
v Beagle "Bulldog" (se be
skrivning i FLYGvapen
NYTT nr 1/70, sid 1&-17 ) 
har som bekant blivit Scot
tish Aviation "Bulldog" och 

det skotska företage t har i år färdig
ställt den första SK 61:an . Nr 00 eller 
G-AXIG (se bilderna) flögs första 
gången den 14 februari i år av firmans 
provflygare. Den 23-26 februari tog 
ett par av FMV-F:FC:s provflygare 
hand om " India Golf" för kontroll av 
flygegenskaper, prestanda mm. Flyg
granskningen föregicks aven ingåen
de markgranskning, där kritiska her
rar från FL, MO, FE, FC och även FS 
deltog_ Resultat: Inget är så bra att det 

inte kan göras bättre - ett tämligen 
stort antal detaljanmärkningar note
rades. Nr 00 hade tydligen till vissa 
delar iordningställts under stark tids
press. 
•• överföringen av tillverkningen 
trän et.t företag till ett annat kunde 
alltså inte undg[, att märkas i det. förs
ta arbe tsresultatet - detta inte sagt 
som kritik mot Scottish Aviation Ltd. 
Men flyttning av verktyg, jiggar och 
annat material från England till Skott 
land, uttagning och anpassning av all 
behövlig personal tillsammans med ett 
krävande tidsschema måste skapa svå 
righeter. Ingen tvivlar dock på att an
märkningarna skall vara åtgärdade i 
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• 	 Vid bankning med den I;,gvingade 
SK 61 :an är .Iklon Iramäl , bakal , 
uppåioch oedlll belydllgl bäUre 
än med elt högvingal Ifygplan _ _ . 
där huvudvingen alIvarligi skym
mor upps ikten räll ul al den svängan
de sidan . . _ vilket Inom F5:s slarkl 
IratJkerade övningsområde belyder 
en oacceplabel Ilygsäkerhetsrisk. () 
I nr 1/71 av FMV-F:s organ ' -TlFF' 
höjdes nagra varnande ord betr un
derhållet av " Bulldog " - problem 
uppdagad.. vid besök hos tillver
karen - men slutomd/)mel blev 
dock: SK 61 b II r en ATTRAKTION I 

foto: 5coffish aviation ltd 

serieversionen av SK 61. Tvärtom är 
det nu som tidigare fullt klart, att FS 
med SK 61 får en förstärkning av sina 
utbildningsresurser och ett propeller
skolflygphn , som både flyglärare och 
elever kommer att. trivas med. 

Scottish Aviation Ltd ligger vid 
Prestwick i det västskotska grevskapet 
Ayrshire. Att flyga ett småflyg-plan på 
DC-8:ornas och liknande bjässars 
Prestwick Airport (där dessa numera 
mestadels bedriver skolflygning) var 
en angenäm erfarenhet för svenska 
förare. Dels allmänt (kanske mest för 
att en av trafikledarna var en kvinna') 
och dels för att man både en och flera 
gånger kunde höra följande från Prest
wick Tower till BOAC-skeppare och 
liknande: "Hold your position. 'Bull 
dog' is number one," 

•• SK 61:ans tillkomst har som alla 
initierade vet inte varit problemfri. 
För det första åstadkom själva valet 
av flygplan en hel del rabalder, det 
mesta dock obefogat. Därefter orsaka
de nedläggningen av statsägda Beagle 
Aircraft L td ytterligare uppståndelse 
och - vad värre var - en nästan ett 
årig leveransförsening. Det senare har 
förvisso rubbat en del planer och pro
gram men ingalunda tilltron till "Bull 
dog". - Situationen kan med ett citat 
ur en dikt av den skotske skalden Ro
cert Burns (född i Ayrshire 1759) ut
tryckas ungefär så här: 

"Ett å r av betryck, skulle det bli 
mitt fall? 

En natt i ett gi lle och sorgen är all! 
När målet, det sköna, för resan 

är nått, 
vem tusan vill t.änka på vägen 

han gått?" 
T.T. • 
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fala: åke bergman 

F
lygprov visade emellertid att var· 
k en större stjärt eller mindre men 
starkare motor var tillräckligt för 
att ge tillfredsställande flyg'egen
skaper åt det ny a bombplanet. 
Man bestämde sig för att nyttja 

den mindre Pratt & Whitney R-1535-11 mo
tom på 750 hk. Beteckningen pä planet 
ändrades till A-17, I augusti 1935 var samt
liga 110 beställda flygplan levererade , Yt
terligare JOO plan levererades senare av den 
mod ifierade versionen A-17 A (R-JS35-13 
motor på 825 hk), 

SVENSK VERSION 

Fabriken i USA tillverkade 1937 en export
version av A-17, betecknad Northrop 8 
A-l. Svenska flygvapnet beställde 1937 eli 
exemplar av det nya amerikanska bomb
planet. Samtidigt tecknades kontrakt om 
licenslillverkning i Sverige, Det beställda 
originalexemplaret levererades per bät via 
New York den 22 april 1938 och monterades 
samman och provflögs vid Malmen i Sve
rige, Flygplanet fick inom flygvapnet be
teckningen B 5 A och tjänade som förebild 
vid den följande svenska licenstillverk
ningen, Denna tillverkning förlades till 
ASJA (senare SAAB) i Linköping . Den 
första beställningen på 40 plan gjordes un
der september 1938, 

Den 20 juni 1940 återlämnade USA:s 
flygvapen 93 flygplan av typen A-!7 A till 
Douglasfabriken , som vid den tiden över
tagit Northrop-fabriken s tillverknings- och 
konstruktionsrättigheter. Av de återtagna 
planen sändes 61 till brittiska RAF (för 
vidare basering i Sydafrika). medan de 
återstående 32 hamnade på den västin
diska ön Martinique - där de lämnades 
att rosta sönder! Egentligen skulle de sist 
nämnda planen ha tillförts franska flyg 
vapnet, men den tyska ock upationen och 
det franska sammanbrottet maj-juni 
J940 kom emellan, 

•• På ett tidigt stadium fanns i Sverige 
vissa fWlderingar på att förse "vår" B 5:a 
med infällbart landställ, i likhet med den 
amerikanska A-17, För alt h~lla kostnader
na nere fick emellertid planet slutligen i 
sin svenska version ett fa st , aerodynamiskt 

• Ett knippe " F,ösö·blomsle," ••• 

"..."~.. . " 
, 

B 5:an 
inklätt landstäl!. Kropp och vingar var av 
skalkonstruktion, Vingama tillverkades vid 
SAAB-fabriken i Trollhättan, medan övrig 
tillverkning och montering skedde i Lin
köping. Motom i B 5 :an val' en Nohab
byggd My XXIV på 980 hk. 

BASERING PÄ F4 OCH F6 

I och med att spänningen i Europa ökade 
måste det davarande svenska bombflyget 
förstärkas, varför ä nnu en serie pH 24 plan 
beställdes vid ASJA/ SAAB under augusti 
1939. Alla flygplanen (sammanlag t 64) be
tecknades B 5 B. Leveranserna började un
der senare delen av april 1940 med 20 
plan till F4 pa Frösön. Under 1941 levere
rades 78 plan till dels F4, dels F6 i KarIs
borg. Den 11 maj 1940 bes tälJdes slutligen 
en serie på 38 pla!) vid SAAB i Linkö
ping. Dessa levererades frän j uni till de
cember 1941 och betecknades B 5 C. 

B 5 B klIDde totalt medföra en bomblast 
pil 800 kg - fördelad på en 500 kg bomb 
(alternativt 250 kg) i centralt, under krop
pen placerad bombgaffel sam t fyra 50 kg 
bomber upphängda i vingbombställ. Dess
utom fanns ett inre bombmagasin för ett 
antal 12 kg bomber. I stället för bomb
gaffel kunde ett kroppsbombställ för sju 
bomber användas. B 5 B kunde även med
föra speciell utrustning för dimbildning. 

BOMBFÄLLNINGSPROBLEM 

B 5 C sk ilde sig från B-vers ionen främst 
genom att det inre bombrummet kunde 
förses med 50 kg bomber och att kropps
bombstället (alternativ till bombgaffeln) 
var avsett för en 500 kg eller 250 kg bomb. 
Bombgaffeln var nödvändig vid störtbomb
fällning för att föra ut bomben utanför 
propellerfä ltet. Originalfly gp lanet B 5 A an
vandes senare för div prov samt för bog
sering av luft- och glidmäl. B 5 D s lutligen 
var beteckningen för en B 5 B/C, som för 
setts med extra utrustning för måIbogse
ring. 

B 5 :an var i tjänst vid F4 och F6, där 
de efterträdde flygvapnets första lätta 
bombplan brittiska Hawker Hart (B 4). Ef
ter årsskiftet 1944/ 45 fanns B 5.an i tjänst 
vid flera andra flottiljer som mälbogse

(Se även t,eplan·sklssen sid 28 .) 

* Under mitten av 
1930-talet provades ett 

antal militära utveck

lingar av det fram

gångsrika civila "trans

portflygplanet" North

rop Gamma. Den ame

rikanska armen köpte 

YA-13 med en 710 hk 

stjärnmotor. Mot slutet 

av 1934 beställde det 

dåvarande amerikan

ska armeflyget 110 flyg

plan försedda med 

Pratt & Whitney R-1830 

motorer på 800 hk. PIa

nen fick beteckning

en XA-16 eller typ 

2-F. ** * 
"svensk" 


störtbombare 

rings-, spanings- och sambandsplan. Det 
sista exemplaret kasserades 1950. 

•• T yvärr finns intet flygplan av typ 
B S bevarat åt eftervärlden. Sorgligt men 
sant. (Ett aJltför vanligt, tragiskt konsta
t~rande för en flyghistoriker.) • 

Bo WidfeLdt 

Data och prestanda: 

Typ: B 5 B (Norlhrop 8 A-1) 
Molor: l NOHAB My XXIV, 

980 hk 
Bomblast: Max 800 kg 
Besättning: 2 man 
Maxfart: 330 km/lim 
Marschfart: 275 kmlllm 
Flygsträcka: 1.500 km 
Stighastighet: 3.000 m/B min 
Topphöjd: 6.900 m 
Tomvikt: 2.435 kg 
Max lIygvlkl: 4.000 kg 
Spännvidd: 14,55 m 
Längd: 9,70 m 
Höjd: 3,76 m 
Vingyta: 33,75 m' 
Beväpning: 4 fas I monterade 8 mm 

ksp m/22 
l rörlig 8 mm ksp 
m/22·37R 

~~--------------~ 
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foto : ulf knoppel 
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Ormen och höken 
Ovan on mock·up b.ld BV Northrops 
P·530 'Cobra', de' ny" Mael> 2 jakt
planel som nU e , bluds Europa - elt 
vapenails,,181lv slO!)kralllgl langl 10 
pa SO·lalel St!kundar! s all Cobran' 
kunna nyllJas som aHack- oeh spa
"Ingsllygplan . Skoivers Ionen lIygs an 
Ilngen I "n- «'Ile , tvamans (Iandem) 
lItfo","de. • T Il den nya amer;
_anska allac'kh"lrkople rn Slkorsky S 
67 " Blackhawk" , som lIog forsla 
gangen I alIgilsii 1970. Inlressant ar 
ni' tv ' mannabesallnlnge n ska ll kunna 
Skjut ul SI9 sedan rOlorbladen 
sprangts borl bakå' 

Sveas vIk ingastall gOl entre info l pUbl i  I
;CANIA:s provJlygare och uppv isrllngs 

~n . Ceylon Utterbom och Lennart Nordh. 
larna I F7 .5 andra 37.a en dansk spa 

blev en framlrädande allraktion lrols P 
Jan starlade gemensamt (s k kapplop A 
ade Draken sin starield Di:lreller gjorde 

ed atmlnslone en SAAB·kreallon IlokLIS R 
Jn Inga r k~lnde sig tvungna all förmedla Ivler om 197 1 ars Pans-sa long kommer

••• S 

, 	 Ry~k" MI·12:an lyfte. ""'krigen 40 .01'1 . Denna mastodon!
hellkopte, (onde exemplaret kvar av två? l visades IOf lorsle 
gangan I vas l a Parls·salongen Langd 3i m. Fan Ca 200 km I. 
Bosatlnrng 5-6 man • Neaan 11 ·76, Sov jets "nya mlli l t"a Irans· 

porltalle I~ lurboflaktmolo,e, SolOvlev D·30KPj Planet pam inner sta . kt om USA .• C- 141 
SIH lil'." (utom nedIIII I "osen dar b l a nn 'gAlor n sliter) 11-76 an va. to,e le 

Bou,gei-uISlallnlngel' ollleielll okänd Ibr Vasl Synades all'lo, nargånget och avspar 
, 	 rades Visades ej heller I luften 
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foto: börje boden 

AIR KRING OLOF 

~ En alls inle o"ngen'lm högers iIs 
dock hogst IIIIIillll9 - lor statsmlnl~
ter OLOF PALME Kalapu1!Slol lall 
skarm "ylvast och ov"g ut rustnong 
jlimllkt OSF . • Bdden t09_ på F5 en 
dao I shJlet av apllI d~ slatsmlnlSlern 
nremlilrllog SK 60 5trackan Ljungby· 
hed-Osle,sund Kiruna • Filrra gång 
en lasekretsen kunde besk~da excel · 
ensen r "Y9111,ustning "a, I samband 

med en landningsincIdeni på F8 den 
2 lebruan 1970 IFV-Nyll nr 1'lO}. Lu ft en 
rakade d~ 9~ ur. "gA Ut ena huvud · 
slilJlsdi\cke pa horr Palmes 32 a Men 
da liksom annMs nct> vid denna flyg, 
lranspon beholl dock regBllngschelen 
masken val . .. ;rven Om nagon ord
lek~hugad skulle (med anlednong av 
denna blldl vilja pasrR mo!satsen 

HEDRAD FRÄN OVAN 

Som en uppvaktning för avgående C F6, 
överste Nils Hansson , paradflög en 48
grupp ( ' ) Över Karlsborg den 26 mars. Ej 
mindre än 32 flygplan 
kom Irån F7 i Så te 
näs, och 16 flygplan 
anslö t fran hemma
basen F6. I sex grup
per om ,.tta flygplan 
i vardera - med ca 
500 m a vstnnd mellan 

6 

grupperna - paraderade jätt2gruppen. Im
poner::lnde ! va;- samstämmiga vittnesbör
det. •

Jogbäck 

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

STARKT STALL 

4 

Ställ kärran i stalle t i stället. Skulle man 
kunna säga på F4 snart - när hangar 90 
äl' klar. Den representerar nämligen en 
helt ny typ av hangar: typ sta ll med dörrar 

på kortsidorna. F1yg
planen ställs i "bås" 
pä ömse sidor om en 
fri mittgång. För 
brandskyddet är väl 
sörj t med sprinkler
system, inbyggt i ta
ket. P å "nolltid" kan 

alltså hela byggnaden dränkas i skum, om 
det värsta skulle hända. 

Byggslartskottet smällde den 1 oktober 
i fjol, och redan har man hunnit hälla 
taklagsfest när detta läses. Helt k la.· räk
nar man att stall, förlåt hangaren, ska ll 
vara i februari nästa 5r. På så vis får man 
förnuftig basering för ett baskompani, GIn 
17 flygplan, samt två divisioner. 

Totala kostnaden för nya hangar 90 är 
beräknad till 9 milj kr. Byggherre är For
tifi ka tionsförvaltningen, och en treprenör 
AB Väglörbättringar. • 

Gullik 

"FART OCH FLÄKT" 
"Svensk högvakl" heter en ny marsch, av 
Per Berg, som antagits av Upplands flyg
flottilj som förbandets marsch. F16 är att 
gratulera till va
let, som skett i 
samarbete med 

musikdirek tör 
Helge Lundqvist 
vid MiliLärn1u F16
sikkåren i Upp
sala oc h Svenska 
Marschfrämjandet. Ftottiljen har därmed 
fatt en svensk marsch med tyngd, fart 
cch fl äkt. en marsch som det s1;\ r blixtar 
om när d~n spe las av Upp~aIa-kären . 

