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Flygvapnet gästades i mitten av 
oktober av chefen för Sovjetunio
nens flygstridskrafter och ställfö
reträdande fö rsvarsminister, mar
skalk Alexander Nilco/ajevitj f FI
MOV. Besöket var officiellt och in
går i en långsiktig besoksplan för 
de båda flygvapnen. (1987 gästade 
dåvarande (FV, general s-o Ol
son, det sovjetiska flygvapnet.) 

Besöket i Sverige omfattade stu
dier av organi ation, utbildning 
och materiel. lokala värdar var 
F 13, F 21 och F 5. 

Marskalk Efimov åtföljdes av 
förutom sin hustru Anna Kirillova 
- generalöverste P I BoJonozjko, 
överste G Krasnoperov samt för
svarsattachen i Stockholm, över
ste A Axenov. • 
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I september lämnade ÖB sin perspektivplan del 2 till 
Regeringen. I planen, som benämns Försvarmakt 90 
(FM 90), redovisar ÖB sill förslag till försvarsmaktens 
långsiktiga utformning infö r 1991 års försvarsbeslut. 
ÖB:s förslag ansluter till ambitionsnivån i 1987 års 
försvarsbeslut, men fordrar anslagsökningar för för
svarsmakten. ÖB.förslaget innehåller 21 flygdivisio
ner, dvs den nuvarande handlingsfriheten all 1991 
organisera en fjärde Drakendivision kvarstår i ÖB:s 
fö rslag. (ÖB redovisade i perspektivplanens del 1 att 
det framtida operativa behovet är 23 div isioner.) 

ÖB redovisar i FM 90 också exempel på försvars
maktsutformningar på nuvarande ekonomiska nivå. 
På denna nivå blir det enligt FM 90 nödvändigt att på 
längre sikt minska antalet flygdivisioner, trots att Flyg
vapnet under de de senaste 20 åren minskat krigsor
ganisationen med 50 procent. 

Det framgår klart i FM 90, att en av orsakerna till 
Skandinaviens ökade strategiska betydelse är flyg
stridskrafternas allt viktigare roll i militära operatio
ner och den betydelse svenskt luftrum har. 

Bakom ÖB:s förslag ligger också det faktum, att un
der fred, vid kriser och under neut ralitetstillstånd kan 
uppgiften all hävda vårt luftrums integritet endast lö
sas med bemannat luftförsvarsflyg. 

•• Regeringen har inför 1991 års fö rsvarsbeslut bl a 
angivit föl jande säkerhetspolitiska utgångspunkter för 
planeringen: 

Regeringsanvisningarna påminner oss om nödvän
digheten av långsiktighet i försva rsplaneringen. Vi bör 
också komma ihåg, att investeringar i nutid ger effekt 
först på lång sikt. Sålunda är medelsbehovet under 
försvarbeslutsperioden 1991-96 för att fullfölja ut
vecklingen och påbörja serieproduktionen av JAS 39 
Gripen detsamma, oberoende av om slutmålet sätts 
till 1O, 20 eller 30 divisioner. Beslut om krigsorganisa
tionens kvantitet aktual iseras först i 1996 års försvars
beslut. 

•• Mot bakrund av Sveriges strategiska läge är det 
viktigt all JAS 39-projektet kan furlföljas. Detta kräver 
ökade ekonomiska resurser för Flygvapnet. Men för
svarsmaktens ekonomiska situation och de samhälls
ekonomiska förutsättningarna i allmänhet gör att vi 
måste möta framtiden med realistiska förväntningar. 
Vi måste fortsätta aU bedriva verksamheten i Flygvap
net så sparsamt som möjligt. 

Sverige har i dag ett Flygvapen som åtnjuter stor re
spekt i omvärlden. Just detta är syftet med försvarsan
strängningarna. Vi bör göra vad vi kan för att Flygvap
net även i framtiden skall kännetecknas aven kvalifi
cerad svensk profil i luften och på marken. • 

---- ~ En specialredovining av vad FM 90 inne
bär i olika nivåer/operativa förmågor för 
Flygvapnets del återfinns på sid 4-9. 
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• • • • • • • • • • •••• 

Att försvarets ekonomiska kris är allvarlig 
har också framgått av andra utredningar. 
Hösten 1988 lämnade ÖB Försvarsmakts
utredning 88 (FU 88) och Försvarsmakts
ide 2000 (FMI 2000) till regeringen. I FMI 
2000 framhöll ÖB bl a att det är nödvän
digt att statsmakterna minskar försvarets 
uppgifter om den ekonomiska nivån inte 
höjs. 

