
Hänt vid rörhanden 


• F2 bestred Högvakten den 13-14 oktober. 
Men Inte var det väl snö då? 

HÖGVAKTEN 450 AR 
På midsommarallonen för 450 år sedan, man 
skrev då 1523, höll Gustav I (Vasa) sitt hög
tidliga Intåg i Stockholm eller att staden (= 
danSkarna) hade kapitu lerat i Befrielsekriget. 
Med sig hade han b l a ett antal livva.ktare e l
ler drabanter, sam t en fotgångarfänika, " Hans 
Näds egna Svenska Fotgängare" . Dessa för
band ar ursprunget t ill högvakten vid slottel. 

For att högtidlighålla 450-ärsdagen av Gus
tav Vasas intåg i Stockholm genomfördes ett 
särskilt program i samband med högvaktsav
lösningen den 24 juni 1973. BI a skedde av
lämn in g av högvakterna ur Svea livgarde och 
L ivgardesskvadronen till dåva rande H K H 
Kronprinsen . Overkommendanten i Stockholm, 
generallöjtnant Ove Ljung , hö ll högtidstalet 
och Stockholms kom munfullm äktiges ordfö
rande Ewald Johannesson överlämnade en 
gäva t ill Svea livgarde från Stockholms kom
mun . - Regionmusiken i Stockholm med
verkade på ett taktfast sätt. 

För att återgä till år 1523 kan nämnas att 
drabantkårens uppgift redan från början blev 
att svara för den inre bevakni ngen på Stock
holms slott samt sköta vakthållningen kring 
den kungliga familjen. Drabantkåren blev 
dessutom en befälskader för det svenska in
fanteriet och en militär högskola för befäl s
aspirante.r. 

Fotgångarna, som snart benämndes Stock
holmsfänikan, fick t il l uppg i ft att svara för 
slottets yttre bevakning samt att stå för ord
ningshållning och bevakning av Stockholms 

stad. Från fänikan rekryterades drabanterna, 
som senare återvände till fänikan som befäl . 
Drabantkåren kom i början att till större delen 
bestå av tyska landsknektar , vilka hade bättre 
militär utbildning och bilttre hovmannaskick 
än de svenska bondesoldaterna. 

Under 1600- och 1700-talen skedde upprepa
de omorganisationer av gardet, som fick sitt 
nuvarande namn är 1792. Under de krig so m 
utkämpades under dessa århundraden deltog 
gardets huvuddel. Ett kompani stannade dock 
kvar i Stockho lm för högvaktstjänsl. 

Fram till år 1790 svarade gardet ensamt för 
högvakten vid Stockhol ms slotl. Från och med 
delta är fick även andra förband, företrädesv is 
frän Stockholms garnison. förtroendet att gä 
högvakt. I början av 1960-talet började man 
även använda förband från andra delar av 
landet och numera är högvakten vid slottet 
i Stockho lm en angelägenhet för hela för
svaret . inklusive FV! 

Gardet utgjorde fram till omkring år 1850 
stadens egentliga polis genom ett antal torg
vakter och patrullering främs t nattetid . Det 
va r först är 1906 som den militära bevakning
en i staden drogs in, men ännu fram till 1920 
svarade högvakten för en post vid riksban
ken eftersom polisens beväpning ansägs vara 
fö r dålig. Fram till 1800-talets mitt fungerade 
li vgardet också som brandberedskap. Brand
larm gavs genom trumsl agare . 

För filatelister kan nämnas alt i samband 
med högvak tsavlbsningen skedde stämpling 
av post med tillfällig datumstämpel på Hög
vaktsterassen . • 

NY STJÄRNBILDNING 
Under min aspiranttid i flyg vapnet berättades 
en våd lig historia. Ett skolf tygp lan hade ham
nat I . ett okontro llerat läge och besättningen 
på tva man tVingades hoppa. Föraren först 
inga problem. Men spanaren hade under pla
nets och sitt eget krumbuktande vänt fallskär
men bak-och-fram . När han i full karri är dund
rade fb rbi föraren där denne hängde i sin 
skärm, kupade han händerna framför munnen 
och vrålade med sina lungors fulla kraft: Var 
f-n är handtaget? 

Fullt så lössläppt gick det inte till på Ope
fältet utanför Ostersund en vecka i juli när 
fallskärmshoppare från tre nordiska länder 
premiärtäv lade tillsammans i RW·6. RW står 
för "Relat ive Work" och "6" för att bygga en 
stj ärna med sex hoppare. Tävlingsgrenen har 
sitt ursprung i USA och Sverige hakade på 
som sjätl e/sjunde land. RW-utvecklingen i 
öststaterna är änn u förborgad, men man miss
tänker att även de inom kort ger sig in i 
leken med ett topptrimmat och propagandis
t iskt gäng. Alt man i Sovjet hoppar avancerat 
är dock sedan länge bekant . 

RW·tävlingarna hör framtiden till nu när 
man nått nära nog fullkomlighet i precisions
hoppning . Av Sveriges ca 300 aktiva fall
skärm shoppare siktar häl ften in sig pä den 
nya täv li ngsgrenen. 

Tävl ingen tillgår så, att sex hoppare läm
nar flygplanet på 3.000 m höjd med sä korta 
In tervall som möjligt. Tvä av dessa , benamn
da baseman och pinman, fattar va rand ras hän
der och därefter bygger de övriga hopparna 
på, allt under det fria fallet . Farten varierar 
mellan 200 och 300 km/t beroende på kropps
stallningen. Svårigheten vid stjärnans bildan
de l igger i att manövrera sig in mot baseman 
och pinman frä n sidan - kommer man upp
ifrån hamnar man i baksuget och ram lar ner 
på de andra. Ett ri skmoment av många . "Sex
figuren" skall håltas i 5 sek för att sedan 
brytas på order av baseman på lägst 1.100 m 
höjd för att möjliggöra nödvändig separation 
före utlösning av fallskärmarna. 

Poäng utdelas dels för figuren som sädan 
och dels den tid det tar att bilda den . Ju 
kortare tid dessto bättre. Här kan taktik kom 
ma in i bilden och det gä l ler att tänka snabbt. 
Klarar man inte en "sexa" i S sek före 1.100 
m tjäna r man mera på en " fem ma ", för att 
inte tappa alla de poäng , som en "sexa" 
skulle gett. Reglerna är dock ännu inte kla rt 
utformade - och en av anledningarna till täv
lingsveckan på Ope var just alt anpassa de 
amerikanska reglerna efter svenska förhållan
den. 

Den effektiva arbetstiden, omfattande tiden 
frän uthopp ti ll dess stjärnan är bruten fär 
int~. öv.erstiga 41 sek . Det innebär en "bygg
tid pa ca 30 sek . Ett mätt på ski llnaden i 
erfarenhet mellan Sverige och USA är att ame
rikanska lag ligger på ca 15 sek att full
borda en sexmannastjärna . Men så har vi 
här i landet inte hållit på läng re än ett år 
OCh vi har änn u sä länge ganska dål iga trä
n in gsmöjligheter ... främst beroende på br is 
ten på ett lämpligt hoppflygplan. 

AVSKEDSFÖRRÄTTNING 
t ryckande hög sommarvärme , inför inspek

terande och ett stort antal anhö ri ga, förrättade 
dävarande CFV, general löjtnant Stig Noren, 
den 20 juni under tradi tionsenliga former re
gementsoffi cersexamen vid Fl ygvapnets Krigs
skola , F20. Det blev samtidig t hans sista 

examens inspek
tion, eftersom 
han den l ok
tober avgick 
som CFV. 

Gen It Noren F20
betonade i si tt 
tal till de ny-
utnämnda att det är inte maskinerna som styr 
människan, utan det är människan - genom 
kunnig het, skicklighet , vilja och omdöme 
so m skall styra maskinerna. Under ett kort 
samtal tidigare hade de bl ivande regements
officerarna fätt möjlighet att genom frågor få 
CFV:s syn på FV i framtiden beträffande kar
riärmöjligheterna, ekonomin och tankarna ba
kom förbands- och flygplansreduceringarna. 
C F20, överste Erik Spångberg , tillfogade i 
sitt tal en önskan om att det goda kamratskap 
som präg lat kurserna skulle bestå i framtiden. 

Arets kull bestod av 15 officera re på sam
bandslinjen (som förordnades till regements
officerare med kaptens grad) samt 21 off ice
rare på fl yglinjen och 9 på str illinjen (som 
alla fö rord nades till regemen tsofficerare med 
löjtnants g rad). Därtill fö rordnades 7 trafik
ledaraspiranter till trafikledare med löjtnants 
tjänsle~lass . 