F16 :s nya ma rsch kan avtyssnas pa den 
skiva "Tapto" som Militärrnusikkaren 
Uppsala gjol-l inför den J juli 1971, då den 
;:;'"Jenska militärmusiken ersätts med "st:l 
tens regionmusik"'. Av speciellt flygintresse 
i Övrigt inneh~ller skivan F20:s marsch 
och flyg·vapnets igenkänningssignal. • 

Stolt 

-----------------------------'----------------

PRICKEN OVER I:ET 

Som första lörband i flygvapnet genomför
de F20 den 6 april Skjutning mot mark
mål med flygplan SK 60 B/ C. Skjutningen 
ägde rum ut.anför Boden och in gick i Bo· 
den garnisons 

Sk~L~t~~~rUng~ F 2 O 
Resultate t blev 
förödande för 
"fi" l 

F20 tilliörs 
fr o m mars 1971 successivt SK 60 B och C. 
Efter det att ilyglärarna och den tekniska 
personalen genomgålt nödvändig skillnads
omskolning är F20 beredd att "teruppla 
utbildningen i Skjutning mot markmål för 
eleverna på office rskursen. 

Detta viktiga led i ett militär t flygut
bildningsprogram har för F20: s del legat 
pa is sedan 1968, då 29:orna ersattes med 
SK 60 A. Det är självklart att både lärare 
och elever ser fram mot att fä lägga pric
ken på målet och därmed sätta densamma 
över i :et. 

Vi 
• 

KADETTER VÄRDANSAR 

Arets stora tilldragelse pa F20, vårbalen, 
gick av stapeln i april under sedvanliga 
festliga former. - l samband m2d balen 
gjorde tre kadetter från d2 nordiska flyg
kadettsl<olorna ett tredagarsb2sök i kungl. 
hufvudstaden och Uppsala. - Ankomstda 
gen agnades ilt presentation av det svenska 
flygvapnet på marken och i luften . 

Dagen därpå ägnades ,.t studiebesök vid 
AB LM Ericsson samt besök vid Wasa-var
vet. Kvälle;"! ägnades åt Stockholm självt. 

Lördagen, batdagen, bjÖds gästerna pa 
sightseeing genom Uppsa la varefter staden 
inviterade PB lunch. P:1 kvällen var så 
dags för ba l. men först n å g-ra ord om ramen 
runt balen. - Vi, dvs kade tterna, hade äg
nat fredagen åt all till oigenkännlighet om
vandla vå ra spartanska lektionssalar till 
trevligt inredda samvarorum (mat och dans 
avnjöts i sam.ling"alen.) Rummen inreddes 
efter olika teman ex " Tuffa Viktor", 
"Snobben pa Hawaii" m m. Vi hade roligt 
medan vi lät vår fantasi blomma ut för 
fullt. Fas t det var arbetsamt fick vi abco 
lut lön för mödan. 

. 

Förste 
"sisu"-sonen 

flyger Draken 

• 	 Pontll Sad .. nloml (I h) från Helslnki 
tidn ingen '" Uusl SuomI' " blev F nlands 
rörs te all flyga Draken , 40 min I SK 
35 :ans baksit. och han blev historIsk 
I sitt hem land . - Löjtnant Persson 
" assisterade" perfekt I framsits . . 
lyckt" PentII med journalistisk sp ju 
ve ra kl ighet. 

--. 

Sa till själva balen. Efter välkomstskåten 
av värd paret överste S-O Olson med maka 
vankades spännande lukulliSka anrättning
ar. Middagen avnjöts i uppsluppen släm
ning tillsammans med kul tal. Middagar 
kan tend2ra till aU bli tråkiga och "alla 
sitter och väntar pa danse,,-", som flygstabs
ch2fen generalmaj or Dick Stenberg ut
tryckte det i sitt t:ll. l.VIen sa var sanner 
ligen inte fallet denna )lang. Ett uppskattat 
tal på vers höll cheferna lör k r igSSkolan 
och sjökrigSSkolan, överste Gärdin och 
kommendör Rheborg, riktat till F20:s av 
gående chef, överste Olson. Bland (iv. iga 
gäster Inäcktes försvar~attach(~e.rn a fr ä n 
US A, Canada och Norge. cheferna for 
danska och norska flygkadettskolorna, 
kurscheren för Ul' finska kadetterna , rekto 
rerna tör Uppsala universitet och lant 
brukshögskolan samt ordföranden i Uppsala 
kommun. 

Dansen vid tog så småningom och tråd
d e:: till halv tvii på natten. Kvällen fick 
en t revli g: avslutning genom att överste 
Olson sjöng n,' g ra bejublade nummer. Han 
kunde säk e rL ha gjort karriär som ~ängare 
också. (Kvartetten Olsson finns ju re
dan.) • 

Rot 
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1:[ -:7 Skall vi ta rubrikfrågan 
som ett skämt, eller är vi 
tillbaka där vi en gång bör Kommer 
jade inom aviatiken? .f;.~ Im
ponerande syner som full
riggare, ånglok, flygbåtar 
och luftskepp har alltid fas
cinerat människan. Är det 
denna längtan efter skön
het och återgång till det 
gamla. som lockat konstruk
törer i några länder att åter 
kasta sina blickar på luft
skeppskonstruktioner? Eller 
kan det rent av vara eko
nomiskt motiverat att kon
struera farkoster av typen 
" lättare än luft" för mate
rieltransport över långa 
sträckor? -{r Låt oss grans
ka några synpunkter i sam
band med transportekono
min, den centrala fråga, 
som alltid bestämmer ett 
transportprojekts vara eller 
inte vara. )':::.' . 

luftskeppen 
tillbaka? 
Före 1984 ... 


I
s torbritannien bi ldades nyligen ett 

bolag, Cargo Airships, som har till 
uppgift att granska lu ftskepp ets eko
nomi v id transport av tung last. För 
att det Över huvud taget ska ll vara 
nagon ide att ta upp en jämförelse 

med konventio nell fl ygtranspor t. måste 
man rakna med ny ttolaster pa mins t 500 
ton. Delta betyde r laster m inst fyra gå ng
er s tö r re än vad de stö rsta flygpla n en av 
idag kan föra med sig . 

SOVJET I BRÄSCHEN 

Aven ar tike l i '·Militär Teknisl( Tidskr ift" 
n r 3/ 1970 (John De n ny) franlgar a t t luft
skeppsforskningen i Sovjetunionen tagit fart 
pr\ allvar sedan häft iga debat ter för ts m el

* * Från läsekretsen har insänts ett trev
ligt bidrag som redaktionen tycker pas
sar alldeles utmärkt som pendang till1884: 
artikeln om "dagens luftskeppsfunde

ringar". * * * 

lan före t.rädare för luftskeppsiden och fl yg
plankonstruk töre rna. De förr a hade tid i
ga\'e mer eller m indre be t.raktats med löje 
och utsa tts f ör förfÖ lj e lse i pressen. 

Man ska ll hä ll a i minnet, at t de t inom 
Sovje t allti d har f u nn i ts ett enormt civ ilt 
beh ov av transpor tmede l, som snabbt k an 
föra stora laster över stora avs tånd. Delta 
faktum gjo rde. a tt m an redan fö r fler a år 
sedan tog up p luf tskeppsiden. Enl D ennys 
artike l har de rysk- k ines iska gräns tvi sterna 
salt fart på u tveck li ngen för luftskepp. 
- - Man k an (sa man i Sovjet) i ett kri
tiskt läge bli h elt beroende av fl ygtrans 
port med tr upp och materieL Sk ulle man 
inte lyckas hå lla gränsf lygfälten intakta , 
sk ulle m an inte h e ller få bruk för s in a 

F
rnn~mannen Mellsn fer an
g"" redan år 1793 de hu
vudsakliga pr ,nclperna fiH 
det styrbara I,Htskeppet 
och ularbetade II prOjekt 
tor en lä,d lorden runl 

Man s<ullo go ballongen an oval 
lorm lor alt dar Igenom minska 
lullmOlStånda och lullskappei 
skulle Iramdrlvas av propellarlik· 
""nde organ - rolerande åro" 
- VI lka snlles i rö relse genom 
handkraft 

L,knande Id,\er och orslag 
Iramkom darClfter lid eller nnAn. 
men forsl 1852 omsaltes do lor 
lor5101 9~ng.'n i praktiken aven 
Iransk Ingenjor Giftard . Han bygg · 
de en ångmaskin om 3 hk (v ikl 
ISO kg) och ti l lvelkade en spol· 
lormlg ballong. vars storsta d ia
meter var 12 m och langd 44 m 
Dess volym var 2 500 m· . Den 24 
september 1852 l orelog Glflard en 
lard I trakten av Pans Han upp 
nådde därvid en hasllghet av 3 
m,sek. som ,·u Inte var tillräcklig 
lor "It Qverv nna aven en mycket 
svag vind Mcn prcvlilrdan gsv 
dock Vid handen, all hJftskeppet 

princip kunde helecknas sasom 
g'yrh9f1 

• II V"Js t,e nde Oold (saml Id" 
Irasnllt) VIsat Ronsrd. OCh Krebs ' 
Iuilskepp ar 1994 . En samtrda lI d · 
sk,11t Skrev 

··Vid Iranska statens ae,onau 
Iska etabllssemont I Meudon, na

ra Paris . hade IMrdiga (örsok 
med olika lultseglln\lsapparaler 
blof.,! ullorda al atablossementBls 
föreståndare Rena,d och dennes 
bil rade kaplen Kl ebs och dan 9 
augusti 1884 visade 5'9 rasu 11~!el 
al deras arbeten Under nastan 
l u l1kom1i~ lugnl vader uppstego 
de neml,gen då med en lull5e9
I,ngsapparal - man kan med lulll 
ska l saga ell lullskeop hvarmed 
de IJlförde en IlIen lusttur på 7" , 
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transportflygplllll1. 'AI!,ernativet vore då 
luftskepp - visserligen sarbara, men man 
räknar med ett 'fortsatt starkt jakIskydd. 
Att man har tiUgång till ett sådant vIigal' 
säkert ingen förneka. 

PRO OCH ANTI 
Som alltid när det gäller nya projekt har 
snabbt två läger bildats. Det ena för och 
det andra mot. Båda bidrar med till synes 
vederhäftiga argument. 

Vad belackarna dock inte tycks ha insett 
är. att ett modernt luftskepp inte har myc
ket gemensamt med forna dagars "Graf 
Zeppelin" och "Hindenburg". För det förs
ta använde man på den tiden ett tungt 
stälfackverk, klätt med väv, vilket fy lldes 
med den ytterst eldfarliga vätgasen. (Som 
bekant fick vidareutvecklingstanken av 
luftskepp dödsstöten när "Hindenburg" fat
tade eld och havererade efter angöring av 
en mast - pga ett elektriskt överslag.) 
För det andra har förbränningsmotorn Se
dan Graf Zeppelin-tiden nått fulländning , 
både vad gäller effekt/vikt-förhållande och 
funkl.ionssäke r het. Den ekonomiska die
selmotorn studeras i första hand för luft
s kepp. 

Ett modernt luftskepps stomme kan be
stå av plast och skeppet avses fyllas med 
helium, som visserligen är tyngre än vät
gas men explosionsofarUgt. Tillgången på 
helium är numera mycket stor. Denna gas 

KlIometor. Fremd,ifvel af en pro
pelter som I son ordnfng Salles I 
rorPlse al en elek!fls maskin , lor
des luhskoppel lars et! StycKe , 
sydlig riktning. vande så mOl ves
ler gjorde dere1ter, sedan del en 
SI und seglal I rigtnrng mOl Ver
sailles. en lof åt hage, OCh slyrde 
sa IlIlDaka 1111 Meudon. der det 
kas ada ankar och sankta sig på I 
de narmast ' JUSI den plalS hvar' 
Ifrån UPP~llgningen skell . Ho la 
resan kralde en lid af 23 mtnUler 
Don 1/lIthet hvarmad alla forel.er 
Under denna lard utfordes och 
särskildl den sakerhal. hvarmed 
luftseglarne forslodo all lIyre sin 
larkosl lillbaka iII ulgångspunk· 
len. bev rsade alt del så lange om
!viSlade problemel all konstrue ra 
en vehikel, som efter lultseglR
rens onskan kan foras Iram genom 
lulten ItU af Renard och Krebs 
bliiv,' löst å mlnslone sa Ireml 
<.fel galler en kortare fard J lugnt 
',ada, 

Della tullskepp ulgoras af dels 
en ballong I form /If en kolossal 
cigarr med en långd af 5Q mete. 
och 8' '. meters storsl" tlock lek 
dels ock al en under ballongen 
uophanga bat om 33 melars lang d 
Iloren Pd bålen siller propelll;lrn 
i aklern Slyret. och I sie liva Mte" 
boflnner sig en elektrtsk maskin 
om 8'l, hästars krafl I"ml" d n 
lor drtfkrallons producerande or 
forderllga elektrtsk" stapeln Fulll 
ulrustadl och mild 2 passagerare 
>11 h.,lka den ene sk,lIer maski
n,,,, den andm slyre! sam med 
214 kilogram barlast Vagef hela 
IU llsk8ppet 2.000 kilogram 

D~n Vid nedle venstr. hornet af 
Drlden alergllna slorR byggningen 
al IngAnllng annal än den docka 
hvarr luftskeppel ligger lorlojdl 
mellar, larder~a I högre rym 
der • 

(,11/ 11/,·IIr! 

..-
".,c 

• Luftskepp", " Bodensee" över Stockholm (mellan Tegelbacken och Riddarholmen). 
'0.000 nyfikna hade samlals för all betllta dcn svöyande lultlällen den 8 oktober 19,9. 

används bl a inom rynldindustrin i USA, 
där framst ällning a v helium har tjugo
faldigats under de senaste tjugo aren. Som 
naturgas har man funnit den under Nord
sjön, i Sahara och Sovjet. Den ökade till
gången på helium är självfallet ett argu
ment i debatten. 

OBEGRÄNSAD FL VGTID •.. 
Världens största transportflygplan för ma
teriel är idag det ryska An-22 (80 ton last ) 
och det amerikanska C-S "Galaxy" (120 
ton last). Med konventionella flygplan 
(aerodynamiskt lyH) kan man sannolikt 
aldrig komma upp i nyttolaster över 150 
ton. Dessa flygplan skulle bli för stora och 
kräva enorma s tar t- och landningsbanor. 
Vid tyngre transporter än sil är man hän
visad till långsam sjötransport. Här kan 
man ,e luftskepp som ett alternativ. Luft
skeppen är väsen tligt långsammare än de 
konventionella flygplanen. men snabbare 
än fartygen . 

Man har i huvudsa k siktat in sig på 
farkoster med en nytlojast av upp till 1.000 
ton. Längden på ett sadant luftskepp skul
le bli ca 450 m, allts större än en modern 
supertanke r. Ett sådant skulle kunna hållas 
i luften flera dygn i sträck med konven
tionell motorubustning. Löser man efter 
hand problemen i samba:1d med flygburna 
atomreaktorer, skulle man kunna flyga 
luftskeppet åratal i strä ck. I Sovjetunionen 
hävdas, att man kommit mycket längt i 
utvecktingen av flygburna atonu·eaktorer. 
Det bedöms dock, att man inom den när
maste tioarsper ioden inte kom mer att ha 
ett sildant aggregat i tjänst. 

•• För lossning och lastning räknar man 
med att använda helikoptrar, som opererar 
frän elt landningsdäck på luftskeppets 
översida. Med hissar i luftskeppet skall 
lasten tra nsporteras till och från heli
koptrarna. Något av Jules Verne -atmosfär 
förvisso - men rymdfärder har ju blivit 
en realitet! 

FÖRDELAR 
Var finns d" för- och nackdelarna med 
dessa monster i lufthavet? Man kan kan
ske först nämna den väsentligt lägre Ijud
nivän jämfÖrt med ett tungt transportflyg
plan. Vid konventionell ekonomisk motor
utrustning kalkylera r man med i luftskep
pet inbyggda dieselmotorer. som driver 
elektriska generatorer. Dessa ger sedan 
drivkraft till elmotorer, som driver pro
pellrar för framätdrift och lägeshållning. 
Allt della ger låg bullerniva. Till detta 
kommer, att luftskeppet sällan behöver gå 
ner till marknivå. Tankning, lastning, 
skiflning av besättning osv kan ske med 
helikoptrar. 

En annan fördel är. all inte så mycket 
värdefull mark behöver tas i ansprak fö r 
langa startbanor. För det tredje blir luft
föroreningarna Inindre, vHkel idag är ett 
argument i miljövårdsdebatterna världen 
över. - Till fördelarna lär ock""i den goda 
transportekonomin framhävas. Men om den 
vel'kligen är så god, skall senare behandlas. 