Mot bakgrund av bl a FMI 2000 beslöt 
statsmakterna att tidigarelägga nästa för
svarsbeslut med ett år till 1991 och att en 
ny försvarskommitte - FK 88 - skulle till
sättas. FK 88 har ti ll uppgift alt lämna för
slag till försvarsmaktens utformning under 
den nya försvarsbeslutsperioden 1991
96. I januari skall kom mitten lämna ett sä
kerhetspolitiskt betänkande. Slutrappor
ten skall vara klar i december 1990. Med 
FK 88:s arbete som viktigaste grund förut
sätts riksdagen fatta ett nytt försvarsbeslut 
våren 1991. 

Försvarets anslag har minskat 

ÖB konstaterar i FM 90, att antalet f1yg
och fartygsförband minskat med omkring 
50 proc och fältarmen med omkring 30 
proc under de gångna 20 åren med i stort 
"oförändrade försvarsanslag". 

Antalet anställda har under tjugoårspe
rioden reducerats med 20 proc och anta
let utbildningsdagar för värnpliktiga med 
35 proc. T rots detta kostar försvarets per
sonal i fast pris 4-5 miljarder kronor mer 
per år 1988 jämfört med 1970. Dessa 
pengar har det varit nödvändigt att om
förde la från materielanslagen . 

ÖB sammanfattar beskrivningen av 
den uppkomna situationen med att kon

statera, att de ökande kostnaderna för 
materiell förnyelse och för personal , be
redskap och utbildningsverksa mhet till
sammans har orsakat försvarets ekono
miska kris. 

•• För Flygvapnets del kan vi konstate
ra, att vi varit tvungna att minska antalet 
flygdivisioner kraftigt för att kunna upp
rätthålla den kvalitet på förbanden som 
hotutvecklingen krävt. 1968 hade vi 40 
divisioner, i dag har vi 20. Samtidigt inger 
det ekonomiska läget i JAS 39-projektet 
viss oro inför framtiden . ÖB och CFV an
mä lde redan i januari 1989, att en förut
sättning för att projektet skall fullföljas är 
att Flygvapnets ekonomiska ram höjs. 
Om så inte bli fallet bör projektet avbry
tas . 

Till bilden hör också alt vår ursprungli
ga planering för stril- och bassystem inte 
har kunnat fullföljas på grund av bristan
de priskompensation och kostnadsök
ningar. 

När det gäller Flygvapnets driftskostna
der, har ökade löner och förmåner inne
burit en kostnadsökning från 1987 års för
svarsbeslut på mer än två miljarder kro
nor fram till 1997. 

•• Sammantaget kan man med fog på
stå, att försvarets ekonomiska kris som 
ÖB beskriver den också gäller Flygvap
net. En oförändrad ekonomisk ram leder 
till fortsatt minskning av försvarets och 
Flygvapnets storlek. ÖB talar om en hal
vering vart tjugonde eller trettionde år. En 
sådan framtid måste förutsätta att stats
makterna minskar försvarsmaktens upp
gifter. 

I ett internationellt perspektiv framstår 
bilden av eftersläpning för svenskt försvar 

tydligt . De flesta länder i vår omvärld har 
haft en verklig årlig tillväxt av försvarsan
slagen på 2 till 5 proc. De har på det viset 
kunnat bibeh ålla antalet enheter och ef
terhand tekniskt förnyat dem i större ut
sträckning än vi. Under den senaste tio
årsperioden har Sverige minskat sina för
svarsanslag med 1,5 proc. Samtidigt har 
Danmark ökat sina med 6, Norge med 25 
och Finland med 40 proc. 