Kursett orna i resp kurs, kn Hans Mikaels
son pä sambandslinjen , II Bo Waldemarss on 
pä fl yg- och strill injen sam t It Pär Eriksson 
pä II-linjen tilldelades CFV :s sti ckert. - Kurs
tvåorna, kn John Hubbe rt , It Ro land Olsson 
och t l Leif Woss erhöll Svenska Officersför
bundets bokgävor resp Trafikledarsko lans bok
gåva. - Bäste idrottsman blev It Veikk o Su 
nell. Bäste skytt blev kn Ake Ren åker, som 

.Mera historik. Den 22 juH i är sågs den 
forst a svenska 10-mannastjärnan mot himlen . 
Denna h istoriska händelse inträffade i Grytt
Jom I norra Uppland . Amerikanerna är dock 
värst .. . leder med en stjärnbild ning om 26 
man, efter ett uthopp från 4.000 m! - lI 's a 
long way to T ip -a-Rary. . . • 

berns 

... VAR-SA-GOD-NÄSTA 
Den 13 augusti ryck te huvuddelen aven ny 
regementsoffi ce rskurs (RK 73-75) in till F20 . 
Denna bestå r till en början av kateg orie rna E 
och Cof, som till antalet är 18 resp 20 elever. 
Kategori Com rycker in i stutet av november 
varefter kursen består av ca 50 elever. 

Utbildni ngen har genom förts resp kommer 
att genomföras i C F20 :s regi , till v iss del 
redan före den angi vna inryckn ings tidpunk
ten . Kategori E har under en treveckorsperiod 
genomfört en återinflygn ings-fTIS :A - kurs. 
Kategori Cof har under en vecka fätt tillfälle 
att bekanta sig med verksamheten vid förband 
genom en studietjänstgöring som genomförts 
med fyra elever vid vardera F6 , Fil, F12, F13 
och F17. 

För katego ri Com har för första gången hu 
vuddelen av utbildningen i systemkunskap 
lagts in omede lbart före inryckning till rege 
mentsofficerskursen . Detta kommer att med
föra att avsevärt bättre möjligheter till lik
värdig ledarskapsutbi Idning, vilken i stor ut
sträckning ingår i fackutbi ldn ingen, föreligger 
mellan kategorierna. 

RK 73-75 avs lutas med regementsofficers
examen i juni 1975. Den nu påbörjade delen 
av utbildningen pågår till och med 1974.06.20. 
Dä refter vidtar ett uppehåll fram t ill januari 
1975, då eleverna genomför förbandstjänst 
(FFSU, TI S, FMU). • 

M-O Karlberg 

erhöll Försvarets Fabr iksverks hederspris , ett 
CG-gevär med dioptersikte. - Premien ur 
kadett John Sjöqvists minnesfond , delades li
ka av kn Bengt Sterner och It Bo Walde
ma~son. • 

Mikaclsson 

• II Bo Waldemarsson tar emot CFV:. olic
kerl. - Foto : Nils Al'Idersson. 

http:1974.06.20


• 	 Vid flottiljens första, avslutade segelllygkurs poserade dessa .. 'coming men', 
fr v: Ull Klasson, Kenth Björklund (lärare) , Anders Forsen, Jorgen Gustavs
son och Pe r-Erik Höglund, Alla eleverna med 90 tim teori utbildning för 
segelflygcertifIkat. 

SATSA PA UNGDOMEN! 
På Fll (liksom på flera andra lIottiljer) an
ordnas årl igen såväl so mmarkurser som som
marläger. Varje år består dessa sammanlagt 
av ca 50 flyg in tresserade flygpojkar i 13-19 
års åldern . På programmet ingår teoriutbild
ning 'o m lI ygvapnet, studiebesök, täl·tläger vid 
sjön Yngaren, flygninQ med SK 50 , segel
flygning m m. Allt 
detta och mer där
t ill hinner man med 
på de 14 dagar 
som lIygpojkarna 
bevistar F" . F11Det mest upp
sk'",de på pro
grammet tycks utav de allra Ilesta vara be
söksdagen hos Nyköpin gs segelflyg klubb. (Be
läget på Lars lund, ett av Flygvapne ts gam la 
krigsflygfält.) Då bjuder Fl1 och lIygklubben 
på en rundtur till subventionerat pr is med 
klubbens tvåsitsiga segelf lygplan ('Bergfal
kar '). Dessutom ger man grabbarna en insikt 
i hur en lIygklubb fungerar även på mark
planet - d v s dag lig ti llsyn , flygledarskap, 
journalföring , koppling av bogserl ina, signal 
regler m m. Efter en kort genomgång får var 
och en hjälpa till att sköta dessa uppgifter 
under överinseende av flygklubbens ordinarie 

medlemmar. Det visa r sig att en del av grab
barna redan har C-diplom eller påbörjat ut 
bildning till segelflygare, Dessa flyger själva 
och hjälper sina kamrate r tillrätta . En de l en
tu siaster kostar även på sig en flygtur med 
klubbens motorflygplan . - Lunch serveras på 
Restaurang 'Molnet' (ett av Fll :as verkstads
tält som under sommaren ställts till flyg
klubbens förfogande) och består av ordinarie 
mat från F". 

När dagen når sitt slut och de flesta flugit 
går d iskuss ionerna höga om upp levelserna 
man haft uppe bland cumulusgubbarna. Vem 
hade mest termik, hur högt man varit och hur 
gick landningen etc. 

Förutom dessa årliga sommarläger och kur
ser har Fl1 ca 100 aktiva flygpojkar från Ny
köping-Oxelösundsområdet. Dessa är under 
höst och vinter verksamma i en rad olika 
aktiviteter. Det finns en a llmän kurs, kurs i 
mOdellbygge, foto och segelflyg . Segelflyg
kursen startade man först i fjol höstas . Den
na visade sig så lyckad att man även i år 
tänkt ordna en dylik. 

Helhjärtade PR -insatser för flygets fromma 
beh övs på en bredare front . Förhoppningsvis 
skall denna Fl' -d rive mana till efterföl jd även 
på andra förband. • 

K. 	 Björklund 

In I hjärtat - ett resultat av berömvärd PR-satsning. 

26 

• F11 :s ungdomssatsning har slagit väl ut. Flygpojkar I skaror köar för kurser 
I foto, modellbygge ... och fr f a segelflyg . Det där med flyg har gått direkt 

FOTOTOLK-UTB TILL FV 
I enl igh et med fö rslag från 1966 års värn
pliktskommitte (VK66) överfördes fototo lk ut
bi ldning en Irän armen till lIygvapnet den 
1 juli . 

Historik: Fram till år 1955 utb il dade flyg
vapnet sina lototolkar själv. Därelter inte
grerades verksamheten med försvarsstabens 
fototolkutbildning. Denna bedrevs i det s k 
Berget under "Tre Vapen" pä Gärdet. Dar
med erhölls en enhetlig ut bil dning av for 
svarets fototolkar. 1962 överfördes ansvaret 
för utb ildn ingen ti ll armestaben . 

VK66 ansåg dock alt tolkutb il dningen borde 
föras över till FV. Skälen till detta var bl a 
att tolkarna i framtiden borde kunna tjän st 
göra som stf chef för underrättelsepluton . Vi
dare ansåg man att en ökad. til.lämpad utbild
ning inom 'u ndpl ut' var nodvandig. Ri ksda
gen fastställde bverförandet våren 1973 . .. 

Organisation: Fototolkskolan understall s 
C Fl1 . Sko lans ledning består av chef (reg
ofl) tre kompott (en ur varje försvarsgren) en 
plutoff och en kontorist. Varje år utbildas 15 
-20 lototolkar eller underrättelseass istenter 
(som numera är den fastställda benämningen) . 
Dessutom sker den centrali serade reputbild 
ningen av försvarets underrättelseassistenter 
vid skolan. Skolan kvarligger budgetåret 1973-· 
74 i de gamla lo kalerna i " Berget" men flyt 
tar 1 juli -74 t ill F" . 

Underrättelseassistenten - kort presenta
tion : " Undass" är plutonsbefälsu ttagna värn
pliktiga. P g a utbildn ingsomfånget krävs gym
nasiekompetens på. naturvetenskaplig eller 
tekn isk linje . Utbildningen omfattar samtliga 
försvarsgrenars organisation, utrustning och 
taktik . Med denna grund studeras sedan mot
svarande enheter i främmande krigsmakter . 
Eleverna får en gedigen fototeknisk utbildning 

och lär sig att tolka både positiva och nega
tiva bil der. Den allmänmilitära utbi ldn ingen 
har normal omfattning . - " Undass " krigs
placeras i högkvarteret. milostab, förde lnings
stab, f lygstridsledarstab, sektorstab och un 
derrätte I seop Iuton . 

I underättelsepluton utgör " undass" en vik
ti g länk i flygspaningssystemet. Han skall där 
snabbt och säkert kunna utföra förstatolkning 
och avfatta rapport till beställaren . "Undass" 
förser dessutom spaningsbesättningen med 
underättelseunderlag före företagets genom
förande . I övriga staber utför "u ndass" 
främst långsiktig tolkning , bearbetning och 
underrätte I sesammans täll n i ng . • 

jon 

HÄGERNÄS-AVVECKLlNG 
Dagen före midsommarhelgen förrättades den 
sedvanliga och årliga kadettexamen vid F2. 
CFV med inspekterande bevittnade under för
middagen övningar där kadetterna fi ck visa 
sina, under året, inlärda kunskaper. Själva 
examensceremonin äg
de sedan rum under 

högtid liga former. F' 2 Som kursetta bland 
regementsofficersaspi
ranierna utgick Kiruna 
bon Torbjörn Keskitalo, 
men med samma me
delbetyg återfanns ock
så tvåan Hans Hansson 
fr~n Halmstad . 