NACKDELAR 
FÖI'visso finn s ocksil. nackdelar. Verknings · 
graden med den motorutrustning sonl nyss 
nä mnts är låg. F rä mst beror detta på det 
enorma luftmotstand en sadan kropp har 
på de l~ga hÖ jder det här kan bli fråga om. 
Della går ut Över farlegenskaperna och 
paverkar ekonOlnin för lW1ga transporter. 
Tillkonuner så väderberoendel: kraftig 
motvind, temperaturskifningar. som på
verkar gasen. framkallar isbildning osv. 

Vissa nackdelar kan man emellertid tek
niskt reducera. Trots liig verkningsgrad och 
stort luftmotstånd oc h därmed lägre fart 
.~"r ju änd" transporter av detta Slag for
tare än med bät. Den centrala och allt 
avgörande frågan är transportekonomin . ~ 
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rhis is the beginning of the 
end för ·'Hindenburg "" . Det 
'Iar kvällen (symboliskt nog) 
den 6 ma, 1937" 

.. BUr del billigare att forsla materie l med 
luftskepp an med b5t och konventionellt 
flyg eller inte? Och är utvecklings- och 
seri e kostnaderna av rim li g storlek? Det är 
pil des, a punk t 'r som åsikte rna fö r och 
mot luftskeppet gar kraftigast isär . 

å~on ekonomis k analys av transporI
e konomin [ör luf t skepp har veterligen 
ännu inte publicerat s. Som bas för en di s
kussion kan väljas en ganska utförli g ar
tikel av Mr D an·ol S tinton i d en engelska 
flygtidningen "Flig ht". Mr Stinton är ve r k 
s«m i Ail" Regi 'tra t ion Board i England . 
D enna hö!l~t o pU ll listi ska artikel bör dock 
lasas. mot Pil :-;cnare artikel j "Flight" av 
MI' Pe ter Mascfie ld (va lkänd i flyg k r b ar), 
som är mycket kritisk . 

OLIKA RÄKNEEXEMPEL 
De bäda nanu1da herrarna ä r överens en
dast pli en punk \ betr ekono m in : de ope-

I ativ" "IIIIt'hkll"'UlaUt'rJhl ..Juuk.·! med 
IIk.u.dl l.....llullI :OIg 'l \.la"'tcllit'ld ltu'uO'" ilft 

tll\ I 'L"h.hH~~:-'- nch ... ·rieku... I!1[1(( "kldl~ \ n ......, 

fi nna II I"OPO l'tiolU"', ~111 cl('! 1'1 ld - \';IL!:I njut 
IJ'I;kll11!'lkl"IlI,t .... klJlle hli t 't! (·kI IH Olldol".k 

}<;tlJ .. tl'.,f ~11J1I'J! 1l.I\:d,1 .111.. t'II kOIl\'.II" 

inu ... IIL I "aJl"'P'11111,' '1..11 .11 ruln ... t lllt., 1 
liv!" il I 1;1 II"illll ~t)111 111 illll~k('PP Dt"th1 

I ..,jHllh iilld fUPO I:IJ.![I dlllt~kIlSlrHll.h I u('h 

... 1ur 11.\ 1.:J"'1I ;:t('k'l ~kulll· L! fl I .l luJ t ·k'"lJI'L'Jl 

11t·IL .JI,· IIII,u,tI" :\.1;j"'t l:fl ll t IIIUJ •.U ", iII 

;1111'.. < l tllt'r l .,\1 ...... IK;1. .III 1\;111 h()ppil~ oH 

hill I 11(1: h.l 0 .. -1 k,m n\'l" bt,\" is,~·, d'l hall 
1' ..11"11 ...\ \'ill " · 11' I 01\ al I>Ih'klll 3 \ 1,1,"'1.1 ~1f1" 

I"a 1I11~kc'PP c(\{L,ndc .\.!t' l l1ltl l IUllh.l\·t,t 

.L.-tt Ij .......... 'luh I I tJi dt·1 ..,,(llur II"" n.l 

"IInII' FIl!" ;-.1' l, 'ilhl'l"kr1lf1~,1I1ib HIt \" 1

h~~ 1 P I"Ol '41 lJnll'" ~illl 111.111 '\' \,.,113 nt 
Il lflo.;kf·PP t"t1J ~II II '011:-; n .\ Ilol.u;1 

r..11 l'e;1l i:-, tbk I \'.aJ"dt' 1';'1 '-t'n, 1'1 rl1kll\· 
fl~ J,ttld I'l'l ;11 turd~ \ ma :10110 'ifU f':u 
1I1t'd"It;1I ;1\ l:ill klll 'iII ,Ut'l fln ;11 Ile. Ilyg
,lriu,.'k;1 ;1\ S:,O IIItH iO ,11 L't! ryt' lo I u",ln:--

p()rlk.ilpnC1H~1 I tlJllklll .11 I blil ud 1.' , :?~.1 

IJlll,i Eu trrH"IH II 'Il)el~t!L:III1I~ ,J\ ;)11 "'"~ 

i g~11 IJtl.sni" 1.:, 1" .. 1111 1111111 .lIl \'-. 1111 111 il j 
'01 klll III Fr\! f'll ... tHI f '· i lll 'por1 ,\ 411 fl il 

,lri~ I,,,, 11\ ..111 Intt' 1<IJl1l1il 1;1 11 !Il( ril .iI) 

t;> :Hl H"- Ton och kl11 ni ulrr dU I.l klP'll fnl 

, II II .. ".III PUllt', 11 ('(1 t'lI Itln;...k~'pp k .IU 
,dll .. .\ Idl IIHTlltll.! :1 ' 1 III d 1 Id 

1.000 KRITIM 
D r" t Illtf''''''''il\,1r , ....:--. al lit'III\'"! 1111;1 J{~UI 

\'arn :11111 I illl Il.! Pol 111 Killllo,l:-;i d.:l 1J Ihu ,H 

d l'l (L.l 11\('d 11l!:!111, IJHI" I·"~ J I I l el! i(l .. 
ku~ll1rI(Jl·I' . 

N:'J.:,'i' "JiI 1I iii ".Ir .11"111 Irll' r l 'elltv""oIh 

men lät oss g öra några a..,tagan d en, I Stin 
ton D artikel har vlsats , att ca 8 .000 hk for
dras för at t med Jast hålla en fart av 150 
km/ tim. Tar man hänsyn ti ll effektför
luster i överfö r ingen till elgeneratorer 
osv. t~g verkningsgrad i propellrar för drilt 
c ch lägeshå llning, bedöms denna siffra för 
la g. Ca 12 .000 hk m"ste kanske tas ut 
Ll~' rnolorerna . Antar vi en bränsleförbruk 
ning av ca 3 .500 kg/ tem och ett pris av 30 
öre/ kg , erha ll s en ren driftsk ostnad av 
ca J.000 kr/ lim . Över de "3.000 !\rstimmarna 
gÖ l" detta 3 milj. kr. 

För a tt f å den totala operalionskostna
den, dvs vad det kostar utslaget på ett ar 
att hålla ett säd ant luftskepp i luften , mås 
t~ andra kostnader Jäggas till. Löner, 
ÖV ..syner, stillaliggande vid lastning, he
Likoptral"nas o perativa kostnader m m mAs
te medräknas. De sa tilläggskostnader kom
me.- att vara m angdubbelt större an den 
rena driftskos tnaden. 

Masefield har angevit en klumpsumma 
av över 100 milj kr Inklus ive a ll a opera 
t iva kos tnader. Enl var uppfattning är 
d enna siffra för hög. 

JÄMFÖRELSER 
överslagsmäss igt bör driftskostnaden för 
ell j umbojet med en lastförmåga av 80 ton 
och med e n las tfaktor av 50 proc kunna 
b~räknas enl följande: Jetmotorn förbru
kar (dubbelströmsmotor ) ca 0,8 kg bränsJe 
per kilopond dri v kraft och timme under 
marschlörhållanden " Genomsni ttsdrivkraft 
för en marschJar t pa ca 800 km/ tim är ca 
J5 ton på marschhöjd (4 motorer inkl 
start - och stigbräns leI " Vid ett. cirkapri s 
pa bränslet av 30 öre/ kg blir alIt;;å driv
med r' ls priset 4500 kr/ tim. 1.000 tim/år ger 
4,5 m ilj kr . 

Under ett 5r transporteras alltså 40 ton 
800.000 km för en drivmedelskos lnad av 
4,5 milj kr , vilket gör 14 öre per ton och 
km. Totala operationskostnader för en 
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"medeljumbojet" i ren frakt är ca 30 öre 
per ton och km, varav alltså 14 öre skulle 
vara driftskostnader. 

Lat oss anta, att skillnaden mellan 10t.1 
operativ kostnad och driftskostnad för 
flygplanet (dvs 16 öre) är större för ett 
luftskepp pga löner (mera folk vid last 
ning, heUkopterpersonal), helikopterkost
nader, besvädigare översyner osv. Vi an
tar 	20 öre per ton nyttolast och km (lågt 
räknat). Luftskeppets driftskostnader äl' 
ca 	 22 proc av flygplanets (1.000 kr mot 
4.500 kr/lim), dvs ca 3 öre/tonkm. Tota l 
operationskostnad för luftskeppet blir allt 
sa ca 23 örejtonkm = ca 25 milj kr/ar. 
Dessa uppskattade siffror är bara en fjär
dedel av Mr Masefields, men lät oss t v 
anta alt de är mera realis tiska . 

EKONOMISK KATASTROF 
Intä kterna, 30 milj kr, överstiger alltså sa 
långt de operativa kostnaderna. Men till 
dessa skall nu läggas avskrivnings- och 
räntekos tnader. 

This is the 
end of t/le be
ginning , . . av 
" första " fuft
skeppseran, 
"Hindenburg" 
morgonen ef
ter totalhave
riet vid La
kehurst 
USA, 

U~vecklilll;,knsU1ad"rnll tor dl lul tskepp 
iir svnra alL upp:skaUa. Efl e rsolJl denIla tek
nik :11 ny, bli" det nalnlligtvjs u\,Yck :. 
kustsalut. P .s.:a den fo' I HH"J'nil ka)Jitillln\'esr~ 

dl').gen kan nHlrl kaus kt., Inte rnkna .Hed 
en störn" 5Crit..' Hn ca 11(J skepp U PIJt\kal
till' 111[111 lltve~k lillgs- Odl utpl'ovrtlngsko:-,l ... 

tUlden laJ!t . "ll l nlllj ..lI'd kl lIoindl'C an 

halfh.'1l HV Ma1>clI"lds si!! ra I Olch erie
It."lnad ...n till lUll I11I1J kr , sI f.\1 · IIIJII ell 
slyck ppris p;r 2t)o wHj kr Denna ktl;stllud 

;\J' 1,·"L1llen alldeles för lag, mr'n laL o.s 
,'am 1111 of.llimlsler. En 1I \'Sliintld [._ av
skr iv ning,tidl flV III al' IW' 2(1 mill kr pe,· 
skepp och ;11' 1'i ll ,kli.. komme.' "'mlor 
och fÖ 1':;..'1 k r i ng,"ll' kan~ke .) [n il } K r SUlrUlla 

0ppl' ill!onskoslnadel' 2;; rnl1j ~ kaplt,nJkQst

!I~dc-r ~;; milJ ~O '''lIj. I nk(II"'I~" 2:1 mjlj, 
"Vara' utgiH.' ·iJfl'ur ar h..iln~ 1t a\ l\'1 ose
lield :-;: vi lUJlnnar illld: r I t'll I'kUIIOnll.K 
k i l 't..'lSu'of I 

" RÄDDNINGSPLANKOR" ? 

VlIk" mliJlighpl('1 ~kullc maJl il" att for 
halll'a dps~iJ, s iffro r' ? Vnd n laJ"I: forst lunk(l'r 

ila ' II' fÖlj aJld~' 

l) 	01<" llI anchCurlcn till det dubbl" , T~k

f1 iskt u llloj Li ~i P~<-I (.'(101" ln t lutt rnn t ~t~nd 

0111 det ocks!, vore t(,,"'etisk l tank bar! . 
sku lle . '11 flNdllbl1llJ1g ~\' 111" IIJI't'ffek 
l {'n (;'rfurdr~s 

2) 	En 'örd \lhhlil1~ av Ira" ::;porluvgiftclI vo
re t.; nkbHr F r;1gnu :\1' barR lim ;ran .!l ~ 

,,'U·lund,'rJ. get di, bl,'" lI11I'äckUgL I 
ko nkur 'PT"I"'i n red hnttrilnSDorl DflIlnB ~r 

vjsscrU~ef1 ~ ggr 1.ll)g~mm,nre an en 
htftskcppslc(lnspon lllC'n Kuuske 10- 15 
~gt" billigare per lon ä)1 l (J In \,";lrn 11-
dIgare llppskatf ild,· ,i ffn,.. , 

3) 	l'I."ering 11\ .1Ö 1' r~ .eri" I~I)-I()U luft 
skepp'" en tlvskr'lck undp s nr lnv(l'~lt,1'

l'lJlI-t 

4) 	En 'f;rdubbl ing' 3\ li"Ii'"lfdC II ;;1 lnle 
Ullnick II!! fell' I"n,allllwI 21\ ;1'" liv~
I'Hl~d a r~ det. k.tUlske rnoJlJgt alt IItl Dcl 
a r do 'k ,lIUIU alldeles for Lidll-\t all ul 
I Ila sig otl1 detta 

TEORETISK CHANS 

l'"ra.rl1lld~n ..., .. allt"'l Ull .. ,,,,,.kllt Ijle- ul 
,ör lu ft~kelJP a" sWdek ,.., "51111 1<>" . nyt 
l f, l A~L " Som iortaLlun!n sel' .~lJ,(·U. har 

lufL,k"pp'ulveckllnf!,'n r n and~ en leor,, 

tisk chans, Om ma" i stället gör luftskepp 
för 1.000 tons nyltolast! 20 sådana skepp 
med 50 proc lastfaktor och ca 15 års livs 
längd skulle kunna göra, att "affären" 
börj ade bli lönande. Fyller man sedan ut 
"ob?talt" frakllllrymme med passagerare, 
förbättras lönsamheten. Man ka..'1 ju ock så 
tänka sig "lyx resor", där 1.000--2 .000 per
soner gör jorden-runtkryssningar med ho
tellkomfort. (", l!!) 

Till slut en sammanfattning med forsök 
att bedöma den närmaste framtiden föl' 
luftskeppen. Författaren m~ste tyvärr be
känna sig till tvivlarna. Främst med an 
ledning av den dubiösa lönsamheten och 
den enorma kapitalinves teringen. Vad man 
också osökt tänker pa li r konsekvenserna 
av ett totalhaveri, De direkta tekniska 
riskerna är små med luflskepp, Men vad 
kan jnle hända om man konuner in i ett 
valdsamt oväder med orkanbyar? Vilken 
effekt filf detta på en kropp med 400 m 
längd och 100 m diameter? 

• e Nedisningsri ske n är ocks" stor, En 
överslagsberäkning visar. att eLt 5 n"l:m 
tjockt istäcke ger en plötslig viktökning 
av 650-700 ton, dvs flerfaldigt mera än 
man har möj lighet alt kompel15era med att 
oläppa ballast, oCh mera ä~ hela nytta
Iasten. Kan risken med nedisning kom
penseras med elektriska värmeslingor över 
heja lyflkroppen , kommer detta system 
antagligen att häva en elenergi, som for
drar kanske lika stor dieseleffekt som 
iitgår för framdrivning och lägeshållning. 
Allt ytter ligare pa bekostnad av ekonomin. 

Författal'en är fullt medveten om att det 
finns manga synpunkter att lägga på sättet 
att se p å luftskeppsfrågoma, kanske främst 
på ekonomisidan. Kanske finns det någon 
ur läsekretsen som vill ha sina synpunkter 
ventilerade? Skriv i sädant fall till redak
tionen. • 

Torsten H agberg 



• 	 Eli av danSkarnas sju p a Vrerl ösebasen 
be flnll lga Jaktplan . Fokker XX I. sedan 
Iys ke n fall korn pa d el. 