Inga nya säkerhetspolitiska 
utgångspunkter 

Den 16mars 1989 fattade regeringen be
slut om anvisningar för det fortsatta arbe
tet inför FB 91. Det är intressant att note
ra , att den säkerhetspolitiska inriktning 
som låg till grund för 1987 års försvarsbe
slut även i fortsättningen skall vara den 
viktigaste grunden för " totalförsvarets 
långsiktiga studier och planering inför 
nästa långsiktiga tota lförsvarsbeslut. " 

Relationerna mellan USA och Sovjet
unionen är nu bättre än på länge. Men 
den utveckling som lett fram till dagens si
tuation är nära förknippad med den fort
satta inre politiska och ekonomiska ut
vecklingen i Sovjetunionen och Östeuro
pa. Osäkerheterna vad gäller den framti
da utvecklingen inom detta område kan 
väntas kvarstå under lång tid. 

Regeringen sammanfattar de säker
hetspolitiska utgångspunkterna med att 
konstatera, att vi måste räkna med att ut
vecklingen kommer att präglas av väx
lingar mellan perioder av samarbete re
spektive spänning mellan stormakts
blocken. Sådan växlingar bör inte läggas 
till grund för vår egen säkerhetspolitiska .. 

Bild 1 

Flygvapnets värnkraft i framtiden, enl FM 90 

Försvars
förmågan 

FB 87:s mål A = ÖB:s förslag 

Begräns

ningar 


• • • B = IT, IU 


Bara för 

neutralitet 
 -..._---- C+ I= fred, kris 

c = (T), U 

I dag 1996 2001 2006 2011 
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Bi/d 2 Operativa förmågor 
"\ 

Övervaka vårt territorium och luftrum 

Hävda vårt territorium och luftrum 

Skydda sjö- och luftfart och andra svenska intressen 

/

Initialeffekt mot inledande mark-, sjö- och 
lufttran!ij2orter 

Skydd av infrastruktur 

Försvar av infallsportar 

Slå inledande luftlandsättningar och landstigande 
förband 

Försvåra an~riparens fortsatta st yrke tillväx t 

Begränsa fortsatt utbredning 

Bryta angriparens anfallskraft 

!' 

I 
TERRITORIELL 


INTEGRITET 


T 

TROSKELEFFEKT 

U 

UTHALUG STRID f-

planering. Kortare perioder av minskad 
spänning bör inte tas till intäkt för minska 
de ambitioner, lika lite som ökade mot
sättningar mellan stormaktsblocken bör 
leda till förhastade eller överdrivna reak
tioner på det säkerhetspolitiska området. 

Lägre operativa krav 
måste övervägas 

Redan 1988 stod det klart att de ekono
miska ramar som avdelats i försvarsbeslu
tet 1987 inte skulle komma att räcka för 
att lösa de uppgifter beslutet innebar. I 
FMI 2000 redovisade ÖB problembilden 
i stort. Slutsatsen var, att det fö r att ge
nomföra FB 87 behövs ett ramlyft i nästa 
försvarsbeslut samtidigt som försvarsan
slagen måste öka med 3 proc årligen. 
Mindre ökningar eller oförändrad nivå 
kräver att statsmakterna minskar försva 
rets uppgifter. (Bild 1, FV i FM 90.) 

En av huvudfrågorna i FM 90 har därför 
varit, att lämna exempel på framtida för
svarsmakter konstruerade på sådant sätt 
att de kan lösa en eller flera särskilt angiv
na uppgifter på ett önskat sätt, medan 
andra uppgifter eftersätts eller helt bortses 
ifrån. 

Av många skäl är det ingen framkomlig 
väg att beskriva lägre ambitioner för för
svaret genom att exempelvis satsa huvud
delen av ramarna på en försvarsgren eller 
några få vapensystem . Inte heller är det 
rea:istiskt att utgå från antaganden om att 
försvaret av vissa landsändar avsevärt 
skall eftersättas eller utebli. 

•• ÖB har i stället valt att uttrycka för
ändringar i försvarsmaktens uppgifter i 
termer av "operativa förmågor". FB 87 
ställer enligt ÖB analys i FM 90 tre grund
läggande krav på vår förm åga. Dessa är : 
Territoriell Integritet (I) , Tröskeleffekt (T) 

och Uthållig strid (U). Genom att variera 
tyngdpunkterna mellan dessa och storle
ken på var och en blir det möjligt att 
konstruera exempel på försvarsmakts
sammansättn ingar med lägre ambitioner 
än vad som förutsätts i FB 87. (Bild 2). 