B la nd reservofficerskadetterna visade det 
sig åter att Norr land hävdar sig gott. Kurs
etta blev näml·igen Torbjörn Burström, Boden. 
Tvåa b lev Lars Kron frän Skegrie, Skåne. 
Jämnt fördelat mellan norr och söder i år 
alltså. Premium utgick även till bäste skytt: 
Järd Gisselman. Bäste idrottsman blev: Tor
björn Burström. 

I mitten av juni rYCkte F2 :s sista aspiral't 
resp plutonofficerskurs in och de båda kur
serna startade upp utbildn ingen med ett 
markstrids- resp . yrkesutb i ldn ingsskede . An
talet e lever i är : 10 regementsofficersaspiran
ter på str ill injen; 14 rese rvof ficersaspiranter; 
23 plutonsoflicerselever . • 

Jan Ahren 



Hänt vid förbanden 

KALLINGE SADLAR OM 

Mändagen den 2 april 1973 skrevs det flyg
historia på F17. I snål aprilblåst landade den 
första J 35-divisionen på flottiljen, och mar
kerade på detta sätt F17:s första steg från 
attack- till jaktflottilj. 

Mötet mellan den gamla och den nya tiden 
skedde i trakten av Lessebo där den kvar
varande attackdivisionen, OG, mötte jaktdi

visionen, CB, för 
att eskortera dem 
från Blekinge
gränsen till deras 
nya hemma bas.F 17 Före landning 
genomfördes i 
perfekt formation 

en överflygning av blekingestäderna Karlskro
na, Karlshamn och Ronneby för att visa upp 
den nya divisionen. Kl 10.00 landade divisio
nen på Kallinge och hälsades välkommen av 
C F1 7, öv Larsson, nere på gamla 3. div. 
hangarplatta. Chef för den första jaktdivisio
nen på F17 blev mj Kjell Wikström. 
• För att divisionen redan dagen efter an
komsten skulle kunna vara i luften igen och 
bedri va ordinarie övningar, hade markperso
nalen på F17 omskolats under en tremåna

. ---

derskurs. Under våren och sommaren fram 
till semesteruppehället vidtog sedan en ny 
markomskolningsperiod, för att F17 efter se
mestern skulle kunna sätta upp ytterligare en 
jaktd ivisi on. 

Personalen till den andra jaktdivisionen 
hämtades i huvudsak frän nedlagda divisioner 
vid F3 och F18 och som chef utsågs kapten 
Ake LIndkvist. 

Under ett antal år framåt kommer F17 såle
des att vara utrustat med två flygplantyper, 
J 35 F och A 32 . Detta kommer att medlöra 
en hel del probtem, då främst på underhålls 
sidan. Aven trafiktedarna får känning av det , 
då Ilyglantyperna har olika prestanda vid start 
och landning . Under första kvarta let 1974 lar 
man emellertid en god hjälp lör att klara av 
dessa problem, för dä skall den nya kontroll
centralen vara i drift. Man fär dä tillgång till 
en modern radaranläggning. 
• Eftersom jakten först i andra hand skall 
användas mot mål på marken kommer utnytt
jandet av F17:s skjutmål (Lindö och Bollöarna) 
att väsentligt minska. Detta tillsammans med 
att jak ten vanligtvis bedriver sina övningar 
på högre höjd än attacken, kommer att med
föra att allmänheten kan se fram emot en be
tyd ligt .mindre bullersam tillvaro . - Aven all
mänheten kommer således, förhoppningsvis, 
att märka att en ny epok har inletts pä F17, 
blekingeflott i ljen vid Kallinge. • 

Arbin 

OBSERVANDUM FRÄN F17 
Som inlormation till bl a vissa stridslednings
organ meddelas härmed att Ovintus Gul (OG) 
Ir o m 1973 -07-01 har döpts om till Rudolf 

• 1. dlv fr o m 1/7, fr v ned!lll: Kn Svensson, sgt Lundqvist, kn Bergfors, sgt Larsson, kn 
Hansson, s9t Larsson, kn Enlund och kn Karlsson . I centrum (dlvch) mj Wikström• 

OPUS-FÖRBEREDELSER 
Inför omläggningen till 'OPUS' inkallades 
luftbevakningskompanichefer och 'inso' inom 
ON3 till repetitions- och omskolningskurs. 
Kursen har på
gått tre vec
kor; en teori
vecka, en spel
vecka och en 
mobplanlägg
ningsvecka . Un F21
der förhöstmå
naden september. 

Teoriveckan koncentrerades på underhålls
och personal tjänst som tack vare ett omsorgs
fullt arbete av kn Wettermerk (FS/C) givit 
verkligt gott utbyte. Heder ät honom' 

Spelveckan avsåg att fräscha upp kunska
perna i Igc-tjänsten och att omsokola elever
na på OPUS-utrustningen. Historiskt datum i 
ON3 73--{)9-12. Då genomfördes sektorns 
första sammanhängande OPUS-spel med res
off i samtliga befattningar . Det fungerade' 

Tredje veckan ägnades ät genomgångar av 
aktuella mobpfaner samt besök vid "st rate-

I STÄLLET FÖR KFÖ? 
Vid F21 genomfördes i slutet av augusti en 
förband sovning av delvis ny karaktär. Ett ra· 
darförband krigsorganiserades med personal 
ur fredsorganisationen och övades fältmässigt 
under en vecka. Framförallt ville vi öva så 
dant som annars gärna glöms bort, t ex hur 
en radarplutch praktiskt löser bevakning och 
markf6rsva r i samverkan med omkringliggan· 
de armeförband . Resultatet? Over förväntan . 
God hjälp hade vi av den samverkansoff som 
C Lv 7 ställt ti II förfogande.' Samverka mera 
- aven vid små övningar' Fram för ett fält· 
mässigt flygvapen! 

Vi tror också att en sädan här övning kan 
utvecklas ti II ett gott alternativ för KFO. 
Ovningsutbytet bör bli ungefär detsamma . 
men kanske till halva kostnaden' • 

Gårdmo 

giska" platser - mobförråd ° dyl. 
Ett 20·tat resofl deltog , vilket vi på F21 

tycker är ett gott utbyte av det arbete vi lagt 
Md. • 

Lindbladh 

radariedda som om vi Vore J 35 B, men A 32 
har tyvärr inte samma prestanda. RG har för 
övrigt under våren-sommaren haft intensiv 
verksamhet. Div har lörutom normal FFSU
utbildning gett 10 trafikledare och 9 meteoro
loger deras grundläggande flygutbildning. 
FBS bidrar dessutom med 3 elever och 1 lä

rare för närvarande, divisionschelskursens 
prektikskede på divisionen. Vi har ocksä nöjet 
att se en hel del AFT·lolk frän staber och 
andra förband på divisionen. RG har lör när· 
varande drygt 60 signaturer på divisionslistan. 
Trång t men roligt. • 

Staffas 

Gul (RG) . ~ 

Vi har haft nöjet att v id vissa tillfällen bli 



FÖRENADE 1:A GÄNGEN 
E1:s flerdagarsövning genomfördes ovanligt 
tidigt i är (10---13 september) med deltagande 
av sex divisioner baserade i Västergötland. 
Ändamälet med övningen var främst att öva 
divisionerna i skjutning och bombfällning, 
samt att öva eskadersta
ben att leda A 32-, AJ 
37- och SK 60-förband 
gemensamt. 

De ekonom iska förut
sättningarna var inte de E1
allra bästa, varför am
munitionstillgången för 
förbanden var knapp. Bara kända tillämp
ningsmåi kunde utnyttjas. Vidare utfördes 
bastjänsten i huvudsak fredsmässigt. Vädrets 
makter var oss däremot gunstiga och för 

första gången på länge genomförde E1 en 
höstövning i strålande väder. 

Resu l tatet av övningen blev gott. En AJ 37
division (GB) samt en grupp SK 60 (UG) del
tog för första gången i en större tillämp
ningsövning. Nykomlingarna hävdade sig 
mycket väl gentemot de gamla rutinerade 
A 32-förbanden. 

Eller som stabens marine intendent ut
tryckte det efter att ha åsett ett anfall: "A så 
kom dom där små SK 6O-orna ä fladdra om
kring som smä möss, så en fiende skulle 
blivit så paff, att han alldeles kommit av sig, 
a efter dom så kom dom där Viggarna som 
på ett snöre, å de va sån harmoni så man 
skulle kunna trott att allt redan satt inpro
grammerat!" ... 

Smeknamn är lätt att få även för flygplan 
små. • 

Penttinen 

• 	 T v : Fpl 37 ute i busken. Tre stridsmässigt 
baserade F7-Viggar kör ul för slarl på 
tandsvägsbas. - Ovan: Ett klargörnings
moment. Rakeikapsel hängs upp under 
37-vlnge. 

VIKINGARS VIDARE ÖDEN 
Sedan Erik Viggfader pä våren 1973 invigt 
2 div F7 som medlemmar i Viggens Vänbröd
ralag har nya väpnare försiktigt närmat sig 
senare kölsträckta skepp. 