* * 
FL YGvapen-NYTT har genom vanligt tillmotes
gaende tran den danske artikelförfattaren J . Hel
me och Kongelig Dansk Aeroklub . Flyvehistorisk 
sektion . genom sektionens ordförande, Hans Ko 
foed, fatt til/stand att pa svenska aterge det va
sentligaste i Heimes intressanta och initierade 
artikel i Flyvehlstorisk TIdsskrift nr 2/1970. Den 
skildrar tyska Luftwaffes väsen tl igt avgörande 
Insatser i det strategiska överfallet pa Danmark 
den 9 april 1940. * En dag som med al/ rätt kal/ats 
Nordens ödesdag - en dag som ledde tilf mer an 
fem ar av tysk ockupation I Danmark och Norge . 
Överfallet pil Danmark följdes kort efteråt av ett 
liknande mol Norge . Känt är att även Sverige da 
I hogsta grad befann sig i farozonen Vart land 

Med Luftwaffe och kupp av fallskärm! 


M
an shev april 1940. 
Vintern dröjde länge 
med att släppa sitt 
grepp om Danmarks 
kuster. I Öresund 

och Bälten fanns ständigt drivis . 
På det andra världskrigets front 
i väster var det lugnt, om man 
bortser från isolerade smärre 
strider. Men bakom kulisserna 
utvecklades stark aktivitet. 

I mars 1940 hade Luftwaffe's X :e Flieger
korps upprätta t stabskvarter pa hOlel Es
planade j Hamburg . Där var man strängt 
sysselsatt med förberedelserna till Luft
waffes betydelsefulla. insatser i de förestå
ende operationerna. närmast den planerade 
ockupationen av Danmark och Norge. 

Den 6 apr il kallade generallöjtnant Geis
ter s ina underlydande chefer till sam
manträde i Hambw·g. Där blev de orien
terade om planerna för \Veser-uuung och 
fick operationsorder. På "\Vesen]ng" skulle 
överraskningen ske genom landsaUning- av 
fJyg- och sjöledes framförda, starka tyska 
stridskrafter. på strategiSkt viktiga punkter 
i Danmark oeh N orge. Parallellt härmed 
skulle motor iserade tyska markt rupper 
marschera in i och upp genom J yJland. 
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Utgaende från de erövrade stÖdjepunk
terna skulle man ockupera de två n ordiska 
lände rna och om nödvändigt sia ned allt 
mötande motstand med vapenm akt. Ope
rationernas genomför:1nde var i framsla 
rummet oel'oende pa LuflwaHes och de 
medverkande flottstyrkornas insa ts. 

HEKTISKA FÖRBEREDELSER 
M a ndag 8 april. P a alla de nordtyska 
ilygbaserna arbetades hekti s kt med de sista 
förberedelse rna till Weser-Dbung . "Wese r
dag", då anfallet skulle utföras . hade fast
stälIls till tisdage n den 9 april. 

Tidigt P~l morgone n slnlJl e operationerna 
börja. På flygba serna Hagenow. Stade. 
Schlesw ig. ulersen. Neurnun sler, Holle nau 
och FuhlsbLiltel (a lla i området Schleswig
Ho lstein, Hamburg- Bremen och Oldenburg) 
s tod e n flygarmada pa närmare 500 trans
portflygp lan star tberedd för att fly«a 
fram luft]andsiittnings trupper, armeföl'band, 
krig slnaleri e l, drivmedel och livsmedel m m 
till de utsedda anfallsm;lIen. 

Dessa var fräI1l !-; t ( som blivand e främre 
baser i den fortsatta offen siven I de t\ i, 
danska flygfälten i Nordjylland Rödslet 
och Rörda l (vid Alborg) och de nOI'ska 
fl ygfä lten Oslo/ Fornebu och Stavanger/ 
Sola (i Sydnorge) . 

Till närmaste chef fö r flygtransportope
rationen hade tillsa tts en fiygtransportehef, 
överste löjtnanten vid Luftwaffe K A von 
Gablenz (före kriget bl a känd lllftpion
jär och direktör för tyska Lllfthansa). Hans 
stora flygstyrka 1940 omfattade huvudsak
ligen tremotoriga Junkers Ju S2/ 3m-flyg
plan. , Men det fanns även en del fyr
motoriga junkers Ju 90 och Focke-Wuli 
Fw 200. Ett ändå större Junke rsplan , Ju 
G 	 38. fanns också med . 

FALLSKÄRMSTRUPP 
Föl'e lufllandsiittningarna sku lle fallskärms 
trupper ha satt sig i bes ittninj( av de ut
sedda malen, Därigenom skulle man säker
stä lla de omedelbart följande la ndningarna 

oeh urlastningarna från transportplanen . 

r Schleswig. Stade och Dtersen väntade 
darför l :a fallskännsjägarregementets l :a 
bataljon pa sta !'lorder för att utföra s in 
andel i uppgiften. 

Ats ki lliga hundra tyska f lygp lan. bomb 
plan av typerna Heinkel He 111, Dornier 
Do 17. Junkel's Ju 88 . stört bombplan typ 
Junkers Ju 87 samt jaktplan Bf (Me) 109 
och !lO stod ocksn i högs ta startberedsk ap 
pa nOI'dtyska flyg baser. De skulle stödja 
lufltl'ansportoperationen och hindra ev för
sök av västmakts- eller rys kt flyg att in
g ripa. 

Sadant var läget den april för 
Luflwaffes del. De tyska operationerna ti ll 
sjöss hade börjat nagot tidigare. Den J 

apr il hade ett flertal transpo rtfartyg las 
tade med trupp, krig smaterie l och provi
allt m m. under eskort avg~tt med de 
norska hamnarna Stavanger. Trondheim 
och Narvik so m des tination. Alla stora 
tankfartyg följde efter. 

Und er de närma,t följande dagarna tog 
talrika transportfartyg ombord trupp och 
materiel i de tYSka NOl'd- och ö s tersjö
hamnarna. De stack därefter till sjöss föl' 
a ll kunna n" fram till sina mal Weserda 
ge ll . Från den 7 april tidigt pa morgonen 
berann sig stora delar av den tyska "Hög
sjöflottan" pä gäng i Nordsjön med kurs 
n ordvart. 

LÄGET I DANMARK 
R edan den 4 april hade rykten natt Ko
penhamn om en förestaende tysk invasion 
i Danmark och Norge. Det var den svens 
ke marinattachen i Berlin , kommendör
kapten S A ForsJtel!, som fått reda på sa
ken från en vä n i tyska 111arinledningen. 

Han vidarebefordrade meddelandet till 
sin danske kollega i Berlin. r Danmark 
kunde man inte skaffa sig varken bekräf
telse eller dementi pa ryk tena. D essa or
sa kade natl.lrUgt nog stOl· oro i danska 
regeringskretsar . Den 8 april kom ocksa 
rapport om att en tysk flotteskader, skyd
dad av talrika flygplan , setts passera Stora 
Bä lt pa no rdgilende. Ca kl 09.00 hade den 
se lls frän Sprogö i höjd med Korsör på 
SjalIands västsida. 



undgick öde I alf dras in i kriget främst genom en 
omedelbart genomförd mobilisering (kallad "orga 
nisering" ) av alla Sveriges militära resurser. Ett 
20-tal tyska, I operationerna mot Skandinavien 
deltagande krigsflygplan, hamnade dock 1940 pa 
svensk mark efter felflygningar, bränslebrist, ned
skjutningar o sv . * En kommande artikel skall 
behandla det tyska flygvapnets avgörande insat
ser i överfallet pa Norge . Från tidigare artiklar i 
FL YGvapen-NYTT känner vara läsare bl a till att 
det tyska anfallet fick täcknamnet "WESER

OBUNG" . 	 * * "* 

Till svenska av NILS KINDBERG 

• 	 Vrer l llsebasen 9 april 1940. El! pa marken 
söndersklutat danskt spaningplan av typ 
Fokker eV·E. 

trupp togs Danmark på några få timmar 

Samma dag på e m kom från V""rlöse

flyget rapport från ett därifrån till Syd
jylland utsänt spaningsplan om att en 
mycket stor tYSk rnilitärkolonn med fle
ra tusen motorfordon hade marscherat upp 
omedelbart intill tysk-danska gränsen, sö
der om staden Krus1\. . 

Uppgifter om brittiska mineringar 
norska territorialvatten och nya rykten om 
tYSka trupprörelser i S ydschJeswig norrut 
bidrog till att ytterligare öka den danska 
oron. I konselj på förmiddagen hos kung 
Chritian X beslöts att beordra högsta alarm
beredskap vid Danmarks krigsmakt. 

DANMARKS FÖRSVAR 

I april 1940 hade Darunarks arme ("Hären") 
14 .600 man under vapen. Av dem hade 
dock endast 8.000 hunnit med utbildning, 
under mindre tid än ett halvår. Trupperna 
var ungefär lika fördelade, hälften öster 
och hälften väster om Stora Bält. 1 Kö
penhamn fanns blott 450 färdigutbildade 
solda ter. 

Det då ännu uppdelade danska flyget 
Armens (Härens) Flygtrupper och Mari
nens (Sjövärnets) Flygväsende - bestod 
till sina huvuddelar av spanings- och 
jaktflyg. 1 praktiken var det en mycket 
liten flygstyrka. Den kunde egentligen 
bara användas för bevakningsflygning. 

Av de flygplantyper som fanns i tjänst 
våren 1940 var endast en typ någorlunda 
modern: det ensitsiga jaktplanet Fokker 
D XXI. Hela tillgången på operationsklara 
sådana flygplan var sju. De tillhörde 2:a 
eskadriljen (flygdivisionen) på Vrerlöse. 
övriga flygplantyper, Som t ex Gloster 
Gaunnet, Fokker C V-E, Hawker Nimrod, 
Heinkel HE 8 och Hawker Dantorp. var 
alla hopplöst föråldrade. De luftvärnsbatte 
rier som fanns hade tämligen moderna 
vapen av 75 och 20 mm kaliber. 

"ATT SÄKERSTÄLLA FR EDEN" ... 
Den 9 april kl. 04.20 kom tyske envoyen 
i Danmark. von Renthe-Fink, till danske 
utrikesministern dr P Munch med en tysk 

nol. Däri meddelades rätt och slätt att 
Tysklands riksregering vidtagit förbere
delser till att besätta strategiskt viktiga 
platser i D arunar k redan samma dags mor 
gon. Detta skulle ske "för att säkerställa 
freden i Norden", uppgav noten. 

I ett samtidigt lämnat "memorandum" 
fordrades det att danskarna inte skulle 
göra något som helst motstånd mot de 
tyska styrkorna. Herr von Renthe-Fink 
fordrade snabbt svar och hotade med ome
delbart flyganfall mot Köpenhamn om inte 
kraven godtogs. 

BLIXTANFALLET BÖRJAR 
Kl 04.15 rullade tyska pansarförband och 
motoriserade truppstyrkor fram över den 
tysk-danska gränsen i S yd jylland vid 
Kruså och Tönder. Därmed hade "Weser 
Dbung" satts igång. På Själlands ostkust 
lyckade, två tYSka fartyg , isbrytaren "Stet
tin" och transportfartyget "Hansestad t 
Danzig", till följd aven del missförstånd 
på dansk sida, komma förbi Middelgrunds
fortet utanför hamninloppet och in i ham
nen. Där lade de s ig långsides med kajen 
på Langelinie och lastade ur sina trupper 
och krigsmateriel. 

Styrkan fortsatte snabbt fram till det 
nära belägna "Kastellet". där Danmarks 
Generalkommando (militära ledning) ha
de sina lokaler. Den danska platsvakten 
blev raskt övermannad och Kastellet be
mannades med tyskar. - Redan kl 03.15. 
d v s en hel timme före landstigningen i 
Köpenhamn hade andra tyska styrkor ock
sa gätt i land vid Middelfart (pa ön Fyns 
västra udde), Assens, Nyborg. Korsör och 
Gedser. 

Sedan följde hände lserna slag i s lag ... 

STYRKEDEMONSTRATION ... 
Samtidigt med de tyska truppernas ankomst 
till Köpenhamn flög två divisioner två
motoriga "tunga" jakt- och attackplan Bf 
110 (Messerschrn it) ur "Zerstörergesch
wader" l :s 1:a Gruppe (flottilj) in över 
Själland. De följdes kort efteråt av tunga 

bomb- (a ttack-) plan ur "Kampfgeschwa
der" 4:s med stridsbomber laddade Hein
kel He 111-förband. 

Dessa skulle dels "demonstrera" den 
tyska styrkan inför befolkningen, dels ock
så kasta ner flygblad t ill köpenhamnarna . 
Flygbladen innehöll det sedan så ökända 
"Uppropet". Det låg allvar bakom hotet -
Heinkelplanen hade även full last av 
str idsbomber ombord. 

Dessutom höll den tyska operationsled
ningen sina i Polenkriget sep tember 1939 
beprövade, enmotoriga "störtbombplan" 
Junkers Ju 87. i hög star tberedskap på det 
blott 50 km sydost gränsen belägna fl yg
fältet Kiel-Holtenau. De kunde rask t sättas 
in. om det skulle behövas ännu mera kraft 
i det utlovade bombanfallet mot Köpen
hamn eller annorstädes. 

ANFA LLET MOT VtERLÖSE 
Omedelbart före Heinkelförbandens an
komst i luften ovanför Köpenhamn skulle 
de framför flygande Bf 110 jakt- och at
tackplanen anfalla den ca 15 km nord väst 
om huvudstaden belägna danska flygbasen 
Vrerlöse och hindra dä r base rade flygplan 
att angripa. 

Kl 04.45 den 9 april 1940 drogs basens 
plan ut ur hangarerna och gj ordes ktara 
för insats. Ungefär samtidigt startade R-52, 
ett ensamt spaningsplan typ Fokker C V -E ~ 
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~ ur 5:e eskadriljen (flygdivisionen), för att 
utföra ett k vä llen innan planlagt spa
ningsuppdrag mot gränsen. 

TraIikledaren sände rutinenJigt in start 
meddelande till Generalstabens underrät
telseavdelning. Han fick då veta att tys
karna redan gått över gränsen, varför han 
försökte återkalla R-52. Förgäves: dess 
radio var tydligen ur funktion. Under tiden 
hade den flygande personalen ffi fl på 
Vrerlöse fått order att h å lla sig beredda 
för start. Flygplanen stod klara med mo
torerna i gå ng . Medan motorerna kördes 
varma väntade man på star torder till 
"mobiliseringsbaser" (krigsflygfält) . 

LÄGANFALL 
Just då kom tyskarnas blixtanfall. Ca kl 
05.30 ansatte en första division Bf no låg
anfall söderifrå n på lägsta höjd. Omedel
bart dessförinnan hade R-49, även det ett 
spaningsplan typ Fokker C V -E startat fö r 
spaning över Köpenhamn . Planet hann upp 
till ca 50 m höjd . Där blev det träffat av 
kulregnet från en Bf 110. Omvälvt av lågor 
störtade Fokkerplanet till marken. Bada 
de ombordvarande omkom 

De övriga tyska Bf-planen hade genast 
börjat beskjuta de danska planen på upp
ställningsplatsen. Samtidigt öppnade ba
sens luftvärnSkulsprutor eld mot de anfal
lande. De tyska planen gjorde sex-sju 
angrepp vardera med fem-tio minuters 
mellanrum. Atskilliga danska plan blev to
talförstörda eller svårt skadade (se bilder). 
Bomber, som just hängts upp på en Fokker 
C V-E, briserade med villdsamma knallar. 

I en paus mellan attackerna kom R-52 
tillbaka från sin span ingsfärd till södra 
J y llandsgränsen. Landningsfö rsöket avbröts 
dock nä r besättningen sllg hur läget var på 
Vaorlö se. Planet nådde sedan osett Rln g 
sted (ca 55 km sydväst Köpenharrm), där 
det landade. I V",rlöse sag man från mar
ken att ett tyskt plan blivit trä ffat av 
försvarets eld under en av de första at
tackerna. Den ena motorn stannade, planet 
avbröt striden och flög söderut (jfr ne
dan). 

• 	 Tya dlvlslonar Mess erschmlll BI 110 
startkl ara för anfallet mot Va:utöseba
sen den 9 apri l 1940. 