Vill man förklara det med andra ord 
kan man säga, att den modell ÖB valt be
skriver alternativa sätt att utnyttja försva
rets samlade effekt sett mot ett brett tids
perspektiv från fred över ett kris- och neu
tra litetsskede till krig. Genom att variera 
tidpunkt för detta effektuttag samt syftet 
och sättet att göra det, kan man beskr iva 
olika"operativa förmågor" . 

Ett försvar utformat enbart mot förmå
gan territoriell integritet dimensioneras 
exempelvis för att verka i fred, kris och 

FV:s effekt/förmåga 

1990-talet 


neutralitet. Ett sådant försvars möjligheter 
i krig blir alltså avsevärt lägre än dagens. 
På motsvarande sätt profileras försvars
maktssammansättningarna mot förmå 
gorna tröskeleffekt respektive uthållig 
strid . 

•• FM 90 visar att det med en oföränd
rad ekonomi (nivå C) blir nödvändigt att 
välja mellan endera av de tre förmågorna, 
l, T eller U. Med en ramhöjning och en år
lig ökning på ca 2 proc (nivå B) kan ambi
tionen ökas till två alternativ, där det ena 
kombinerar territoriell integritet och trös
keleffekt , det andre. territoriell integritet 
och uthållig strid . Först på ytterligare en 
högre ekonomisk nivå (nivå A = ÖB:s 
förslag) kan alla uppgifterna lösas, d v s 
FB 87:s ambitioner bibehållas! 

Möjligheterna för försvarsgrenarna att 
konstruera lösningar profilerade mot de 
operativa förmågorna varierar. För Flyg
vapnets del anser vi , att flygstridskrafter
nas egenskaper gör dem särskilt lämpliga 
att hävda vårt territorium i fred, kris och 
neutralitet och att tidigt vid ett angrepp 
sättas in mot angriparens luft-, sjö- och 
marktransporter. Med andra ord kan man 
säga , att territoriell integritet och tröskel
effekt är de operativa förmågor som sär
skilt kräver starka flygstr idskrafter. 

Vi brukar också säga, att vår förmåga 
till hög tröskeleffekt är en förutsättning för 
att försvarsmakten i sin helhet skall kunna 
mobilisera . På det viset finns egentligen 
inget motsatsförhållande mellan tröskel 
effekt och uthållig strid genom att den för
sta faktiskt är en förutsättning för den and 
ra. 

"Mot den här bakgrunden har vi också 
funnit , att det är svårt att konstruera profi 
lerade exempel på framtida flygvapen 
uppbyggda enbart mot tröskeleffekt re
spektive uthållig strid . Variationerna be
gränsas i stort till antal och typ av vapen 
till fl ygsystemen samt till utbyggnaden av 
bassystemel. 

Bild 3 

FV:s effekt/förmåga 
2000-talet 

Investering JAS 39 
VidareutveckJing 

av JAS 39 
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lAS 39 - viktigaste 
fram tidsfrågan 

Flygvapnets arbete i FM 90 har till stor del 
cirkulerat kring JAS 39-projektet. I de
cember 1988, samtidigt som arbetet med 
FM 90 just inletts, anmälde Försvarets 
materielverk (FMV) att JAS 39-projektet 
kommer att behöva ökade ekonomiska 
ramar. Vi kunde alltså tidigt konstatera, 
att ett flygvapen av dagens styrka och om
fattning uppbyggd på JAS 39 kommer att 
kräva ramökningar som i stort motsvarar 
nivå A i FM 90, d v s ÖB:s förslag. 

Frågan är då hur ett flygvapen på lägre 
ekonomiska nivåer än nivå A skall se ut. 
Till att börja med kan vi konstatera , att 
den typ av utredningsarbete som genom
förts i FM 90 till stor del behandlar avväg
ningar mellan närtid och framtid. För 
Flygvapnets del handlar det om hur 
mycket som skall satsas på vår förmåga 
under 1990-talet i form av återtagning av 
brister och vidareutveckling av vårt fina 
arv i vid bemärkelse. Mot detta måste vi 
väga behovet av investeringar i vår förmå
ga omkring och efter sekelskiftet i form av 
både anskaffning och vidareutveckling av 
JAS 39 inklusive vapen och stödsystem. 