Fogligt har de sedan 27 augusti i tre kvarts 
månvarv, underkastat sig tungotal av Vigg
vikingar sedan länge vana vid Viggskeppens 
segel och åror. 

Tal om Viggens drivkrafter att tämja vred
gade vågor och ebb och flod varvades med 
beskrivning av de korpar som iförstammen 
hade sin plats för att därifrån spana och för
tälja hurusom fiendeskepp styrde sin kosa. 

VIGGEN OBER ALLES 
Ännu en gång har F7 gästat utlandet och visat 
upp fpl 37 Viggen. 

Den här gången ställdes kosan till Buchel, 
nära Koblenz i Västtyskiand . I tre AJ 37 och 
en Hercules färdades 31 /8 tio man ur F7. 
Chef för kontingenten var fl-ygchefen övlt Har
mann Schulz. I övrigt var deltagarna kn Ståhl, 
Lefver! och Kristiansson som fl ygstyrka och 
fdir Kalin , fplm Carlberg, elm Gerner. fta 
Gustavsson. Hellslröm 
och Karlsson som tek
nisk personal. 

Ändamålet med besö
ket var att delta i tyska 
flygvapnets flygdag F7
Buchel (JABD 33) 2/9 
och att på återväg ti II 
Sverige 3/9 landa iHopsten (JABD 36) och där 
genomföra en uppvisning för flottiljens per

sonal. 
Vid landning i Buchel var tyska TV2 på 

plats och gjorde ett program som visades i 
båda kanalerna på fredagskvällen. 

På fredagseftermiddagen tränade uppvis
ningsroten ett pass och de konster som då 
visades imponerade stort på de tyska pilo
terna . De häpnade bver de korta start- och 
landningssträckorna och över det sätt på vi 1
ket flygplanet kunde svänga och manövrera. 
Det flygplan tyskarna själva förfogade över 
va r F-104. ett snabbt men litet fl ygp lan och 
med mycket liten vingyta. Det har goda fart
prestanda men behöver mycket långa start
och landningssträckor och kan int? på något 
sätt mäta sig med Viggen när det gäller ma
növrerbarhet' - (Just det, FiB·Aktuellt ' ! 
Reds kom.) 

Flygdagen var uppdelad på utställning och 
flyguppvisning. På utställning fanns utöver 
de tyska flygplanen även franska (Mirage 3), 
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engelska (Lightning, Buccaneer), danska (F-35 
Draken. F-100) m fl. - Dessutom var en mängd 
tanks och kanoner uppradade längs bansyste
met. Och många var de som nära hoppade ur 
skorna när lösa skott brassades av i tid och 
otid. 

När flyguppvisningarna började var vädret 
bra och alla program kunde genomföras enl 
plan. De ca 200.000 åskådarna kunde fröjda sig 
åt väl genomförda uppvisningar på alla hän
der. Då Viggen visade sig på väg ut för start 
kunde förmärkas stor rörelse i massorna och 
enl utsagor gjorde roten succe med sitt Paris
program . (Om vilket redogjorts på annan plats 
i detta nummer.) - Som spets och avslutning 
på programmet flög s en 4-grupp bestående av 

en AJ 37, en Mirage 3 och två F-l04:or i de
filering, vilket uppskattades mycket. (Se bild.) 

Den mottagning och det bemötande som be
stods oss svenskar gav intet annat att önska. 
En buss med guider ställdes till vårt fÖrlo
gande för en tur med sightseeing till Köln där 
souvenirer och annat inhandlades. Bland se
värdheterna var givetvis Rhendalen under ner
resan och Kölnerdömen väl framme på plats. 

Innan hemresan antr<iddes överlämnade övlt 
Schulz en modell av Viggen till flottiljchefen 
med bl a den förhoppningen att den sku l fe 
växa till sig och bli stor så att ett behov av 
flera Viggar skulle uppstå. 

För väpnarna vid sina fötter talade också de 
visa Viggvikingarna om de olika tecknen 0<, 

13, 0 och deras betydelse för hur dyningarna 
skulle vinklas på det bordläggningen inte 
skulle angripas från flera håll samtidigt av 
vågorna. 

Nu har den stunden kommit då sanningen 
om väpnares vikingakvaliteter skall visas. 

t träningsskepp skall väpnare av Viking vi
sas hur seglingsrännor och stapelbäddar bäst 
skall angöras utan att grund mot skepps
bukar skrapar. 

Den väpnare som därvid visar v ikingaegen
skaper låter ensam styra stridsrustat skepp 
vä l vetande vaket vä rvande av kunskaper enda 
sättet skeppssäkerhetsmässigt segla är. • 

Gunnar från A rna 

Aterresan via Hopsten startades 3/9 i gott vä 
der. Men i Hopsten var vädret för dål igt att 
flyga hela uppvisningsprogrammet, varför en 
enskild uppvisning utfördes i stället. Denna 
uppskattades i vanlig ordning av värdarna. 
Alla blir imponerade. 

När landning vid 17-tiden ansattes på F7, 
var det efter en lärorik och intressant resa 
där F7 personal aler spritt kunskap om system 
Viggen och säkert givit ytterligare goodwill åt 
fl ygvapnet och Viggen. • 

STA 



Hänt vid förhanden 

ALTMEISTER BO 


• 	 Lt Christer Lundh och fotogral Bo Dahlin 
mönövrerar resp maskin lör grodperspektiv 
av Viggen. 

DAHLIN GÖR NY VIGGENFILM 
Saab-Scanias flygdivision i Linköping arbetar 
på en ny film om Viggen. Filmen är avsedd 
i första hand som ett instrument i marknads
föringen av planet men kommer även all visas 
för vissa besöksgrupper och inom flygvapnet. 
Den skall ersäIIa den film som spelades in 
under början av Viggens provflygperiod för 
5 år sedan. 

Tyngdpunkten i den nya filmen läggs på 
Viggens uppgifter som jaktflygplan, jaktver
sionen (JA 37) är nämligen den typ som är 
av största intresset för exportmarknaderna. 

För filmarbetet svarar Centralfilm, Stock
holm, under ledning av flygdivisionens infor
mationsavdelning. Regissör är Kaj Pergament. 

Inspelningarna började i s lutet av augusti 
på F7, Sätenäs. Med hänsyn till flygtidspro
duktionen lades arbetet upp för all så långt 
möjligt utnyllja den dagliga tjänsten på lIot
tiljen för inspelning, alltså utan specialar
rangemang. 

Som fotoflygplan användes en SK 60 (Saab 
105) som välvilligt ställts till förfogande av 
målflygdivisionen på Malmslätt. Föraren, löjt 
nant Christer Lundh, visade ell utomordent
li g t handlag när det gällde all anpassa flyg
ningen efter filmfolkets önskemål - det är 
en avsevärd skillnad i bl a fart och accelera· 
tian mellan Viggen och 105:an . Under en 
eskaderövning i millen av seplember kunde 
Viggen också filmas under fältmässiga för
hållanden. (Se överst sid . 28 .) 

I oktober skedde inspelning av elt simu
lerat jakiuppdrag med en rote Viggenplan 
på Malmenbasen (F3). Såväl flygplan med 
förare som mekanikerpersonal och följeflyg
plan för flygfotografering ställdes därvid till 
fö , fogande av FC. 

Inspelningsarbetet avslutas under senhösten 
och efter klippning, redigering, Ijudsällning 
osv beräknas filmen vara visningsklar under 
våren -74 . Filmen blir i färg , får en visnings
tid av ca 15 min och framställs i svensk , 
engelsk, tysk, fransk och spansk ver .sion • 

Vips 

• 	 Trots Saab 105 G:s alltmer förbättrade 
prestanda (med t ex noslaser-avståndsmä
tare, som ovan) valde Belgien alt köpa 
Alpha Jet, vilken provflög 1:a gången den 
26110 -73 vid Istres. 

MILJONJOBB AT SAAB 
Sasb-Scanias Induslrisektor i Jönköping har 
i hard konkurrens med främst tYSk och arne· 
rikansk industri erhållit en beställning pä ut
veckling aven gasger,erator med tillhörande 
överströmningsventil för jaktroboten 'VIPER ' , 
vilken utveck·las gemensamt av Väsllysktand 
och Norge. 