Luftvärnskulsp r utorna sköt slut på all 
ammunition. Därmed upphörde motstån
det. Kl 07 .00 kom order från Krigs- (För
svars -J ministeriet att inge t av de danska 
planen på V",rlöse fick starta frän fältet, 
och att vidare motst1lnd mot tysk trupp 
skulle inställas. småningom kunde man 
börja röja upp bland spillrorna. I V",rlöse 
förlorade danskarna tva man i stupade 
samt nio flygplan totalförstörda och sexton 
plan skadade. 

FÖRBANDSCHEF BERÄTTAR 
Bf 110-flottiljens chef, dåv kap tenen , seder
mera översten Wolfgang Falck ledde det 
tyska BI-anfallet mot Vrerlöse. 

Före k r iget h ade han varit jaktflygare 
i tyskarnas den 14 mars 1935 officiellt åter
upprättade LuftwaIfe, i dess traditionsför
band Jagdgeschwader Richthofen. Under 
Polenkriget 1939 var han kapten och divi
sionschef tör 2:a divisionen av ZG 76 
(tungt jaktlörband). I februari 1940 blev 
Falck chef för Flottilj I av ZG 1, d v s det 
fö rband, so m den 9 apr il utförde anfallet 
pa V",rlöse. Om detta har han berättat 
fÖljande: 

"Enligt operationsorder skulle v i den 8 
april 1940 ombasera fr'ån Schleswig till 
Barth (vid östersjökusten i nordvästra 
Pommern , ca 45 km väst Stralsu nd). Var 
uppgift var' att tryg'ga KG 4:s (Hein
kelbombplanens) "demonstra tionsflygn ing" 
Över Köpenhamn. Men dessförinnan skulle 
v i ha rensat luften från danskt flyg eller 
hindrat det att starta." 

Jag hade tva divisioner BI 110 att ope
rera med . Min tredje divi sion hade blivit 
underställd chefen för ZG 76 :s I:a flot
tilj . Denna skulle trygga flygtransporterna 
över Skagerack (till Norge), något som 
också vi skulle hjälpa till med senare på 
dagen." 

ÖVERRASKNINGSANFALL 
" Kl 05.00 startade vi från Barth och flög 
norrut över östersjön pa låg höjd. Vi var 
noga med alt inte gå nära n ågra far tyg, 
som kunde rapportera vart förehavande. 
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Jyll'Uld säkerstalla tyskt bemaktigande av 
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D~n ena delen I"rt"'llle ""..d 'HlI'dllg kurs, 
den ~lI1dra. f1o~ n10' Ilordost. 

INGEN ATT STRIDA MOT ". 
De fnILska t"lllssoldnter . som da l;ldp !led vid 

Alhorg. hade lnlel ali rrukl". Bada fly/(
hi II ell Väl· civila och saknad~ ",Illl..,. 
lI'UPP , Inte 11\>II<,r rann. nagon dlln~k 11"
lil.:II·.styrkn i :-.lnden AliJorg . FbI' sakel'hc:~s 

sklill hade I alla foll Bf -plan III· ZG 70 
nrder aLL trygga [;'reLaget. 

5ed"" fOlbkärull",tyrkan kommit pil 
pl~ts val' vagcn banad - de darpa fo Ij 1111
de oVJ'iga tyska lrö1l1~pu .. tJJlnnen rned truPll 
() l'h krlg,smalc.:riel III rn kunue obelllndrnl 
land.. \-Iu A Iborg. D",,, vlkIiRa.tf' 'Y$ka 
stodjeplInklcn lor lurl.salla ny~openllltJn r 
mot Org var i tYlIk hand. 

Dl! Ju 52 :01' . "<lm Hvdelats til l f"retaget 
mot Stor,lrömsh.-nn, flog direkt dll. Kl 
ilS. IS gil\' k iIlpallieh 'ren, kapten Wllltel 
~ricke sig-nal lill uthopp Attio fn.llsktir 
mnr dalade n(-o lIloT M:'l.sncdo , Gericke 
sj~ll\~ h::unnmic.' :o-otH Pil av de forst.a wtt 
invid l!nr1\':tHl'1l !'()IT1 h'rid, IIPP 1111 brun . 

Danmarks 

snabba slut 

något för 

Sverige 

att ta 

lärdom av ... 

Han fick raskt fram sina soldaters kul
sprutor i eldställnlng. 

OBLODIG ERÖVRING 
Men man behövde inte lossa ett skott' De 
framstormande tyskarna lyckades över
rumpla Måsnedö-fortets fi!taliga besättning, 
den stod snart med armarna i vädret! 
Danskarna i fortet hade bokstavligen bli 
vit t agna " på sängen". 

Kapten Gericke hade lyckats genomföra 
historiens första och oblodigaste fallskärms
företag, 

Till fallskärmssoldaternas förundran kom 
så en tysk stöttrupp ur överste Bucks III:e 
bataljon av Infanteriregemente 305 fram
marscherande på bron. Bataljonen hade 
kommit över m ed ordinarie färjan War
nemunde-Gedser! 

De närmaste timm a rna flög tyska plan 
i tidigare aldrig skadat antal fram över 
danskt land . I hundratal dånade de fram 
över landskapet pil väg till de främre ba
Serna vid Alborg eller direkt till Norge, 

STRIDER I SYDJYLLAND 
Under den tid det ovan skildrade pågick 
försökte de danska s tyrkorna i Sydjyl
land stoppa tyskarnas frammarsch. Man 
stred vid Sölsted. Bredevad, Hokkerup. 
Lundtoftberg och andra platser. Båda stri 
dande sidor led förluster, De danska sol
dater, som fick direkt känning med fien
den, kämpade en kort men tapper för
svarsstrid. 

Stödda av enmotoriga Bf 109 ur l1 :a flot
tiljen av Jaktes kader 77 och tvåmotoriga 
Bf 110 ur ZG 76, som opererade frän ba
sen Westeriand p å den tyska ön Sylt, 
ryckte tyska armens Infanterifördelning 
170 och Skyttebrigad 11 fram norrut i 
Jylland. De svaga, re tirerande danska 
mark trupperna drevs raskt undan. Dessa 
hade ju en vida överlägsen motstånda re 
att kämpa mot. Utgå ngen var därför pa 
förhand (så gott som) given' 

LUFTVÄRNET I AKTION 
Det danska luftvärnet i Sydjylland trädde 

• 	 Alborg den 9 april 1940. Tyska trans 
portflygplan av typ Junkers Ju 5213-m 
har tagit dans ka mark· och luflrum
mat 1 besittning. TrafIkledartornei I 
bakgrunden ,evs !ör breddning av 
bana n. 

i aktion. Likaså det längre norrut. Kl 05 .00 
sköt 14:e danska artilleridivisionens 3:e 
batteri ett tyskt plan i brand med en av 
sina 75 mm pjäser. Det skedde vid Four
feld nära staden Esbjerg. Planet sågs för
svinna i diset och sades ha stortat i Ho
bukten , ca 10 km nordväst om staden. Kl 
05,30 gav chefen för den danska jylländska 
armefördelningen balteriet order att bryta 
upp norrut. 

Unde r pjäse rnas uppbröslning anföll en 
tYSk jaktdivision (tolv flygplan Bf 109) 
batteriet, Dettas 20 mm närförsvarslufl 
värn besvarade elden, Ett av de anfal
lande tyska planen träffades och drog sig 
ur striden. 

Kl 05.20 besköt ett batteri vid Skov by på 
1.800 m håll med 20 mm eld ett tyskt 
bombplan, Också detta plan träffades, Det 
uppgavs ha nödlandat vid Skrerbrek , 

ELD UPPHÖR I PROTEST 
Kl 05,30 sändes i Köpenhanm ut kallelse 
till konselj omedelbar t på Amalienborgs 
slott. Det gällde att snabbt ta ställnlng till 
ett tyskt memorandum (tidigare nänmt) , 
Kung Christian själv, drottningen, kron
prins Frederik, tre ministrar och de två 
försvarsgrenscheferna deltog, Efter en 
halvtimmes överläggning måste man fatta 
det tW1ga beslutet att - i protest - böja 
sig inför den ty ska övermakten, 

Ca kl 06.00 gavs order att ins tälla mot
"tändet, Under hela tiden (före. under och 
efter konseljen) dundrade tys karnas bomb
plan Heinkel He 111 pa läg höjd fram över 
den danska huvudstaden, Efter ytterligare 
en t imme - ca kl 07,00 - ebbade striderna 
ut. 

el il Tyskarnas ockupation av D a nmark 
var ett f aktum,., Nordens odesdag hade 
filtt sin tragiska fullbordan, Måtte vi 
svenskar ta lärdom' - ytterligare ett litet, 
fritt land hade filtt plikta för sin försum
melse att inte skaffa sig ett effektivt för
svar till farans avvärjande i allvarsti
der, - Också nu och här gäller det att va ra 
beredd till kamp mot "aggression", om 
man vill leva i fred. Ingen vet när ett sker. 
bart utrikeslugn kan förändras till direkt 
anfallshol. (Anm: N Kbg .) • 
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• 
* * NILS SÖDERBERG är 

en av de avundsvärda 
människor som fått upple
va och under växande 
grad av ansvar medverka 
i praktiskt taget hela det 
svenska flygvapnets och 
den svenska flygindustrins 
utveckling. Han har dess
utom bevarat en sinnets 
spänst som gjort det möj
ligt att med hjälp av min
ne och dokumentärt ma
terial sammanställa en 
bok av mycket stort flyg

historiskt värde. *** 

T
iteln är typisk både för en lätt hu
moristisk syn på tillva ron och för 
det enkla och klara språket, blan
dat med i flygarkretsa r självklara 
termer. Vi ssa i kamratkretsen an

vända berömda namn har även räddats åt 
eftervärlden. 

I förordet skriver Bengt Nordenskiöld 
att boken bör läsas av envar med intresse 
för flygutbildning och flygmaterielanskaff
ning . Därmed är de bå da huvudomrädena 
i handlingen beskrivna. 

•• Boken är inde lad i tre delar, var och 
en omfattande en tidsperiod. Den första är 
frbn 1920 till tiden för flygvapnets till 
komst som självständig försvarsgren 1926, 
den andra till tiden för 1936 års försvars
ordn ing, den tredj e genom andra världs 
krigets å l' fram till 50-talet. 

De tre delarna ha r olika karaktär, och 
författaren ha r lyck ats ge berättelsen, som 
sker i jag-form, en efter åldersperioden 
anpassad stil. 

FöRSTA DELEN handlar om den unge 
fortifikationsofficerens första kontakt med 
första världskrigets flygplangeneration och 
hans förs ta flygarår och är mycket även
ty rsbetonad. En generös frihe t unde r an
svar präglade dessa flygpionjärers dagliga 
tjänst. En kavalkad av flygarkamrater 
passerar . Åtsk illiga av dem bär namn som 
senare flyga rgeneration er skulle lära kän
na som beundrade chefer. Andra bar namn 
som alltför snart hamnade på för sta raden 
av nägon flygvapnets minnestavla. De 
flesta utmärktes av ett lekfull t sinnelag, 
som lätt övervann tankar pil livets ev obe
hagligheter och faror. 

Denna tekniska pionjärverksamhet med 
opålitlig materiel resulterade i ett begyn
nande internationellt samarbete . Redan här 
liksom vid senare tilliällen ger författaren 
bevis på den internationella rörelsefrihet 
och insyn Som ofta är en den neutrala 
statens fördel. Att hemmastandarden redan 
i begynnelsen Inte var sil dålig bevisas av 
alt Nils Söderberg i hård europeisk konkur
ren" vann den stora flygtävlingen i sam
band med Internationella Luftfartsutställ 
ningen i Göteborg, ILUG 1923. 

ANDRA DELEN handlar om det syste
matiska utformandet av effektiv flygut
bildning. Knapphe t och anspråkslöshet ha
de präglat det svenska rnilitärflyget ifrån 
dess trevande begynnelse. Vägen fram till 
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• 	 Författaren Nils Söderberg blev glad som en speleman då FV äntli~en fick sina. J 9:0.'. 
- Hans nyutkomna bok, den mest initierade och omfattande redogorelse som nagonson 
utkommit angående den moderna svenska fi.~gindustrins tittkomst oc~ flygvapnets . ut~ 
veckling, recenseras nedan av generaldlrektoren for FFA.. Ake Sunden . Bokens Iltel. 
" Med spaken i näven". 370 sidor, 67 kr (3D proc rabatt for SFF·medlemmar). 

JfJ-/llll I'-f! kO-llllll eliLde1(II j 
en rangplats för flygvapnet var limg och 
hade kanske inte kunnat tillryggaläggas 
om inte i ett tidigt skede funn its förståelse 
[ör att förutsättningen för en rangplat.s 
var en högklassig grundläggande flygut
bildning, säger författaren . 

At.t en handfull framsynta och kunniga 
män Inte bara satsade sig själva på denna 
övertygelse utan även konsekvent lycka
des bevisa dess ri ktighet medförde små
ningom förståelse för den hos de styrande. 
Svårigheten var som alltid den besvär liga 
avvägningen mellan högt ställda utbild
ningskrav och risken för förluster. 

•• Flygvapnet har a v många ansetts som 
en tidigt demokratisk försvar sgren. Intres
san ta är några anledningar härtill som f ör
fattaren fäst e r uppmärksamheten på. Per
sonalen rekryterades från början från olika 
försvarsgrenar och med ollka traditioner, 
som blandades. Man fungerade i besä tt 
ningar med nära samverkan med och be
roende av markpersonal. I luften duade 
man alltid varandra, vilket för övrigt var 
nödvändigt m ed hänsy n t ill usla talför
bindelser. 

Slutligen utplån ades en del av rangen 
genom att alla e lever fann sig identifie
rade med en treställig signatur, använ d i 
alla tänkbara sanunanhang. I många fall 
bestod den resten av livet, i varje fall i 
ka mra tkretsen. Som lärare fick man dock 
.Gl änsa Ined tvåställig Signatur , 

Som i all utveck ling fanns manga andra 
hinder än de tekniska att övervinna. Den 
rninnesgoda läsaren får en paminnelse om 
byriikratiska kontroverser, flygkonunissio
nerna, intriger och personalmotsättningar. 
Även händelser som vid tidpunkten ifråga 
måste innebLLrit käns lostormar och person
liga engagemang relateras lidelsefritt och, 
så lä ngt kan bedömas, sakligt och objektivt. 
Författaren ger även en honnör åt den för 
svenskt statsskick karaktäristiska gransk
ningen av statlig förvaltning och dess väl
görande inverkan på ordning och förtro
ende. 

•• Typiskt för tiden fram till mitten av 
3D-talet är att d å det gällde krigsmateriel 
c ch ut.bildning den mer spektakulära sidan 
ofta ägnades s törsta intresset. Na turligtvis 
fanns och finns kopplingen mellan denna 
sida och militär effekt: en väldrillad trupp 
eller en skicklig konstflygare är ett grund
läggande utbildningssteg på vägen mot hög 

~tridseffekt. Författaren har tidstroget följt 
detta mönster. 

Berättelsen har i början intresset huvud
inriktat mot. flygplanens aerodynamiska 
utformning och flygegen sk aper och fö
rarnas flygskicklighet. Me n gradvis över
flyttas mer och mer uppmärksamhet på 
flygplanets beväpning och dess användbar
het för vapeninsats, och 1936 bedömer för
fattaren Re 112 och Me 109 som "skjut
plattformar". Kanske var torpedflygplanen, 
t ex Re 115, de f örsta flygplanen vars ut
formning dominerades av kravet på att 
kunna medföra och fälla den klumpiga 
torpeden och därmed exempel på kon
struktion av en vapenplattform. 

TREDJE DELEN är allvarstyngd i skild
ringen av Sveriges bemödanden att stä 
utanför andra världskriget genom att för
stärka sitt luftförsvar. Den delen är ock
sa mest lärorik för lä saren. Detta främst 
genom att här beskrivs - i den mest ini
tierade och omfattande redogörelse som 
nagonsin utkomnlit - den modetna svens
ka flygindust.rins tillkomst och flygvapnets 
utvec kling till dagens slagkraftiga orga
ni~ation . Men inte så att det saknas även
tyr och spänning. 

D en av r iksdagen bes lutade flygvapen
organ isationen måst.e fyllas med flygma
t eriel. Egen industri kunde till en början 
ir,te tillgodose behoven - mht den snabba 
uppsa ttningstakten . Sveriges jakt efter 
lämpliga konstruktioner, licenser och fär
di ga flygplan för författaren i kontakt med 
världen" alla namnkunniga flygkor y feer 
liksom med en del av deras politiska 
herrar. 

