
Dagens fråga 

FLYGVAPNET GÅR MOT EN NYDANINGSPERIOD 

Mot en 113daningsperiod har vAl alltid flygvapnet gått. Utvecklingen har vAl aldrig 
' 

stAtt •tilla aedan vapnet akapadea i slutet av 20-talet. Vad Ar det dA för nytt i 

rubriken? - Jo, dAr liggar nAgot nytt. Det Ar bAde till arten ooh graden en nyda

ningeprooedur, som mAste mAtas med helt andra mAtt An tidigare. Jag akall försöka 

ge Br en bild av vad jag syftar pA. 

Sedan flera Ar har eystemtAnkandet varit i gång inom flygatab ooh flygf1Srval tning. 

I korthets Intet problem kan löaaa isolerat. Allt hAnger ihop och Ar beroende in

b1Srdea för att nA effektivitet. Allt detta tAnkande ooh dArav Aatadkomna planer ooh 

be•lut börjar ge utdelning först nu och i allt mer accelererad talet under 60-talet. 

Vapensyatemet börjar ta form. ·Dllrför utgör den flygande delen av vArt blivande jalct

för.var•ayatem, 35ran, en helt annan milstolpe i flygvapnets utveokling,än vad exem

pelrta 291an gjorde. Den aistnAmnda Ar i aig ajllv epokgörande i fiygvapneta historia, 

men atrAngt utveoklingamäaaigt lika isolerad i ain tillblivelae aom inköpet ooh inför

livandet av J34 bland fiygvapneta stridsmedel. Stridaledning och underhAllatjAnat -

de andra komponenterna i ayatemet - har utvecklat• efter egna linjer ooh har hjAlpligt 

fAtt i efterhand anpaaaas aom komplement. Helhetsbilden har som vi alla mlrkt inte 

varit h&r11oniak. Det gniaael som under tillAmpning uppstAtt i m&akineriet hoa en del 

har alltid kunnat ak;yllaa pA att en annan del inte gjort vad man önakade av den. 

Vad har re•ultatet blivit? Jo, atora anatrAngningar har mA•t inriktas pA att lappa 

pA den gamla klädnaden. Org&niaationaför•lag, materiellndringar, tllktik- ooh utbild

ningametoder har avlöat varandra i en aldrig ainande •tröll. Ooh visat har visaa för

bit tringar vunnit• men inte i proportion till nedlagt arbete. Vi mAate aluta upp med 

detta alöaeri med arbetskraft ooh f1Sraöka finna en plattform att stabilisera oaa pA. 

VArt attaoka;yatem företer en nAgot likartad bild, dock inte aA accentuerat. 

Hur kommer dA vAr a k nyd&ningaperiod .!!.!!. att te aig ooh vad vAntar jag mig av den? 

VArt blivande luftföravar•ayatem Ar uppbyggt integrerat. De flygburna delarna - 351an 

med aina r&darayatem i frAga o• bevApning ooh Bloodhound-enheterna - kompletterar var

andra. Stridsledningaayatemet bygga upp med fullt hAna;ynatagande frAn första början 

till vad de flygande syatemenheterna behöver, likaom Aven de aiatnAmnda gea utrustning 

aom stridaledning och luftbevalcning lcrAver. Baaayatemet &vp&aaaa efter de flygande 

enheternas krav och hela underhAllaayatemet mAate ordnaa för att ticka helhetabilden 

aamt ge den uthAllighet. Som jag antydde i min företa dr.8Qrder, har företrAdarna för 

aiatnllanda ayatem att kAmpa mot de atörsta svArigheterna för att komma upp i 

paritet med övriga, Detta mlate emellertid lyokaa dem. 
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Vi har ett all för vlra gemensamma anatrlngningar, som f6r fÖr•ta gången kan defi

nieras ooh som till stora delar finna definierat pl papper. Vi kan inrikta osa pl 

arbete aot detta mll och ingenting annat. Vi alate ooh vi kan sluta upp aed att gl 

in pl avvlgar som lr A~•rvlndagrlnder. Det eya attaokayateaet skall uppbyggas pl 

a&11111a grundstenar och aed samma integration i helhetsbilden. 

FKBS UPPHÖR - MHS TRlDD I STXLLBT 
Ports. frln sidan 9 

I moderniserade lokaler - llt vara lnnu en tid 

aed plglende byggn&clllarbeten iglng - med aynne:P 

ligen gott om ut171D111e ooh med modern undervis

ningema teri el startar sllunda den ny& Mili tlr

h6gakolan under de blsta f6rutslttningar. Sida 

vid sida ko1111er dlr lirare och elever ur de 

tre försvar•grenarna att studera, penetrera 

ooh s!Ska lösa de problem som s1U11111anhlnger med 

vlrt försvar• utformning ooh uppgifter. Bn av 

mllslttningi.rna - den viktigaste - lr att stu

dierna skall ske i den vilja till samarbete 

ooh förstlelae f6r varandras problem soa lr al 

vlsentlig i dagens slllllhllle ooh för att de 

officerare aoa glr ut frln skolan skall kunna 

g6ra en vlrdetull insats för vlrt f6rsvar ooh 

dlrmed ooksl f6r vlrt land. 

Skolchef (llo 4) 

överste Rosengren (A) 

Stabschef (llo 1) 

överste Larsson (JCA) 

I 
Armllinjen Marinlinjen 

Linjeohef (Ao 26) Linjechef (Ao 26) 

01 Palmstierna Xk Norinder 

Xurscbef ASK 60-62 Xurschef MTX 

01 de VerUer Mj Sjöberg 

Kurschef ASK 61-63 Kurschef Mil 

Mj Smith Kk: Rheborg 

Kurschef MA!CX 

Mj Reuterlind 

Lage 'l'hunberg 

HELIKOPTER RlDDARB I BRANDÖVNING 

I Flygvapeneytt nr 1/1960 refererades en ey 

rlddningeaetod, som prövats i Bngland. Keto

den gick ut pl att med hjllp av helikopter 

rldda besittningen frln havererade fl7gplan, 

som fattat eld. 

Vid en flottiljpoliskurs pl F13 i augusti i 

lr prövades denna metod med gott resultat. 

Helikoptern atod parkerad pl en uppatlllnings

platta med motorn iglng. Pl andra sidan flltet, 

ca 1 lon frln helikoptern llg tvl kaaserade 

flygplan, aom avaetts för brandövningen. Sl 

anart övningsledaren aatt eld pl fl7gplanen 

startade helikoptern och flög till brandplatsen, 

satte ned 2 man rlddningspersonal pl marken, 

fl6g sedan fram över flygplanen. Den tjocka 

brandröken föravann snabbt ooh llgorna aveptes 

undan tack vare luftströ111111en frln rotorbladen. 

Porta. pl nlata sida. 

--Flyglinjen 

Linjechef (Ao 26) 

01 Neij 

Kursohef FSIC 

01 Bruse 

Xursohef FAIC 

Mj Palmgren 

Hal tidstjänstgörande lärares 

Tekniks Mj Ed.mark 

Strategis Mj Norrbohm 

Taktiks lfj Göransson och mj Betz-
feldt 