Uppdraget omfallar förutom typarbete. även 
tillverkning av ett större antal prototyper och 
beställningsbeloppet uppgår till totalt 2.5 
milj kr •NORD 262 PENSIONERAS F7-LÄGER 

II C; A 
Linjeflygs vintertidtabell 1973174 träder i kraftFÖR 
den 1 november och är baserad på 3 Fokker PIONJÄR UR TIDEN 
F-28, 15 Convair Metropolitan och 3 DHC-6FV-POJKAR 

Den norskf6dde f d USA-översten i USAAF/Twin Oller. Trafiken med de sistnämnda 

V	
ATC, BERNT BALCHEN, avled i oktober iid 	 F7 hölls under tiden 2317-10/8 flygplanen utförs av Crownair. (!!) 
Mount Kosci, New York. Balchen var 74 år.sommarläger för 28 lIygpojkar från PrOduktionen beräknas omfatta 33 mit j of
En 	 militär minnesstund hölls vid NY :s Kenhela landet. - Lägret följde i stort fererade :ton-km. Jämfört med sommartrafiken 
nedy lIygplats.det uppgjorda programmet. Vissa av ökar utbude'l med 17 proc eller ca 700 pas

Balchen blev känd i Sverige då han (ingåvikelser från uppgjort veckoprogram gjordes sagerarplatser/dag ti II och från Bromma. Av 
ende i Richard Byrds flygexpedition) blev denför 	 all ytterligare berika bivackövningen.  denna produktion svarar F-28 för 35,6 proc, 
get. som egenIIigen betydde att den svenEleverna visade stort intresse och genom Metropol itan för 62 .6 proc och genom Crow
ska neutraliteten kantnaggades. - Balchenförde väl de uppgifter SOm ålades dem (dag nair utförd trafik för 1,8 proc. 

elever, ordningsmän, tältchef m m). "Operation Ball " , ell fljgtransportföretag frånI förhållande till årets sommartIdtabell har 
·Kallax i Sverige till Kirkenes i Nordnorgenågra större ändringar gjorts. Antalet direkt
med totalt 1.442 svenskt stridsutruslad, norskaERFARENHETER: förbindelser på vardagar har ökat. - Oster
polissoldater samt drygt 100 man läkarperso1) 	 Utbildning. Samtliga ptanerade övningar sund fick morgontur direkt från Bromma med 
nal 	 och ca 360 ton militär materiel . proviantretur på kvällen. Förmiddagslinjen från Sundskunde genomföras och eleverna visade stort 
och medicin. Flygvapnet (F21) assisterade ochvall/Härnösand norrut blev direktlinje tillintresse för u{bildningen. - Filmer användes 
svenska regeringen sanktionerade företaUmeå och vidare direkt till Luleå, dvs tidi i stor utsträckning för viss utbildning , bl a 
get . som egentligen betydde avsteg frän gare mellanlandningar i Ornsköldsvik ochflygmotoriära. - I samband md segling ord
den svenska neutraliteten. Balchen kunSkellefteå har slopats . Dessa destinationernades en säkerhetsmaterielövning , där varje 
d e 	 samtidigt med sin tp-div medverka tillfick i stället morgontur Bromma-Ornsköldselev fick lära sig handha lIygande personals 
att ca 70 .000 ryska slavarbetare kunde sändasvik-Skellefteå. Dessutom flygs Ornsköldssäkerhetsutrustning, bl a livbåten. Alla elever 
hem till Sov jet från det tyskockuperade Norge.viks förmiddagsförbindelse Irån Bromma dihissades upp av F7 :s räddningshelikopter . 
-	 På senare år tjänstgjorde Bernt Balchenrekt OCh inte som hilliIIs via Gävle--SandviSamtliga elever jick flyga SK 50 "Safir". 
som konsult åt en rad flygfabrikanterken . På förmiddagen har man satt in direkt2) 	 Fritidssysselsättning. Största problemet vid 
USA. 	 •linje Sundsvall/Härnösand-Luleå.årets läger var fritidssysselsällningen. För den 

J-ChAndra nyheter i LlN:s vintertrafikprogram 

kvällarna. - På helgerna gjordes utflykter till 
sakens skull har ell 30·tal filmer visats på 

är all morgonturen från Ostersund till Brom fåll morgonförbindelse Iran Bromma med 
ma går via Borlänge/Falun. i stället för somnärl iggande badplatser. Metropolitan och retur på kvällen. En ylle' 
hilliIIs via Sundsvall/Härnösand, med retur3) 	 Bivackövning. Bivackövning genomfördes ligare morgontur från J6nköping till Bromma 

under två dagar vid Trossnäs. Tält och in på kvällen. En förmiddagstur Bromma-Umeå med Metropolitan har förbinde'lse från Malmö 
-Skellefteå har tillkommit. Returen går Skelstruktör kunde under övningen disponeras ur och Kristianstad med motsvarande kvällsretur. 

Trossnäslägret. Första kvällen fick eleverna en lefteå-Ornsköldsvik-Bromma. - Hela denna Aven Kristianstads förmiddagstrafik från Brom
orientering om FVRF och därefter grillades trafik flygs med Convair Metropolitan. ma med eftermiddagsretur har sammankopp
korv tillsammans med Trossnäs flygvapenpoj Utöver sommarprogrammets jettraflk flygs i lats med Jönköping, i sIäilet för som tidigare 
kar. Andra kvällen gjordes studiebesök i LS vinterprorgammet middagsturerna Ängelholm/ med Hultsfred. 
tornen under flygvapenpojkarnas tillämpnings Helsingborg-Halmstad till och från Bromma 

övning. Ovningen blev mycket uppskattad . med Fokker F-28. - Visby-trafi ken har för • I och med vintertralikprogrammets början 
4) Elevantalet. Av de 30 tilldelade eleverna stärkts på så säll, alt middagsturen måndag (1 /11) utgick flygplantypen Nord 262 ur LIN
tackade en nej från början och en ville åter fredag Bromma-Visby-Bromma flygs med fIolIan. Den tidigare Nord-trafiken utförs nu 

Fokker F-28.vända hem efter första veckan. En elev till  av Crownair (!) med ovannämnda flygplan 
kom under andra dagen efter kontakt med En nyhet är all Jönköping inlemmats i let  Twin Oller . De flygsträckar, som berörs är: 
FS/Press. • nätet med en eftermiddagstur Bromma-Jön Gällivare-Luleå vv; Gävle/Sandviken-Brom

köping-Bromma. Därutöver har Jönköping ma vy; Växjö-Hultsfred-Bromma vv. •Christer Hjort 
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NU KOMMER CROWNAIR 
Crownair köpte i april upp Ehrenström Flyg 
AB för att tillföra företaget ökade resurser, 
Från och med den 1/10 i år har de båda bola
gen sammanslagits till ell företag - Crown
air AB, Företaget ägs till lika delar av Linje
Ilyg och lörsvarsdepartementet, som i juni 
ellerträdde Svenska Utvecklings AB såsom 
hälftenägare, Men även flygvapnet finns med 
i bilden - genom en representant i styrelsen, 

De båda företagens verksamhet består för 
närvarande främst av kontraktbundna fl ygupp 
drag åt statliga, kommunala och privata kun
der, beställningstaxi samt anslutningstrafik 
till Linjeflygs reguljära nät, Inom ramen för 
långtidskontrakt bedrivs bl a nattpostflyg åt 
Postverket, ambu lansflyg åt Rikspolisstyrel
sen, flygfotografering åt Rikets Allmänna Kart
verk och förpassningstransporter åt Kriminal
vårdsstyrelsen, Dessutom har transporter åt 
försvaret påbörjats, Crownairs fo rtsatta verk
samhet beräknas bli av samma natur som för 
närvarande. 

Crownair kommer all bedriva verksamheten 
med tillstånd från Luftfartsverket, dels som 
luftfart i icke regelbunden trafik med tunga 
flermotoriga jetf lygp lan och dels s k Bruks
flyg-Taxiflyg med flermotoriga lälla flygplan, 

Flygflottan består av: B st 2-motoriga Aero 
Commander flygplan (vissa med tryckkabin 
och turboprop-motorer) med passagerarkapa
citet upp till 8 passagerare; 3 st De HaviI 
land Twin Olle r med passagerarkapacitet upp 
till 20 passagerare; 3 st Piper Navajo med 
passagerarkapacitet upp ti II 7 passagerare 
samt 1 st Fan Jet Falcon (med tryckkabin och 
jetmotorer) med en passagerarkapacitet upp 
till 10 passagerare, Totalt 15 st flygplan, 

Bolaget disponerar hangar-, verkstad- och 
kontorsutrymmen i erforderlig omfattning på 
Bromma flygplats, Organisationen består av 
marknads-, trafik, flyg-, teknisk samt ekono
miavdelning, 

Den tekniska avdelningen leds aven över
ingenjör såsom teknisk chef. Denne fö rfogar 
bl a Över ett tekni skt kontor, vars uppgift är 
administration, såsom gånglIdsuppfÖljning, 
bevakning av modifieringsunderlag o d, Tek
niska kontoret sysselsätter en ingenjör och 
ett biträde, - Till synsverkstaden handhar den 
praktiska tillsynsverksamheten, 

• • I september i år undertecknades ett 
avtal mellan försvarets civilförvaltning (FCF) 
och Crownai r i vilket det bl a står: • Avtalet 
gäller i fredstid då inte beredskapstillstånd 
'åder för sädana inrikes transporter med 

flyg, som utförs av Crownair för under för
svarsdepartementet hörande myndigheter eller 
eljest betalas av medel under 4:e huvud
titeln samt för i Kungl Maj :ts kungörelse 
7(}-{)5-27 (SFS nr 301) angiven fr iv illig 
försvarsorganisation, Avtalet gä ller även 
transporter av vapenfria t jänstep liktiga, som 
lyder under arbetsmarknadsstyrelsen , samt av 
elever som genomgår biståndsu tbildning , 
vi lka lyde r under SIDA, • Fö r transporter, 
som omfattas av detta avtal gäller av OB i 
samråd med FCF :s utfärdade transportbestäm
metser för krigsmakten (Prov TpBK Fred), 
• Crownair förbi nder sig all utföra beställda 
fl ygtransporter på för beställaren fördelak
tigast mö jt.iga säll men av Crownair ägda 
eller förhyrda lI ygplan, 