I kraft av egen erfarenhet tar han till 
fället i akt att själv provflyga allt som 
kommer i hans väg. Dråpliga si tuationer 
uppkommer ibland och bevingade ord fälls 
av bevi:1gade män. l bjärt kontrast till de 
enskilda pionjärernas entusiasm, framåt
anda och yrk eSSkicklighet har vi i det fö
regående ofta upplevt d eras oförmåga att 
astadkomma förståelse för sina förslag 
hos ledning och anslagsbeviljande myndig
h2ter och ibland även att åstadkomma irue 
enighet. Författaren sammanfat.tar, som 
han ser den, mycket kla r t bakgrunden till 
detta i inledningen till del 3, "Flygvapnet 
vid vändpunkten". 

•• I fort sä ttningen följer en r ikt detalje
rad dokume ntär redogörelse m ed en kava1



kad av namn på framstående politiker och 
industriledare, som alla spelade en aktiv 
roll vid tillkomsten av den svenska flyg
industrin. Det är självklart att Bengt 
Nordenskiölds insatser här tillmäts utom
ordentligt stor betydelse. Nordenskiölds 
konstaterande att "ett litet lands flygva
pen har inte råd att ha mindervärdiga 
flygplan ", blev vägledande för flygplan
anskaffningen. 

Författarens initierade beskrivning av 
svenska förhandlingar och kompensations
affärer med stormakterna ger en god in
blick även i dessa länders förehavanden 
och problem. Alla som flög under krigs
åren torde minnas den plötsliga insikten 
om att god glirrunerkvalitet behövdes i 
tändstift. I Sverige syns av berättelsen åt
minstone tidvis ha förekommit ett före
dömligt samarbete mellan regeringen och 
försvarets militära ledning. 

I sept 1939 fattades ca en fjärdedel av 
de flygplan som skulle finnas enl mo
biliseringsp1anerna. Av beställningar i ut
landet annullerades den ena efter den 
andra. Författaren uttrycker läget som en 
risk att förlora två nya jaktflottiljer in
nan de ens hunnit komma till. En av åt
gärderna var öppnandet av "Ishavsvägen". 
Ett mästerstycke av organisation och im
provisation . 

• • Ar 1939 lades också första och enda 
gången i Sverige ut anbud och utlystes täv
ling om ett nytt flygplan . Saab, ASJA och 
Götaverken deltog. Resultatet blev små
ningom Saab B 18. 

Redan från 1936 hade femårsplaner an
vänts och på förslag från 1945 års för
svarskommitte infördes rullande sjuårs
pianer. Rullande sjuärsplaner hade redan 
dessförinnan tiltämpats vid materielanskaff
ning. Författaren har w1derstrukit den sto
ra betydelsen av derma planeringsform och 
ett lämpligt, med flygindustrin uppgj01't 
ramavtal. Det är inte osannolikt att derma 
planerings utomordentligt gynnsamma ef
fek ter på den svenska flygtekniska ut
vecklingen och dess ekonomi först insågs 
av utländska bedömare. 

Kap 15 i del 3 kallat "Det svenska 
undret" bör läsas med särskild eftertanke 
av den som medverkar i utvecklingssarn
manhang. Författaren ger här en koncen
trerad överblick över hur Sverige flyg
tekniskt kom in i världseliten. Med hjälp 
av sin breda erfarenhet söker han orsak s
sammanhanget och ger sin förklaring till 
varför även ett litet land kan hävda s ig i 
tekn iska och industriella sammanhang. 

Hans slutsats att de viktigaste faktorerna 
är sättet att planera, förmågan att ha ett 
fast mäl och ett gott samspel mellan upp
dragsgivare och väl koordinerade leve
rantörer syns odiskutabel. 

•• I bokens avslutning konstaterar för
faltaren behovet att vidareutveckla kunska
perna genom ökad forskning. För fortbe
ståndet av den flygindustri, till vars gynn
samma utveckling han själv kan ta del av 
äran, finner han en breddning av m a rk
naden genom export möjlig och nödvändig. 

Med denna bok har Nils Söderberg givit 
ännu ett värdefullt bidrag till det verk
sarnhetsorru'åde han ägnat all sin hängi
venhet sedan mer än ett halvt sekel. Illu
strationerna väcker månget glatt igenkän
nande leende både vad gäller persongal
leriet och halvt bJrtglömda flygplan bilder. 
Man skulle önskat flera, men klicheer 
kostar pengar. 

I ett land nästan helt utan flyghistorisk 
litteratur och med en i förhållande till 
den tekniska utvecklingsnivån nära nog 
obefintlig flygjournalistik fyller boken ett 
tomrwn. Den tillönskas mänga läsare. • 

Ake Sunden 

".to I •• ~ • • _. t .....W'i . '"-. .. -. _..... ", .... ... ·P._ .. ..........· 

redaktör och formgivare: jahn charleville 

KONTAKT 

~ 
~ 

HEJ! 
skriv 

till 

MEJ! 

• 	 Vem kan motstå en tiggande, liten söt 
rtygblten jycke? - Det måste finnas 
massor med frågetecken el dyl som 
DU vil l ha besvarade?1 MEN det bör 
handla om flygsäkerhet. Du får gärna 
skalla på mig, Bom renrasig och väl 
dresserad fyrfoting gläfser Jag bara 
hovsamt le'baks. Fram alltså med Dina 
fria formu leringar. Min hundkoje
adress är : Flygslaben/Fh', Fack, 
104 50 STOCKHOLM 80. 
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Periodisk 
kontroll 
av 
cirkulationsorganen 
pa o 

flygande personal 

* * Periodisk hälsokontroll av flygförare är en flygsäkerhets
åtgärd av största betydelse . Den medicinska undersök
ningen syftar främst till att diagnosticera sjukdom eller 
sjukdomsanlag som plötsligt kan medföra rubbningar i 
prestationsförmåga, iakttagelseförmåga och reaktionshastig
het. Det är särskilt viktigt att cirkulationssystemet prövas 
med jämna mellanrum. Rubbningar i t ex hjärtats rytm kan 
medföra plötslig medvetanderubbning med sänkt reaktions
förmåga till följd, vilket i många situationer kan innebära 
en stor risk för flygsäkerheten. * Artikelförfattare : Flyglä
karen av 1:a graden HELlASCH, 1:e flygläkare C G ENG
STRÖM samt civilingenjör T LIND. * * * 

M
ot denna bakg rund 
har v id Flygvapnets 
medic inska undersök
ningscentrai (FMU) 
sedan 1957 ullörts pe
riodisk u nde rsöknin g 

av ci rkulal io nsorga nen hos Ily
gande personal. Nedan besk r ivs 
den metodik som använts med 
red ov isn ing I sto ra drag av de 
resu ltat som framkommit. 

MAterial och metodik 

Till den periodiska kontrollen av 
cirkulationsorganen har sedan 
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Periodisk hälsokontroll 
med inriktning 
på databehandling

1957 ka llats flygande personal vid och på korl tid - kunna genom
åldern 39---41 år, 44-46 år och föra statist iska beräkningar på detav insamlat' materialdärefter med 3-års interva", eller 

~ 
insamlade materialet och att låta 

för vissa kategorier med l-års in resultaten ingå den officiella 
tervall. Sedan år 1966 har kal statistiken avseende hälso- och 
lelse även skett vid 24-26, 2!}-31 sjukvård vid försvaret. 
resp 34-36 års ålder. 

I fall av symptom eller under rande av ett frågeformulär inne I de fall d är av medicinska skäl Systembeskrivning 
sbkningsfynd som tytt på eller hållande persondata. flygtekniska åtgärder (såsom inskränkning i 

motiverat misstanke på sjukdom data samt data rörande hälsotill  flyg tjänst ) ansetts påkallade har Databehandlingssystemet är så 

i cirkulationsorganen har veder ståndet vidtar den kliniska under direktkontakt ägt rum med Flyg uppbyggt att innehållet i de pro

börande kallats ti II förnyad un sökningen. Ffygläkaren koncen stabens flygspecialläkardetalj (FS/ tokoll som fö rs dels vid FMU, 

dersökning utöver den fastställda trerar sin undersökning främst titl Fylilk; tidigare FOl). vilket alltså dels vid olika förband i sam

periodiska intervallen . avlyssnande av hjärtat och lu ng inneburit samråd med special band med årliga medicinska un

Den egentliga undersökningen orna samt mätning av blodtryc flygläkare - som i sin tur infor dersökningar av flyg ande per

har utförts vid FMU . Efter besva ke t. Vidare utförs ekg-undersök merar flYksäkerhetsinspektören och sonal, överförs via hålkort till 

ning i vilande tillstånd samt där chefen lör flygvapnet. Slutligen har magnetband med hjälp aven viss 

efter både i stående resp under naturligtvis aktuell ffottiljläkare och mask intyp (Iig 2). Det bandade ma

och efter arbete pa cykelergo förbandschef underrättats om re terialet behandlas därefter i en 

meter med standard iserad be sul tatet av undersökningen. större maskin (tig 3). 

lastning . Slutligen tas (sedan 1966) Materialet sorteras först på 

blodprov som genom automatisk lämpligt sätt . Därefter sker en va

kemisk analys ger uppgifter om Databehandling liditetskontroll och redigering av 

t ex fetthalt, sockerhalt , järnhalt innehållet hos M4-protokollen , 

etc i blodet. dvs cirkulationsundersökningarna.
För att på ett rationellt sätt bear

beta uppgifterna som erhålls vid Eventuella fel indikeras på en ~ 
de olika medicinska undersöknin

•• Sedan resultaten antecknat~ 
garna av flygvapn ets flygande

"ör ftygläkaren en sammanfattan
personal (fig 1). databehandlas

de bedömning av undersöknings
idag materialet vid flygmateriel 

resultat . framför allt med avseen
förvattningens datacentral I Arbo

de på lämpligheten beträffande 
ga (FMV-BODA).

ifrågavarande flygtjänstg öring . Ut
låtandet fastställs sedan av chefen Syftet med databehandlingen är 
för FMU . att - när som helst under året 

Fig 2: 

Overföring 
av 
undersök
ningsdata 
via hålkort 
till 
magnetband 
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Fig 3: 

Databehandling 
av 
undersöknings
materialet 


~ fellista som tillsammans med alla 
redigerade M4-protokoll utlistas I 
datamaskinen. Därefter uppdateras 
ett undersökningsregister, som 
innehåller aila behandlade under
sökningsprotokoli under året. Den 
ovan angivna rutinen beräknas ske 
en till två gånger per år. 

•• En gång va rje år sker en 
uppdatering av ett centralt re
gister med under året gjorda un
dersökningar. På detta regi ster 
finns samtliga tidigare undersök
ningar för all flygande persona l 
upplagda på registreringsnummer, 
protokoiltyp och datum. I sam

band med denna uppdatering finns 
möj I ighe t att korrigera och rensa 
bort tidigare upplagda protokoll. 
Dessutom framställs en under
sökni ngsöversikt för all aktuell per
sonal innehållande anställningsun
dersökn ing , årliga undersökningar 
samt alla ci rkulation sundersök
ningar. Vidare erhålls en namn
li steförteckning över personal som 
inte på föreskriven tid genomgått 
stadgade kontrollundersökningar 
samt en statistik i ista över ekg
förändringar. Till sistnämnda lista 
framställs som komplement en 
namnlista över personer med ekg
värden avvikande från normalvär-

Fig 4: 

Fig 5: 
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den. En total statistiköversiktsl is
ta för M4-protokollet med generell 
periodindelning och longitudinell 
uppfölJning erhålls även vid den 
~rl iga körningen. 

Slutligen överförs vid behov 
önskad del av totalmaterialet ti II 
sådan form att det lämpar sig för 
behandling med standardprogram 
för statistiska beräkningar i denna 
maskintyp. 

Bearbetningarna i såväl FMV
BODA :s anläggning som i annan 
utnyttjad anläggning ske r under 
kontroll av ett S k operating 
system. 

Resultat och diskussion 

Mer än 3.000 cirkulationsundersök
ningar utfördes under perioden 

1957-1969 på ca 1.700 individer 
av kategorin flygande personal. 
I detta sammanhang redovi sas en 
del av de fynd som framkommit 
vid de periodiska kontrollerna. Un
derlaget framgår av tabell 1. 

Av fig 4 fram går att helt in
vändningsfria resultat förelåg i 
mer än 80 proc av 25-åringarna; 
i 45-års åldern var motsvarande 
resultat bara 65 proc, dvs 213 va r 
helt invändningsfria. Majoriteten av 
invändningar bedömdes som 
oskyldiga och har klassificerats 
som avvikelse utan betydelse 
(ffg 5). Av Hg 6 fram går att som 
regel ingen åtgärd vad beträffar 
flygtjänsten har behövt vidtas fö rr
än efter 40·års ålder. Detta bely
ses i Hg 9, som visar procentan
talet förbehåll som anbefallts i de 
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olika åldersgrupperna. I dessa fall 
rör det sig om Iynd som klass i
licerals som misslänkt resp kon
staterad hjärtsjukdom (tig 7 och 8). 

Av ovan nämnda resultat fram
Qar att det i varje lall fram till 
40-års åldern är tämligen sällan 
som utfallet av cirkulationsunder
sökningen motiverat en inskränk
ning i flygtjänsten . Det kan där
emot diskuteras om resultatet på
kallar tätare kontroller red an ef
ter 35-års åldern . 

Hellre fälla än fria .. . 

Det bör påpekas att policyn inom 
FMU av säkerhetsskäl går snarare 
pä fällande än friande när det 
gäller tveksamma fall. Vid ett fler
lal tillfällen har förbehåll ulfär
dats temporärt , antingen i väntan 
på förtydligande av fynden (t ex 
genom vidare medicinsk utred
ning) eller så kan det ha rört 
sig om fynd som normaliserats ef
ter en observationsperiod . 

Det hör till en av läkarens 
främsta uppgifter i sin yrkesut
övning att inte oroa sina patienter 
i onödan. Tyvärr l igger det i den 
flygmedicinska verksamhetens na
tur att så inte sällan blir fallet. 
Därför försöker man alltid göra 
klart för en fl ygare (va rs flyg
tjänst blir föremål för inskränk
ning) att redan misstanke på hjärt
sjukdom kan bli fällande. Som 
framgår av fig 8 är det lyckligt
vis ett relativt fåtal där hjärts juk
dom konstaterats. Aven i sådana 
lal l rör det sig i regel om fynd 
som inle på något sätt behöver 
stö ra vederbörande i hans normala 
livsfö ring eller ha innebörd av 
Iramtida allvarligare men . Som in
ledningsv is påpekades kan en i 

och för sig oskyldig åkomma (om 
än bara för ett kortare moment) 
kanske i en kritisk situation ge 
ti listand av omtöcknande och sänkt 
koncentrationsförmåga med åtfölj
da riskfyllda konsekvenser under 
flygning. 

Manga av de som blivit anbefall
na inskränkning i flygtjänsten blir 
kontinuerligt uppföljda, för att den 
prognostiska betydelsen av den 
hjärtåkomma man hittat ska kun
na utvärderas. För högt blodtryck 
har framkommit hos ett 70-tal, 
rubbningar i hjärtats rytm hos li
ka många. I den fortsatta verksam
heten är det planerat att kontroll
undersökningar ska utföras även 
sedan vederbörande avgatt från 
aktiv flygtjänsl. 

Sluta rökall .. . 

Hur ser medelflygaren ut? I 40-års 
åldern är han 178,5 cm lång och 
väger 74 ,5 kg . Hans blodlryck är 
130/80. Hans slutpuls under ar
betsbelastning är efter 6 min vid 
600 kpm 120 slag/ min. Motsvaran
de vid en belastning av 900 kpm är 
145 s lag/min . Ungefär varannan är 
clgarreltrökare!! Av de som röker 
anger 20-25 proc att de röker 20 
cigaretter eller mer per dag . 
O O En ofta ställd fråga är om 
flygaren pga sin speciella yrkes
utövning "ål dras för lidigt ". Det 
ställer sig synnerligen svårt att 
besvara frågan. När vi genomfört 
våra planerade kontrollundersök
ningar Då aktiva eller f d fl yga re 
vid uppnådd 55·års ålder, kan 
jämförelse med svenska popula· 
tionsstudier över sjukdomsfrek
vansen hos en oselekterad man
lig befolkning i samma åldersgrupp 
ge cn viss vägledn ing . * 

Alder: 39 41 44 4624-26 1 29-31 1 34-36 1 - 1 - 1 
Antal: 282 163 96 627 4301 

, Tabell l : Ant~ 1 tlygande 
alda'sgrlJpperna Vid de 
dersoknlngarn". 

persona l , 
penod ls<a 

de 01 1 a 
halso"n

Fig 8 .' 
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"L ~~~~:~~S~j:~ s~:r~: 
dan 1956 . Trots 
den för ett flyg
plan ganska höga 
åldern, utgö r A 

32:an alltjämt en mycket v iktig länk 
i vårt försvar. Förde len med ett 
vapensystem som har varit 
tjänst i många år är att persona
len är vä l ina rbetad . materielen 
anpassad och takt i ken utprovad 
oc h innött. Effekti v itet och till 
förlitlighet har också varit utmär
kande drag fö r våra attackför
band . Förslitning på malerielen 
samt den tekniska utvecklingen 
kräver dock förr eller senare en 
övergång till ett nytt vapensystem . 
- För attacken och 32 :a n ar den-

Fig 1 

na tidpunkt inte alltför avlägsen . 
"Viggen " stä r på Iröske ln för att 
ta över ansvaret. 

F7 första flottilj 

De 37 :or som vi hittills under någ

ra år har sett flyga har varit prov den Jörsta serie-3l :an. Därmed in

fl ygp lan med spec iella uppgifter leddes 1:a flygeskaderns omskOl

och utruslningar. Men fr o m i år n ing till AJ 37. Den fö rsta divi 

ses också de forsta serieflygpla s ionen förläg gs t i ll Fl i Såtemis . 

nen i Juften . Vid en enkel ce remo Om ytterligare några år är det 

ni den 21 juni mot tog fl ygva pnet F15 :s lur. 

från leverantören SAAB-SCANIA " Viggen" sk iljer sig trån "Lan
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struktörer och u:blidningshjälp
medel. 

För att säkerställa bästa möj
l iga och likvärdiga utbildning 
kommer fasta Instruklörsgrupper 
att bildas för flyg- och ma rkom
skolningen . Gru pperna kommer 
att flytta mellan förba nden och 
genomföra omskolni ngen vid samt
liga attackflottilje r. 

Varierad erfarenhet 

För f lygomskoln ingen bildas tvä 

sen" inle enbart i utseende. mått 
och prestanda . I system 37 ingår 
många komponenler som för bå
de flyg- och markpersonalen är 
tolalt nya begrepp . Den nya ma 
terielen är belydligl mer kompli 
cerad och kräver kval i ficerade in -

instruktörsgrupper . Den ena grup
pen skall svara för själva typin
fl ygningen pil AJ 37 (TIS:Ä). Den 
andra gruppen skall ta hand om 
den grundläggande flygslagsut
bildningen (GFSU :A) . Delar av den 
senare gruppen skall också svara 
för den taktiska utprovningen av 
AJ 37 (TU :37) som avses genom
föras vid F7. 

Instruktörsgrupperna består in
ledningsvis av va rdera fyra fö rare . 
Dessa kommer at.t rek ryteras dels 
från attacken . dels från TIS:35 
(F16) samt frän Försökscentralen 
(Fe) . På detta sätt tillvaratas och 
kombineras erfarenheter från at
tacken . från utbildningen på J 35 
samt från tidiga re försök och prov 
med AJ 37. ~ 
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VI9V-" . D~lir:". r,.d.f 

•• GruppchelelM hal _edall el1 
l id ''''baka pabofjal sill forbere
delsearbele vid FC. Chef for den 
bil 'ande TIS A AJ 37 a, kap:ell 
G Stllhl med erfarenhele r Iran 
TIS 35. Chel lor den torsta GFSU A 
AJ 37 och senare TU 3, ar kaplen 
K-G Wlden med allaCkLJlblldn lng. 
(Flg 1.) 

Da resterande ftyginS l ru k\ore rna 
ha! OCkS3 ulsel ls Tva rekryteras 
Iran TIS 35 och lyra !r All attack 
eskadern t böljan av 1972 samlas 
,"slruklorerna v,d FC for all under 
all drygl halvar sjalva lära sig flyg 
ptanet och systemet. Mycken tid 
kommer dessulom a t agnas ål at! 

• 	 T v: Viggen navigeras med Decca 
Doppler-radar. En mikrokretsutrustning 
utan rörliga delar eller elektronrör. 
O Nedan: Viggen är byggd för alt 
agera från vägbaser . .. bl a. 

ta I,am leklionsunderlag och 111 

bitdnmgsanvisrlIngar tor den kom 
mande !lygomskotningen . 

Okade förarkrav 

For en Lansen-pilot innebar om
skotningen lill Viggen at upp
glflerna och utblldnlllgsomlangOt 
okar BI a lIt1kommer nya bevap
n ingsaltern atlv som attaCKrobo t 
05 saml jaktrobotar 

Flygnavigatör medföl Ja r Inle 
AJ 37 ocll hans uppgifter masle 
ove rias Falaren bl " danör ra· 
daroperalor medan flygplanei styrs 
av autop,lot. C8ntralk8lkyl~torn 

svarar bt a for navlgCflngen Sik t· 

Fig 3 

I nlesondlk~torn vis'" loraren bt A 

vilken hojd han skall halla och 
ralt sk,ulavstand . Den automallska 
larlkontrollen ser 1111 all räH has
IIghel hålls vid landning Flyg 
navigatorens Irygga narvaro och 
t'lalp masta ersattas med absotut 
lilllt lil l de teknjsk~ ersatlarn a 

• • Alla dessa kvalificerade 
hjälpmedel och komponenter som 
ingar I ett modernt flygp lansy
slem medior att ulbildnlngslidens 
langd okar Medan det fordr as 
tOIalt ca 150 Ityglim lor all un
na kflgsplacera en lorare pil A 
32 an ar mOlsvarande tider lor 
vall I n mOdernasIe krigsflygplan 
J 35F ungefär det dubbla. Utb l ld

..... 	 Viggen kan bt a beväp
nas med den effektiva 
roboten RB 05. 
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• 	 T h Viggen cockpit layoul/kabinöver
sikt. <> Nedan : 37:ans hela simulalor
anläggning: T v databanken; i centwm 
simulatorcockpit och t h instruklörs 
stationen. 

Fig 2 

nlngshdcn på AJ 37 beräknas 
dock inte bli langre an lor J 35 ,an. 
Pga Ilygplanels mangs ldl ghet och 
Sy~"ghelsgrad lord ras all lorarna 
kont inuerligt övar med Ilygp lanal 
om det skall kunna ulnyll las 91 

fektlvt Långtldsanstallda lorar" 
ar darl o r en av lorulsallnrngarna 
lor slagkralt.ga 31-dlvis.oner 

Omsko lningen nv en A 32-pllol 
1.11 AJ 37 beråknas la ca e ll halvl 
a. med ca 100 I lyglim I lIygplan 
37 All grundutbilda unga ' 10 

rare pa AJ 37 bars knas Inte la 
lang re lid an vad som lordra 10r 

J 35 iln Typ lnllygnl ngen av 'unga 
lorara "vses ske cenlr. Il , likhet 
mea vad som ar lal lel 10 1 3~-

lörbanden. Denna central iserad" 
typrnllygningsskola lor AJ 37 kom 
me, p rellmlOSrI alf lo riagg". 1111 

F IS. Soderhamn 

37-simulatorn 

Flygs.mulatorer a.' en "nnan nod 
vand ig forutsä ttnIng lor lorarul
bildningen på AJ 37 Simulalorn 
mOI"ggör 1" lam,ng av tl kom · 
pllcerat system utan att lorarn,,~ 

athga lIyg t ldsuttag behover okas. 
Den har också andra lordels, ' 

• 	 Dnllkostnaderna år mindre an 
to, motsvarande lIygplan 

• 	 Ov,"ngsulbylet ar SlOft elte r 

Fig 4 
Den nya SK 61 :an kan ~ 
lör övning av RB-skyl
lar beväpnas med Ii 11
roboten RB 53 "Ban
tam". 

som fo.aren hel u liden over
vakas och raltas av ,nstrukto r 

• 	 Flygsakernelen IramJa. genom 
att nCidlran ing Kan ovas meD 
Slö"t> real .sm an • "Il flyg 
plan 

Den 10rs1O 37- slmulalor" DeraK
nas vara I dlllt vi d F7 nagon gang 
unde , 1972 Den levereras aV den 
amerikanska firman lINK I den
na slmulalo r kan lullstandiga Ilyg 
lorelag genomiöras. An fall kan 
ske med samtliga vapenalterna · 
tlY mal mark- 5JO- och lullm!!1 
med och ulan användning av Ilyg · 
planradar . Den kan anvandas lo, 
melodiktranIOg dll bara de lar a • 

http:slagkralt.ga


Fig 5 

ett företag simuleras och repe te
ras , t ex anfal lsfasen . (Fig 2.) 

Efter övningen kan hela eller 
delar av företaget ålerspelas me
dan föraren och ins truktören ana
lyserar och diskuterar övningen . 
Simulatorn kan ocksa anvandas 
för demonstralion av ett fciretag 
eller delar därav . Dalorn flyger 
då simulatorn och handhar alla 
system medan förarna är åskådare 

Ny RB-skjutteknfk 

RB 05 är ett kvalificerat vapen 
mot mark-, sjö- och luftmål. Efter 
avfyrningen manövreras robOlen 
mot målet av föraren medan flyg
p lanet styrs av aulopi lolen. Pro
blematiken ar ny for flygvapnet. 
Prov oCh simu leringar har genom
forts och pågår för att utröna bäs
ta utbildning smetodik och hjälp
medel. 

RB 05 (fig 3) kommer att vara ett 
av våra dyraste vapen där bara 
ett mycket begränsat antal får an
vändas i samband med utbildning . 
Inl ärning av rODotstyrningen mås
te därför i största möjliga om
fattning bygga på simuleringar på 
marken och luften samt på 
,nedbantade" skjulfall med min

dre och billigare robotar. Sålunda 
planerar man utnyllja RB 53 BAN
TAM och det nya skolflygplanet 
SK 61 "Bulldog" i RB OS-utb i ld
ningen . En del av flygplanen kom
mer därför att förses med RB 53
utrustning . Robotarna placeras 

vingspelsarna på flygplanen. 
(Fig 4,) 

Utbildningskedjan för RB 05 
planeras få följande innehåll: 

'. Marksimulatorer 

• Simu leri ngsfunklion I AJ 37 

• RB 53 från SK 61 

• RB OS från AJ 37 

Markinstruktörer 

Hur va lutbild ade förarna än ar 
kommer inga fly gplan i luften utan 
all markpersonalen klargör dem . 
Kraven på markperson alen och 
dess utbildning ökar i motsvaran
de grad som för förarna. Det har 
befunnits lämpligl , all även mark
omskofningen led s aven fast in
struktörsgrupp . Gruppen består 
av fyra instruktörer från Flyg
vapnets Flygmaterielskola (FFS) i 
Halmstad och ytterligare några 
inslruktörer från resp attackfcir
band . 

Markinslruktcirernas egen teori
u,bildning kommer att genomfö
raS vid o lika industrier samt vid 
FFS. Att det krävs en lång och 
gedigen utbildn ing för dessa spe
cial ister visar det faktum . att den
na utbildning sedan början av det
la år pågår vid SAAB (lIg 5,) Om
skolning av ett markkompani be
räknas dock inte ta längre li d än 
ca ett kvartal. 

•• Elektroniken i system 37 är 
omfallande och kompl i cerad . För 
utbildning av telespec ialisterna 
har därför framtagits en teknisk 
s imulator , den s k 37-riggen (fig G.) 
Det är en molsvarighet till forar
nas flyg simula tor . Med 37-riggen 
sim uleras systemet under o l ika 
driftförhåflanden och används for 
instruktion och felsökning . Ut
bildning på elekt roni ksystemet 

• 1'-= 


kommer all lörlaggas til l FFS där 
ocl<sä 37-riggen finns ins:allerad . 

Viggen needs you 

" Viggen" har de tekniska forut
sätlningarna att bli ell slagkraftigt 
vapensystem. Det ankommer nu 
b l a på persona lutbildn ingen om 
fl ygplanet kan utnyttjas effektivt. 
Förberedelserna för omskolning
en har kommit i gång på allvar 
oCh intensifieras allt mer. En om· 
fatta nde och kräva nde arbe lsi n
sals väntar attackfcirbanden och 
speciellt Inslruktorsgrupperna . In
struktörsverksamhe t på ny flygma
teriet har dock alltid var it stimu
lerande och eflertraklad. Därfor 
har det inte heller denna gång 

saknats frivilliga . * 
Schulz, FS /V 

SYSTEM 37 

Fig 64e 
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enQm den lIyganoe 

personalens Inltlottv l 

F of'SvdrsIlV9:l1 nas 'Of 

.ening e!ablc,ad":!~ t>t' 

unikt tackllgt samarb" 
le t yg:S~HrlrHbc ~ 'Sgrup 

pon Samr:lrba!5" grun 
dar Ii]: pa qem~r1,)i'lmm.t In~feS:10r1 

a '1ygsldan OCh sh~r g~ ' lom hild.. • 

f"fsvarsgft'nso och b t. Isgr.'1r'~tar 

- Delta nar givit forsvdrsUyqHlf'd 

mOllgnet aH 0:1 011 organI5e'~' 

satt m~ljverka I bl' Ilygsake,helS 
:HbelÖ)! 

II • P lorsld\j v 'l' Ippe" DC" 

elle r samrad med CFV '"e ko nllllon 

Ce,aoe FCAN Ifo'sva'~:5 ee I ala 
arbct.Ir~K.·1dd5namnd, l rnnrs 1970 

AH sa · g~. I'(1,1 'SkyddSkt1lTl' I'f'r;'" ' 

Irl'r Jls~OIt ~or lIyg5~k,~,tl~.!I~lr~1gor 

S'<UIlE o rganiseras .... Id fOrSv(lr~15 

IIygtorband Arbetslormer oc l sa'" 
manSa1t~H"g borde lliUa .ln.Iu',! 

till vad '0lT' 'Idlg",~ 9,,1 11 10' 
lIygsake,l1etsmO'lmiJ "d forbHnd 
Sa rSkild" skyddsombuo to r Ilyg
sa kerhetsl r8gor skulle utses vid 
d ivIs ionerna och persona lens med
Vt;rkan sku Ile ske pa samma '!;~II 

.om ordinarie , k ydds~omm'lle· 

er'las org~nlsa t,or - Under 197Q 

elablerades denne torm av lIyg 
sakerne lsa'bele vid IIVgtol band"n 

Kurser och resultat 
Fö, ~!I oka den Ilygande perso 

na lens mOI"ghet"" alt pa ell t 
lektl . t san medve,ke <lnordnaaes 
hosten 1970 i f CAN s reoi Iva 

kurser dar persona l fro:w staber 
oe lo lIygtol tJ.1nd deltog For nI)

vu ddelen av ~u,slnnehalt~t svarrJ
de flygvapnO ls ttygsakernelsled 
nll1g IFlyg I och FS Fhl Vid kur 
sarne genomtordes omtat\~nde 

g rUllparbeten Della9arna uta' b,· 
lade dafvld fia g r unOvi:;Il av vun

na erlarenllele, forslag 1011 hur 
skyddsar bete t tor lIygsakorl1elslr"
gor framgen i ~klll'a b€lInva~ . 