Detta betyder bl a att Crownair successivt 
kommer överta FV:s lätta tp-verksamhet, (Men 
så länge TP 83:orna kan (om än med konst
grepp) producera flygtid, blir detta billigare 
i utnyttjande!.) - Någonting nyll är dock på 
vag, Eller rättare sagt: I luften, Det märkte 
bl a ett antal journalister på hemväg från F7, 
då transporten till Bromma företogs i ell av 
detta rekon st ruerade företags tre befintliga 
Twin Otter (CAL 980650), Här publicerad in
formation emanerar bl a från della tillfälle, • 

J-Ch 

./\- Flygvapnets Krigsskola, F20, 
har under sin årligen återkom
mande utlandsflygning i år be
sökt Förbundsrepubliken Tysk
land, 'Österrike och Schweiz. 
Flygningen genomfördes med 
tolv SK 60, en TP 84 'Hercules' 
och en TP 79 (DC-3). Med på 
resan var 45 elever ur äldre
kursen, lärare på skolan samt 
teknisk personal från F16. 
Sammanlagt 88 man inklusi
ve transporlflygplanbesättning

ama. * ~ ~ 

R
esan startade den 5 juni från Upp
sa la och giCk först till Ljungbyhed, 
Där övernattade man och samlade 
sig för flygningen ut i det okända, 

Dys så okänt var det Inte - resan hade före
gåtts aven rekognosceringsresa. Flyglärare 
och tekni sk personal for ut med en fyrsitsig 
SK 60 för att klara ut behov av radiofrekven
ser och service, landningsprocedurer och öv
riga speciella förhållanden, Eleverna hade 
dessutom under flygningar och på marken 
övat sig i flygengelska och var väl insatta I 
förhållandena i de länder som skulle besökas, 
Man var dock spänd på om dessa kunskaper 
var tillräckliga I norra Europas hårt trafike
rade luftrum . 

• 	 Kn Jan österberg förklarar på tyska (vid 
besöket på Emmen-basen i Schweiz) vad 
som kan hända om man övertankar SK 60. 

Med F 20 bland alper 

Den 6 juni startade resan från Sverige och 

efter mellanlandning i Oldenburg landade 
man på eftermiddagen på FOrstenfeldbruck 
nära MOnchen. Där parkerades flygplanen och 
efter några mils bussresa kom man till tyska 
motsvarigheten tifl Flygvapnets Krigsskola, 
Offizierschule der Luftwaffe (OSLw) i Neubi
berg, som gästades i drygt ett dygn, 

• 	 • Vid OSLw sker all utbildning av offi 
cerare i tyska flygvapnet, såväl stamanställda 
som reservofficerare och kontraktsanställda 
officera re , För kontraktsanstät.lda officerare är 
kontraktstiden mellan fyra och tolv år, Dess
utom sker vid skolan vidareutbildning av offi 
cerare vid olika specialkurser, bl a för bli 
vande förband schefer i olika nivåer. 

Vid sko lan utbildas årligen ca 3,500 elever, 
Utbildningen till regementsofficer omfattar: 

• 	 tre månaders grundläggande m il itär ut
bildning; 

• 	 nio månaders kadettskola; 
• 	 tre månaders prak tisk tjänstgöring på för

band; 

• 	 tre års studier v id ett av de två unive r 
sitet som tillhör försvaret ; 

• 	 upp till två års tek·nisk och specialut
bildning. 

Under sightseeingturen i Munchen besök 
tes bl a den imponerande men nu så ödsliga 
Olympiastadion och Deutsches Museum, d är 
man främst tillade på de gamla, fina flygplan 
man läst om i militärhi storieböcker. 

• • Resan fortsalle sedan till Osterrike och 
flygbasen Hörching vid Llnz. Med viss avund 
beskådades där SAAB 105 XT både på mar
ken och i luften. Denna lOS-version har pga 
GE-motorerna betydligt bättre stig- och acce
lerationsprestanda än vår svenska SK 60, I 
Tyskland förmärkte vi förare t o m en vi ss 
irritation från trafikledningen över att det tog 
så lång tid att komma upp ti II anbefald flyg
hö;d , " med våra SK 60. 

I Osterrike har helikoptern sto r betydelse 
för transporter av olika s lag, Påfa llande stor 
del av försvarets helikoptrar används för ci 
vilt bruk och då framför allt i räddningsupp
drag, Under en flyguppvisning visade förarna 
stor skiCklighet i att manövrera helikoptrarna 
i svåra situationer. 

•• Efter mellanlandni~g i Graz gick resan 
vidare till Schweiz. På vägen till landnings
basen, Emmen vid Luzern, leddes de tre fyr
grupperna av ett militärt radarorgan över någ
ra av de högsta alptopparna - ett imponeran
de skådespel i det vackra vädre!. 

På Emmen fick man en ingående informa
tion om materiel, taktik och utbildning vid de 
schweiziska flyg str idskrafterna, Effektfull var .. 
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LEENDE VPL-INSÄNDARE 

Klockan var halv elva nä( vi startade från det 
vackra stockholmska Söder för att under elva 
månaders tid "berövas friheten". Destina
tionsorten var ti II en början F2 i Hägernäs. 
Men min kompis var tvungen att hälsa på sin 
farsa innan vi passerade de kamouflerade 
grindarna vid skolförbandet. 

När fadern hade redogjort för oss hur det var 
alt vara kommissarie i infanteriet, övervägde 
vi starkt att överge fäderneslandet. Vi kom 
dock i brådskan inte på någon lämplig metod 
att försvinna i tomma intet. De·t är f ö väldigt 
svårt att göra sej osynlig när man ska göra 
lumpen. Alltid hittar dom en någonstans. Fa
dern nämnde också någonting om att punkt
ligheten tillhör en av krigsmaktens grundreg
ler, så när uret var tio i elva tyckte vi det 
var dags att dundra iväg mot den för oss helt 
nya värld militärlivet skulle innebära. 

Alla förut redovisade hastighetsrekord på 
sträckan Stockhol m-Hägernäs blev ti II ett 
minne blott, då vi prick 11 passerade grind
vakten för att lära oss försvara konungariket 
Sverige. 

Hur var det då att ligga på luckan och att 
inrätta sig i det militära systemet? 

Jodå, det gick nog ganska bra. När man 
legat inne ett par dar hade man t o m hunnit 
lära känna de andra grabbarna lite. Där fanns 
bl a en kille som hade sökt till infanteriet 
men som av någon anledning inte hade blivit 
antagen. Varför visste inte han, men vi för

.. 	den demonstrationsskjutning och flyguppvis
ning som senare gjordes vid Alpnachsee - en 
vacker blå sjö omgiven av höga alper. Hawker 
Hunter och Mirage III fällde där bomber och 
sköt raketer och automatkanon med mycket 
bra precision (flera målträffar). Säkerhetsom
rådet vid skjutplatsen var påfallande litet och 
flera motorbåtar uppehöll sig förvånansvärt 
nära målen. Förevisningen avslutades med 
flyguppvisning med fem Hawker Hunter. Då 
klappade varje flygarhjärta litet extra - in
ramningen till uppvisningen var magnifik och 
"showen" utfördes perfekt. 

Efter besöket I Schweiz ställdes så färden 
mot norr och tillbaka till Tyskland. Efter mel
lanlandning i Pferdsfeld besöktes Jagdbomb
geschwader 36 Rheine på Hopsten. På basen 
finns två divisioner F-104 G "Starfighter". 
Flygplan och vapen demonstrerades och man 
fick orienteringar om taktik och utbildning. 
Förarna på F-104 G flyger minst 160 timmar 
per år. Då man har stora bullerproblem i 
hemlandet genomförs skjut- och lågflygutbild
ning främst på Sardinien. (I). 