De ularb"t~de lorslagen hat "ö
rp-n 19; ' bearbetats a\f rt>p resf;tn 
la nte r Inn FCAN CFY oen ttyq
samaroe tsgruppel1 Eller samrnd 
med CFY har FCAN Vid S"nlman
träde de" 16 ap" I 1971 L>eslutd' 
a lt re.ultal~t .om "alla, " RoA 
Flyg -' sk,,11 galla 'oI's Vidare 

Fortstlltn tngsv ls ges en redogo 
,e lse fö r dela, av Inn"nallel I 
denna pub li kation 50111 komm", 
80 ull,·..,lla5 HOn oeloHla 

Nyheter 
RoA f 'yg ' ges anvlsnmgul och 

kommen'.Hor ,1ngoende RoA 'lo 

IRad el .lnv _n,nga ' for skydd, 
a,betet vid IOlt>'1a rets afbelssUd 

lo n l ' ,IIa mpnong pa lIygsakerhelS
arbe te' HarvId har avsnittun 

RoA Del • om skyddsombud OCh 

skyddskon1mlll å .,n h •.-tht!t ~r

salts med ,p" e'alu lo'm"a~ lore 
sMlfle r 

o O Arbetsledare (AL F lyg ). Som 
e,empel pa AL FIY9 namns eli 
vlslonsch~t 

O O Skyddsinsp ektö r (SI Flyg) . 
Ha, nnge. bli lorsta hund bor 
lIygsakerhetsoll lceren rrsol oc l, i 
' InO'a nand lIyqch~fen ICFj ulses 
11 11 S I Flyg Om FSO ar SI 

F tyg Innebar In1e del alt CF be· 
111;:15 Ifan nagot '1\" !Jlft tlV9saSc:~ r  Flygsäkerhet
helsanS\,.tr 

O O Sk:.rddsomrade Flyg Det:" 
omnd.z omta!!B d.,'1 vorksamhe t en
och de Idkt~")rfH !40m pOl t aQot 5:l~ t 

kE:ln D~\HrkA I:yq ~ho!fhe'H" If'OJ11 

d '.i5Il ' npn r.er I nOb,H n ')mrd' 

d 'I rntli gt:!ogr 'll,sk' f.?lIe~ lo~nl~ arbetarskydds
1Ie:5:ilgl ar bundet 111 fl rI s.tilllel 
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O OHuvudskydc.~c .... ::ud lo, Ily-;; 
säkerhets t janst (H SO Flyg ). SO Jo-men-visst ! 

II FCAN :s presidium (som tillsammans med Flygl och FS/Fh) ledde de två kur~erna I At
vida berg och Tyringe i slutet av 1970. Kurserna syftade till att göra ledamöterna i 
skyddskommltteerna/personalrepresentanterna bättre beredda att verka för lIygsäkerhets
'rämjande ålgärder. O Fr v: byradirektör Tore Ostensson, ordlöranden/verkstadsdirektör 
Anders Högfeldt samt vice ordföranden/ ombudsman All Eriksson. 

(!\trlYQ utse, I non l ' n Iqel:' * '* Den Flygsamarbetsgrupp som är gemensam för de 
HSO rlyg HSO Flyg s;'all fem personalförbund där flygande personal från krigs
d Il d)Y svarJJ 'Or SömOlfJn.n9J 

makten ingår har nu varit i verksamhet ca 2 år. Un
och ledning av '50 Flygs verk· 


!icHl1hei Vid Ilavert som "lri::ilfar der den tiden har gruppen i första hand sysslat med 

10110 lOtband I och som uHeds ii" flygsäkerhetsfrågor. Gruppens arbete har resulterat 
for~,\";llr:t~ havfHlkomn ~g.f)r. S.Vd i att flygsäkerhetsarbetet inom krigsmakten nu be
' ar HSO F yy 1,,,;;11 I mpr'ql 

drivs i samma former som arbetarskyddet i allmänSO Iyg l tf Bb !ör "Jj '~liI tt 

ledmngen 
' 

het. Flygande personal , vald av de lokala förening
arna, ingår nu i den skyddskommilte för flygsäker

Skyddskommitte hetsfrågor som regelbundet sammanträder vid för

(SK Flyg) bunden. Personalen och dess organisationer får där
igenom bättre inblick i flygsäkerhetsarbetet. Därmed 

SK flvg mr;itln5 Vid lorsvarelS 
kan man hoppas alt flygsäkerhetsarbetet om möjligt

lIygtorban(j ',d lorband med II 
blir än effektivare än tidigare_ Samtidigt torde flyg

5arsk Il llls~on 'O ~ f'ygsaktHhf'1 säkerhetstänkandet bli intensivare bland flygarna, vil 
An5var50m'dd~' galler enbart lIyq

!PI" IIYfJverk~01mhol kil" ,rH,j:laS 

ket förhoppningsvis borde kunna leda till minskat 
sakerne lsrr8gor . - A betstorestan 

antal driftstörningar och tillbud. -{;( Nyligen (medio april)
dorer Iv,d lIygvapnel" lorband 

IlollJ!lcll~lp.n\ .1r ord förando I utkom en publikation, " RoA Flyg" , i vilken ges an
SK Flyg visningar och kommentarer angående RoA:s tillämp
FOrUl0fJ1 aroelsglviirens rapr!t' ning på flygsäkerhetsarbeteI. "KONTAKTEN" har bett 

Sentilnt"r Inga' SU Flyg S .. eldsjälen i Försvarsflygarnas förening kapten BO 
I lyg 'SK FIY'l Mr ~II rn .." 

NASEll (F1) att för läsekretsen informera om ny v",.a \111 "" hogst~ mOri g d lIyg 
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http:S�mOlfJn.n9
http:helsanS\,.tr


A
v naturliga skäl är det 
bara radio som står till 
buds för sambandet. 
Radio är i jämförelse 
med andra sambands
medel i särski lt hög 

grad utsatt för störningar. Då ra
dio (som i detta fall) är enda 
möjliga sambandsmedlet, måste 
systemlösningarna bearbetas ext
ra noga och de ekonomiska sats
ningarna stä llas i relation till de 
värden som står på spel. Natur
lagar, andra civila och militära 
funktioners legitima krav på sam
band , internationella och natio
nella överenskommelser, den tek
niska utvecklingens stå ndpunkt 
m m begränsar , trots avsevärda 
ekonomiska satsningar på moder
na radiosys tem, möjligheterna aH 
åstadkomma störningsfritt radio
samband . För att åstadkomma 
största möjliga sambandssäkerhet 
kravs kunskap om vil ka störning
ar som sambandssystemet kan ut
sättas för samt vilka åtgärder som 
kan vidtas på tokal nivå for att 
begränsa eller eliminera störning
arna eller deras verkningar. Ne
dan några olika störningsformer 
som kan drabba den flygande per
sonalen. 

Gnistsändare , 
.. . i moderna flygplan? Frågan 
kan för den initierade synas löje
väckande. Gnistsändaren hör ju 
till radioteknikens museivärld. 
Dock finns den i ett flertal pre
sumtiva fall i våra moderna flyg
plan, Varje ställe där det alstras 
gnistor kan , med någon teknisk 
överdrift, sägas fungera som en 
gn istsändare. Elektriska motorer, 
reläer, kontaktorer, strömbrytare, 
tändstift för EBK, m fl är sådana 
ställen, Dessutom kan fel som 
uppkommer i lÖdningar , socklar, 
komponenter m m ge upphov till 
gnistbildning. "Sändarnas " rack
v idd är oftast mycket kort, men 
den räcker för att ge svåra stör
ningar i det egna flygplanets ra
dio. Kända ställen för gnistbildning 
avstörs redan vi d installation. Fel 
i avstörningen och i övriga delar 
av det elektriska sys temet kan 
dock uppstå och risken härför 
ökar vid ovarSam behand li ng av 
fl yg planen . 

Luftföroreningar i förening med 

fukt okar risken för korrosion och 
därmed ri sken för gnistbildning i 
känsliga kontaktytor. Genom att 
föl j a givna anvisningar och iakt
ta normal varsamhet (t ex vid an
slutning av yttre elektrisk utrust
ning samt vidta fuktskyddande åt
gärder vid längre tids förvaring 
av flygplan utomhus) minskas ris
kerna för uppkomst av denna typ 
av störningar. Störningarna ytt rar 
sig som intermittent eller ihållan
de sprak och knaster som har en 
tendens att snabbt förvärras . Aven 
lätta störningar av denna typ skall 
anmälas för åtgärd. Ib land kan 
störningarna förväxlas med vissa 
former av atmosfäriska störningar, 
varfö r det kan vara klokt att fore 
anmälan kontrollera om störningen 
samtidigt uppfattats i andra flyg
plan . 

Atmosfäriskt brus 
Kosmisk strålning, magnetiska 
stormar m m orsakar en ständig 
tillförsel av elektromagnetisk strål
ning som uppträder på flertalet 
frekvenser. Detta orsakar brusstör
ningar i våra radiomottagare. Nor
malt är dessa så svaga, att de 
inte inverkar på radiosambandet. 
Under ogynnsamma förhållanden 
kan dock svårare störningar upp
Slå. I vissa fall kan de joniserade 
skikten i jonosfären tillfälligt för
ändras så att rymdvågen på våra 
flygradioband (som normalt pas
serar skikten) reflekteras , Därv id 
kan störande tralik från avlägsna 

* * I huvuddelen av stabs- och förvalt
ningsarbetet ingar i dag flygsäkerhets
aspekterna som ett naturligt element , 
När det gäller den viktiga sambands
länken markflygplan tör övervakning 
och ledning av flygning , maste flygs ä
kerhetsfaktorn tillmätas särskilt stort 
intresse . * * * 

radiotrafik från avlägsna sändare. 
Uppkomsten av atmosfäriska stor
n ingar kan inte hindras. Genom 
att klarlägga störningarnas upp
komst ökar dock möjligheterna 
att förutsäga när de kan väntas 
uppstå, Meteorologiska progno
ser avseende åskfronter och ano
mal vägutbredning måsle vi d plan 
läggning av flygn ing beaktas även 

sändare komma in genom rymd från rad iostörningssynpunkl. 
vagsanomali. 

De vanligaste svårare typerna av 
atmosfäriska störningar orsakas av Tekniskt bakvatten 
meteorologiska fenomen. Elektris
ka urladdningar i samband med 
I ex åskväde r kan åstadkomma 
kraf t iga radiostörn ingar även på 
forhållandevis sto ra avslånd . I el
ler i narheten av åskf ronter är 
risken mycket stor för att så 
starka störningar uppstår att sam
bandet tidvis bryts . Vid planlägg
ning av flygning i eller intill åsk
fronter måste även risken för för
bindelseavbro tt beaktas bland öv
rig a risker. 

Stö rande rad io trafi kJ för mycken an
nan trafik är den vanligasto for
men av störning och medför de 
fle sta klagomålen från den flygan
de personalen. A ldre flygande 
personal minns en inte allt för 
avlägsen tid, då våra radiofrek
venser var tysta och behagliga . En 
kraftig ekonom isk expansion i Eu
ropa har efter kriget ställt acce
lererande krav på kommunikatio
ner och samhällsservice. Civilfly
gets kraftiga expansion liksom öv-

Vid temperatur eller fuklinver
sioner uppkommer s k duktbltd
ning , dvs ledskikt bildas där nor
malt linjära radiovågor kan tving
as folja jordytans krökning . Detta 
är mycket vanlig t på de högre Vid kvälls
frekvensband som ut nyttjas lör ra
dar, men förekommer även tidvi s 
på vårt flygradioband . Vid sådan 
anomali ökar ri sken för störande VILA 
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Radiostörningar 
kräver 
psykisk stabilitet 
hos föraren 

riga kommunikationers har ställt 

stora anspråk på nya frekvenser för 

samband. Samtidigt har tekniken 

utveckfats mot alltmer ökande 

flyghöjder både för civilt och 

militärt lIyg, vilket kräver ökade 

radioräckvidder. Kort sagt har an

språken ökat i snabbare takt än de 

tekniska möjligheterna alt tillgodo

se dem. 


venserna till flygtrafikledn ingsorMöjligheterna att begränsa stö

rande trafik skiljer sig för vår del 
 gan med iakttagande av bestämda 

för de olika tjänsterna fastställdabet r frekvenser för flygtrafikled
skyddshojder (skyddsavstånd).ni ng och frekvenser för taktiskt 

bruk. Strävan är f n att förlägga 
samtliga flygtrafikledningsfrekven
ser inom det för luftfart upplåtna Discip linkrav 
frekvensbandet 118--136 MHz. Inom 
detta frekvensband har man ge Till följd av bristande balans mel

lan behov av och tillgång på freknom internationella överenskom
venser har skyddshöjderna måstmelser inom ICAO skapat rekom
minimeras, varför ett visst mått avmenderade skyddskriteria för frek
störande trafi k måste tolereras . Envenser som tilldelats olika typer 
väsentl ig förutsättning för att denav trafikledningstjänster. Dessa 
störande trafiken skall kunna beskyddskriteria syftar till att be
gränsas är, att den flygande pergränsa störande radiotrafi k genom 
sonalen lojalt följer de anvisningar 
som gäller betr beg ränsningar i 
högsta flyghöjd för användning av 
flygtrafikledningsfrekvenser. Om så 
sker torde kvarstående störande 
trafik på lokala trafikledningsfrek
venser inte vara av den omfatt

en geografisk fördelning av frek

flygning 
ningen alt flygsäkerheten påverkas. 
De allmänna flygtrafiklednings
frekvenserna är tidvis mycket hårt 
belastade. En hård trafikdisciplin 
är en förutsättning för att trafikenFORE! 

på de allmänna frekvenserna skall 
kunna avvecklas. De allmänna 
frekvenserna är i första hand av
sedda för sådana flygplan sorr 
saknar teknisk möjlighet alt växla 
till lokal frekvens. 

•• I flygplan 37 "Viggen" finns 
en manöverapparat som medger 
I i ka snabbt val av lokal frekvens 
vid valfri bas som allmän frek
vens. I 37:an skall därför lokal 
frekvens användas - utom när 
man måste rikta anrop till flera 
trafikledningsorgan samtidigt. f 
flygplan 35 E och F samt i vissa 
andra flygplan och helikoptrar 
finns möjlighet att med frekvens
inställare ställa in lokal frekvens 
vid valfri bas . Detta förfarande är 
dock något mer tidskrävande än 
snabbval av allmän frekvens. Lo
kal frekvens skall här användas i 
första hand . I stressade lägen må 
dock allmän frekvens användas. 

Taktiska hänsyn 

För att skapa utrymme för ett ut
ökat behov av flygtrafiklednings
frekvenser inom frekvensbandet 
118--136 MHz, måste på sikt tak
tiska frekvenser läggas helt utan
för detta band. Motsvarande skydd 
kan här ej erhållas. Inom landet 
måste frekvensutrymmet delas med 
bl a övriga försvarsgrenar och ci 
vila samhällsfunktioner, som Tele
verket måste tillgodose med frek
venser. Genom frekvensplanering 
i samråd mellan utnyttjarna kan 
störande trafik undvikas. 

Utomlands måste frekvenserna 
delas med bl a de Warszawapakts
anslutna ländernas taktiska flyg
vapentrafik, marin taktisk trafik 
både från WP- och NATO-anslutna 
länder samt div mobifradiosystem 
för skilda militära och civila funk
tioner. Någon samordnad frek
vensplanering är här inte möjlig. 

Efterhand som kraven på sam
band ökar kommer allt fler tak
tiska frekvenser att belastas med 
störande trafik . Volymen av sto
rande trafik ökar med ökande 
f1yghojd. I de flesta fall ligger 
våra egna marksändare så myc
ket närmare flygplanet att den 
störande trafiken helt dränks av 
den nyttiga trafiken. 

Begränsningar 

Utstörnlng av egen trafik före
kommer ylterligt sällan. Först då 
sådan utstörning sker, kan en 
viss flygsäkerhetsrisk anses ha 
uppstått. Om utstörning aven 
frekvens sålunda skulle inträffa 
vid ffera tillfällen , slopas frek
vensen. t dagens läge är det of
tast inte möjligt alt ersälta en 
slopad frekvens, varför antalet an
vändbara taktiska frekvenser ef
terhand minskar. Beslut förelig
ger därför om en successiv ut
byggnad av radiosystemet, så att 
ylterligare ett frekvensomräde kan 
tas i anspråk för taktisk trafik. I 
avvaktan på delta måste man 
räkna med en ökning av den 
störande trafiken och alt delta 
kan medföra en minskning av an
talet användbara frekvenser. 

Störande trafik är under alla 
förhållanden irriterande och upp
märksamhetshämmande. Av vår 
flygande personal måste därför 
krävas psykisk stabilitet så att 
störande traf i k inte blir en flyg
säkerhetsrisk annat iin i de fall 
ordinarie samband störs ut, vil 
ket är sällsynt. Framför allt måste 
detta krävas mot bakgrund av den 
betydligt svårare störsituation, som 
personalen kan komma att ställas 
inför under krigsforhällanden, då 
avsiktlig störning ingår i bilden 
som ett rent str idsmedel. * 

H edblad, FS /Sign 