Fredagen den 15 juni landade så 2:a divi 
sionen åter på Arna-fältet i Uppsala. 
• • Hela resan gynnades av vackert väder. 
På samtliga platser var mottagandet mycket 
vänligt och gästfritt. Värdarna hade vinnlagt 
sig om att göra besöksprogrammen så givan
de och omväxlande som möjligt. Utbildning, 
materiel, organisation och taktik redovisades 
öppet, vilket skänkte deltagarna i resan goda, 
allmänbildande och yrkesmässiga kunskaper. 
Dessutom lärde man sig en hel del om de 
besökta länderna och flera personliga kon

• takter knöts. 
Men F20-rundresan spred även kunskaper 

om svenska flygvapnet och våra besök upp
märksammades i press och TV. Utan tvekan 
gav utlandsflygningen ett starkt intryck av att 
utbildningen i flygvapnet hålle.r en mycket hög 
klass ... som bl a resulterar i at! eleverna vid 
Flygvapnets Krigsskola kan leda flygningar 
under förhållanden som så väsentligt skiljer 
sig från de som gäller i hemlandet. • 

Sjöling 

stod. Han var nämligen högst 1,50 kort, 10 cm 
bred och orkade knappt få upp locket pit 
"snuskburken" . Oron på luckan spred sig 
ganska snabbt när denne kille en dag satt å 
putsade på sin k-pist, simultant läsande böc
ker om Karl XII:s ärofulla död och tysk ung-

FV SOMMARFÄLTTÄVLAR 
F16 stod som arrangör för FVM i sommarfält 
tävlan som gick av stapeln i strålande sol 
torsdagen 16 augusti. Tävlingen började med 
skjutning pit flottiljens skjutbana. Därefter 
transporterades de tävlande i bussar till ter
rängen vid Jumkil för punktorientering och för 
orientering. Banan blev mycket krävande pga 
dagens rekordvärme. Men så konsumerade 
också de tävlande i medeltal 1 liter saft per 
man på vätskekontrollerna ute på banan. Vid 
målet stod bussar för omedelbar transport av 
de tävl·ande till F16:s bastu och simanlägg
ning. Här fick man också genast vid fram
komsten reda på sitt tävlingsresultat och in
dividuella placering. Prisutdelning skedde i 
gymnastiksalen strax efter det att siste man 
gått i mål. Tävlingen genomfördes av 108 
man. • 

Trägårdh 

RESULTAT 

Veleraner (19 deltagare) 
1) 1.vm Djurberg, F6 173.21 
2) Ovlt Svensson, F5 173.51 
3) 1.fte Karlsson, F6 186.10 

ÄO (21 deltagare) 
1) Fljpol Johansson, F4 141.49 
2) 1.fte Johansson, F1 148.10 
3) Fljpol Sandström, F11 149.21 

YO (14 deltagare) 
1) Kn Axelsson, FS 110.01 
2) Elm Gerner, F7 126.20 
3) Fj Westin, F21 136.25 

Seniorer (54 deltagare) 
1) Kn Persson, F13 (FV-mästare) 103.27 
2) Fk Hermansson, F4 118.39 
3) 1.fte Johansson, F13 120.20 

laglävlan 
1) F13 682.12 
2) F4 707.03 
3) F21 786.08 

dom under andra världskriget. Farlig kom
plexkompensation på gång ... tyckte jag. 

Grundutbildniogen förflöt annars utan större 
intermezzon och dagen för förflyttning till flyg
staben var inne. 

Fanjunkar'n på F2 sa innan vi lämnade ho
nom och förbandet, att vår pluton definitivt 
hade varit en av de bättre på de senaste 10
15 åren. På flygstaben hann vi emellertid inte 
vara mer än en dryg timme, innan vi fick reda 
på att vi var ett av de slafsigaste gäng som 
någonsin besökt staben. Han tänkte uppen
barligen bl a på våra förtjusta visslingar efter 
den kvinnliga personalen. Men vår FS-fanjun
kare får ursäkta, den enda k.ontakt vi på F2 
hade med det motsatta könet var då vi blev 
serverade ärtsoppa. Och den damen hade ett 
ointagligt försprång på åldersstegen . Det 
är svårt att vara människa. inte lättare att 
vara "beväri ng". 

Hur duktiga soldater har vi då blivit? Ja, 
ett "lysande" exempel är väl killen som på 
en av vara utbildningsdagar på F2 hade tappat 
bort mössan som man har under hjälmen. 
Detta medförde naturligtvis att han t ex blev 
tvungen att iförd hjälm traska bort till oss 
andra på markan. Att han även då hade up
penbara problem att stoppa in hjälmen under 
axelklaffen (där vi andra hade mössan) skänk
te oss Icke vapenvägrare ett präktigt dags
garv. 

Fick man välja fritt så valde man självklart 
flygstaben redan från början ... där finns inte 
minst justa civila polare.. som är riktigt 
snackbara. - Chiaui • 

Johan 

NY MTRL AT FRIVILLIGA 
De fri vi II iga försvarsorganisationerna och hem
värnet planeras under de närmaste fem aren 
ges bättre utrustning. BI a tillförs hemvärnet 
automatkarbiner, lätta kulsprutor och pansar
skott. Uniformsutrustningen avses också mo
derniseras och kompletteras, inte minst för 
den kvinnliga personalen. Chefen för armen 
har beslutat inplanera 46 milj kr för förbätt
ringar inom dessa områden. 

Hemvärnet och de frivilliga försvarsorgani
sationerna utgör en effektiv del av försvaret, 
säger armechefen, genit Carl Eric Almgren. 
De har stor betydelse för att upprätthaiia för
svarsviljan. Vikten härav skärps inom ramen 
för försvarets nya villkor. Det är bl a mot den
na bakgrund som stora förbättringar har in
planerats trots att den ekonomiska plane
ringsramen framtvingat ingrepp inom de flesta 
verksamhetsområden inom de tre vapenslagen. 
Ingrepp i utbildning och materielanskaffning 
kommer att medföra minskad mångsidighet, 
samträning och uthållighe.t samt lägre mate
riell kvalitet för krigsförbanden . 

Planen för moderniseringen av frivilligorga
nisationernas utrustning har utarbetats i sam
rad med bl a rikshemvärnschefen och ledning
en för frivi II igorganisationerna. Den innebär 
främst en satsning på vapenutrustningen, som 
är väsentligast för att lösa stridsuppgifterna. 
BI a tillförs hemvärnet automatkarbiner, lätta 
ku Isprutor och moderna pansarskott. 

Den lätta kulsprutan avses anskaffas i drygt 
2.000 ex under åren 1975--77. Ett antal äldre 
tunga kulsprutor bibehålls främst för hem
värn som försvarar hamnar och flygfält. Under 
1974-76 tillförs hemvärnsgrupperna automat
karbiner. Re<Jan 1973--74 anskaUas ett stort an
tal pansarskott 68 "Miniman" till hemvärnet. 

Den kvinnliga frivilligpersonalen planeras att 
utrustas med enhetl-iga uniformer - modell/70 
kv. Vidare har medel inplanerats för anskaff
ning av överdragskläder, pälsmössor och fält 
mössor samt 2.000 sjukbårar för hemvärnets 
utbildning. • 
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{[ {[ In med barn och blom
ma i bilen. Snabbt genom 
mörka Småland. Metrar 
och minuter blir till mil 
och timmar. Möter Ölands
brons smäckra skapelse. 
En stund senare så är 
man äntligen inom Kö
pingsvikslägrets hank och 
stör. Semestern tar slut 
den hann ju aldrig bör
ja. {[ {[ {[ 

J
ag skulle kunna skriva i timmar och 
dagar om glada, trevliga minnen från 
olika övningar. Alltifrån de mest fan
tasifulla kommandon under elevledd 

exercis, till målangivning och eldledning, Ut
sikterna till korseld var alltid stora, Men om 
"fl" funnits vid angivna punkter så hade sä
kert så småningom också densamma blivit 
nedkämpad. För det är verkligen med nit som 
lägermedlemmarna arbetar, 

Visst har vi också roligt. Mycket skoj t o m. 
Men lustiga kommentarer och påpekanden 
placeras på ett sådant sätt att efter att ha 
övat, övat och återigen övat, tror jag mig 
kunna påstå att även den som påstod "Flagg
stången - Vänster - Ett par nävar" också på 
slutet kunde sin elduppgift bra. Själv kan jag 
egentiigen bara göra viss rättvisa åt mina 
intryck aven instruktör. Men jag vågar nog 
tillstå att kvalitem på samtiiga Instruktörer 

FRIVILLlGSATSNING 
• 	 • Det är väsentligt att vi satsar mer på 

frivilligutbildningen inom krigsmakten när 
repetitionsövningarna minskar i omfattning 
och grundutbildningen skärs ned. Detta sa 
aB (gen Stig Synnergren) i somras på F14 
när han inspekterade centrala kurser i sam
bandstjänst med deltagare ur FVRF och 
SLK. Detta var första gången inom flyg
vapnet som integrerad utbildning i sam
bandstjänst ägt rum med elever ur de båda 
frivilligorganisationerna. - "Gott", sa aB 
om elevernas framåtanda och kunnande och 
önskade god fortsättning med vidareutbild
ningen. - På bilden ses aB tillsammans 
med FVRF-arna överfurirerna Gunnar Liss 
och Bengt Nylin samt flyglottorna Thory 
Engebratt och Pia Jäderqvist. • 

St!ihlhammar 

• 

verkligen är toppen. Hur bär man sig åt för 
att finna folk med sådana kvaliteer? Nästan 
en gåta. - Dessutom tror jag att denna form 
av utbildning sannolikt är en av de effekti 
vaste. 

Jag kan själv göra jämförelsen med i fjol 
efter genomgången omskolningskurs på Inten
denturförvaltningsskolan. En månads intensivt 
pluggande på IntS gav inte tillnärmelsevis 
samma utbyte som fjorton dagar på Köpings
vik. Frivilligatmosfären och de undervisnings
former som här tillämpas skapar en avgjort 
bättre grund för att bättre kunna tillgodogöra 
sig de kunskaper som krävs för en viss krigs
befattning. 

Jag vill poängtera att lägerlivet skall tas 
för vad själva ordet ger en klang av: fri 
luftsliv, avkall på hemmalyxen och kanske lite 
mera tålamod med varandra än man normalt 
väntar sig. Jag säger inte detta för att av
skräcka någon. Det kan verkligen inte vara 
svårt att leva upp till ovannämnda tre förut
sättningar. De som gör detta kan se fram 

PRO PATRIA I TIDEN! 
Du och jag som gör lumpen utan att muc
ka . .. Du och jag som trots Sveriges alla 
småfel och dito brister ändå finner detta 
Land värt att värna och försvara, Du och jag 
som önskar behålla det fria och demokratiskt 
styrda Sverige med dess alliansfrihet i fred 
och neutralitet i ofred - fär inte Du och jag 
på något sätt protestera (och kanske t o m 
demonstrera) när vi märker att mitt ibland oss 
finns en liten men fanatisk klick människor 
som med våld och argan list vill underminera 
och förstöra den mark vi står på och lever 
av? Det kan väl inte vara vettigt att sti lIa
tigande åse KFM L(r):s förberedelser att med 

Köpingsvik 

sommar'n-73 

emot två absolut underbara sommarveckor 
trivsam samvaro med likasinnade. Och tro 
Inte att det bara är jag som såg och ser 
fram mot dessa två veckor - min kära hustru 
Gitt och mina två döttrar Tinn och Maria 
delar gärna allt ljuvt och lett under dessa två 
intensiva sommarveckor. I stället för en kon
ventionell semester. 

Jag tror att det borde finnas underlag för en 
bredare ekonomisk marginal för läger av 
denna typ. OveralIt talas det ju om att fri 
villigorganisationerna med mer än en miljon 
medlemmar (enl FaS) måste ses som ett tec
ken på utomordentlig försvarsvilja, mätt med 
internationella mått. Att man betecknar det 
som stimulerande att FVRF:s medelstilldelning 
ökat sjufaldigt från 1962 fram till 1972 och att 
budgetåret 71/72 disponerades ca 800.000 kr är 
i och för sig glädjande. Men det är ju hela 
tiden b a s v ä r d e t som är avgörande för 
medelstilldelning per FVRF-medlem. 5.000 med
lemmar gör ca 160 kr per medlem ... Nåväl, 
det är inte min mening att komma med inlägg 
i ·någon ekonomisk debatt, men ursäkta att 
bankmannen skymtar fram ibland. 

Köpingsvikslägret med dess utmärkta bad
möjligheter, förläggnings- och administrativa 
resurser är enl mitt förmenande en pärla när 
det gäller att hitta rekryteringsargument. Låt 
oss bara hoppas att alla de som sökte till Kö
pingsvik eller andra läger och inte kunde be
redas plats, inte förlorar hoppet utan söker 
igen. 

Jag tycker att min yngsta dotters kommentar 
när hon hade sagt adjö till alla sina kompi
sar och såg den tretungade flaggan försvinna 
bak vägkröken är det bästa betyg man kan 
ge åt två härliga veckor (då semestern bara 
försvann): "Pappa, vi åker väl hit nästa år 
igen ... " • 

Bill "Biggels" Augustsson 

odemokratiska medel (= våld) omstörta vårt 
svenska samhälle? 

Som vpl idag "någonstans i Sverige" vill 
jag på det bestämdaste protestera mot 
KFML(r):s/"Soldattidningens" (nr 6/73) upprop: 
"Socialistisk tävlan!" I denna tidning efter
lyses Sveriges rödaste soldatklubb. Var finns 
den klubb som mest och bäst höjer kommu
nismens röst mot den svenska militarismen? 
Tidningen efterlyser ocksä levande rapporter 
som speglar de·n kommunistiska soldatrörel
sens aktiviteter och framåtanda. Tidningen 
manar arbetarsoldaten bort från förslöande 
luck-liv och till en aktiv röd fritid. Socialis
men kan bara genomföras genom väpnat upp
ror. Därför skall i"te arbetarsoldaten vara lat 
och inaktiv i sin vpl-tjänst - tvärtom, han 
skall ta tillfället i akt att väl skola sig militärt. 
Allt vad borgarofficerarna lär ut skall intrum
fas ordentligt, så att kunskaperna senare skall 
kunna utnyttjas mot bl a dessa lärare. En röd 
soldat skall vara en elitsoldat. Detta mål når 
man bl a, uppmanar "Soldattidnir>gen", ge
nom att flitigt träna skjutning i alla former. 
Eller: "Vilken soldatklubb vinner flest skytte
medaljer och är bäst på prisskjutningen?" Ett 
ståtligt pris utlovas! - Startskottet har gått, 
kommunismens röst uppmanas höjas högt på 
alla våra förband. 
•• Detta upprop har även sporrat migl 
Häranefter skall jag göra sammaledes! M in .. 
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fritid skall inte gå i slöhetens tecken , den 
skall bli aktiv . Men för Sverige, inte mot! Jag 
skall träna mig fysiskt och lära mig ta törnar/ 
stä pall i vått och torrl. At skjutträningen 
blir jag tvingad att ägna mina krafter - men 
bara för ett fritt, demokratiskt Sverige. Demo
krati anser nämligen mänga med mig , att Sve
rige har idag - den måste vara värd all för
svaras! " Klimatet" tvingar mig att bli en 
afert svensk soldat - mot yttre och inre 
odemokratiska " fi ". 'Soldattidningen' och 
KFML(r) har kastat handsken. Jag och Du bör 
inte nonchalera den utmaninge.n! Om vi till 

sammans aktivt vill leva I ett demokratiskt och 
tänka-fritt Sverige. - Gä sä Du och gör sam
malunda! 

Har man förmånen att fä resa ut en smula 
i världen och där (om än bara pä visst av
ständ) få inandas andra länders liv och le
verne, stä r sig vid jämförelse det gamla ut
trycket "borta bra men hemma bäst" otv i 
velaktigt riktigt väl! En "hum" om vad s k 
folkdemokrati innebär vardagsmässigt har jag 
fätt från tre resor (och därmed möten med 
ortsbefolkningen) bakom "järnridån" . Skillna
derna i frihet att uttrycka sig och kritiskt en

gagera sig är förvisso enorma jämfört med 
här hemma. Man känner en spontan tacksam
het mot "högre makter " . som lätit en födas 
och leva i Sverige. Sädan lycka vi II man gär
na dela med sig av . men ocksä försvara! 
- - Det är bl a mot den bakgrunden som 
jag gär att med demokratiska och legala me
del inom Sverige försvara dess gränser och 
ideal. Har vi svenskar fätt rättigheter, sä har 
vi också skyldigheter! - Det borde inte vara 
nägot särskilt med det . . . för att nu traviste-
ra Nils Ferlin. •Vpl-73 

•• FV:s förre chef, gen II STIG NOR~N: 
"Jag lämnar den sista sep tember posten 
som chef för flygvapnet, v i lken jag inne
haft sedan fem är. - Det har varit år som 
för vapnet inneburit omställningar i många 
avseenden. De förbandsindragningar och 
ombildningar som ägt rum ha utgjort pa 
frestningar för personalen. Den kvalitativa 
utvecklingen . utbildning och övningar har 
genomförts under skicklig och ambitiös in
sats i alla led. - Jag tackar flygvapnets 
personal för den lojalitet och det stöd den 
givit mig i utövandet av milt chefsskap och 
önskar flygvapnet och Er alla framtida väf
gång." 

•• FV:s nye chef, gen II DICK STENBERG: 
"Jag ti Ilträder idag posten som chef för 
flygvapnet. Jag vet att jag i min ämbetsut-

Chefsbyte 

för 
flygvapnet 

1973-10-01 


övning fär ett starkt stöd av kunniga. skick
liga och hängivna medarbetare inom alla 
personalkategorier. - Flygvapnets bidrag 
till den respekt vart försvar idag ätnjuter är 

obestridligt och väger tungt. Trots att orga
nisationen minskar kommer en fortsatt sats
ning pä kvalitet att kunna ske - kvalitet 
som bygger på hög personell och materiell 
standard . - Vår materiel kommer att plan
mässigt omsättas mot bakgrund av rådande 
ekonomiska förutsättningar. Vår personalut
bildning och taktik kommer att utvecklas i 
samklang med materielen och samhällsut
vecklingens krav. - Jag känner tillförsikt 
och även gensvar härför, när jag nu börjar 
min ämbetsperiod." 

• 	 • FS nye chef, gen mj HANS NEfJ (sade 
bl a): " De senaste årens krigshistoria om 

civilbefolkningens ökande lidande under 
luftburna vapen bör snarare ha förstarkt i 
vars och ens medvetande betydelsen för ett 
land som värt av ett starkt flygvapen , som 

" " n ge inte bara våra övriga stridskrafter 
utan främst vårt folk, vårt civila samhälle 
elt acceptabelt skydd mot luftburna anfalls
vapen . Detta glöms förvånansvärt nog bort j 

dagens debatt hur upprörd man än varit 
över bombningarna i Vietnam". - "Utöver 
vad jag redan sagt om min övertygelse om 
flygvapnets avgörande roll, vill jag f n en

dast framhälla som min uppfattning alt det 
nu främst gäller att de allra närmaste åren 
inför nästa försvarsbeslut skapa den linje 
vi därvidlag skall följa . Den blir i stora 
stycken beroende av vissa pägående utred
ningar, inte minst den s k "Studie 73." 

lars lagersrröm 