Arbetet med Flygvapnets del i FM 90 
har därför till stor del gått ut på att studera 
alternativa avvägningar över tiden, men 
naturligtvis också avvägningar mellan oli
ka system inom varje tidsperiod . De va
riationer som studerats har främst varit 
kvalitativa och kvantitativa ändringar i 
JAS 39-projektet. Det har också varit nöd
vändigt att granska konsekvenserna av att 
senarelägga eller helt stryka viktiga mate
rielobjekt ur planeringen - t ex flygburen 
spaningsradar (pS 890) och tungt styrt at
tackvapen (TSA). Även fredsorganisatio
nen - eller grundorganisationen som den 
numera kallas - har det varit nödvändigt 
all variera. 

Den övergripande målsättningen med 
avvägningarna har varit att nå en utveck
ling över tiden som svarar mot angiven 
operativ och ekonomisk inriktning och 
som inte medför påtagliga effektsvackor 
samtidigt som handlingsfrihet behålls in
för 2000-talet. (Bild 3). 

FM90 
bara ett av flera underlag 

Resultatet av FM 90 för Flygvapnets del 
sammanfattas på bild 4. Det är viktigt att 
komma ihåg, att FM 90 i första hand är att 
betrakta som en konsekvensbeskrivning 
av hypotetiska förändrade ekonomiska 
och operativa förutsättningar. FM 90 är 
alltså inte ett underlag för planering ur vil
ket statsmakterna förväntas peka ut en 
lösning som skall gälla i FB 91 . 

FM 90 skall nu granskas av försvars
kommitten och utgöra ett av flera under
lag inför kommittens slutrapport. FK 88 
har naturligtvis som uppgift att behandla 
fler frågor inför totalförsvarsbeslutet 1991 
än vad FM 90 behandlar, exempelvis be-

Bild 4 

FV:s inriktning fram till år 2011 i FM 90 

21 div JAS 39 
TSA 
890 

18 div JAS 39 
890 
-1 Flj 2001 

16 div JAS 39 
-2 Flj 1996 

12-15 div JAS 39 
-2 Flj 1991 

hov av insatser inom övriga delar av total
försvaret. 

FB 91 skall avse försvarets utformning 
under perioden 1991-96. Men det skall 
också innehålla en inriktning för perio
den 1996-2001 . Statsmakterna har också 
begärt en redovisning av konsekvenserna 
på längre sikt av de olika exemplen . Det 
är därför bilden visar Flygvapnets inrikt
ning med en så avlägsen tidpunkt som år 
2011. Man måste då komma ihåg, att 
osäkerheterna på så lång sikt i de flesta av
seenden är betydande. Dessutom förvän
tas minst fyra försvarsbeslut i praktiken 
komma att påverka försvarets utformning 
2011 . 

Syftet med att ha detta långsiktiga per
spektiv är helt enkelt att kontrollera om 
den planering man gör för 1990-talet ska
par stora svårigheter på längre sikt, exem
pelvis av typen stora samtidiga behov av 
materielomsättning som kräver stora in
vesteringar under kort tid. 

Sammantaget kan man säga, all FM 90 
är ett av flera underlag inför FB 91. FM 90 
visar på konsekvenserna för försvarsmak
ten med angivna ekonomiska och opera
tiva förutsättningar. Konstruktionerna av 
exemplen har gjorts på ett profilerat sätt 
för att skillnaderna skall bli så tydliga som 
möjligt. FB 91 kommer säkert att bli nå
gon kombination av olika exempel från 

Ekonomiska 
nivåer 

o 
17 div JAS 39 
TSA 
890 

-1 Aj 2001 0 

13 div uti fpl 
TSA 
-1 Flj1991 
-1 Flj 1996 

FM 90, där statsmakterna med delvis 
andra utgångspunkter väljer väg. 

ÖB:s förslag - nivå A 
- ingen upprustning 

ÖB:s förslag - nivå A - innebär att 1987 
års försvarsbeslut kan fullföljas. JAS 39
projektet genomförs enligt den ursprung
liga planen. Inriktningen är ett Flygvapen 
med 21 divisioner JAS 39. 

En fjärde division i J 35J organiseras vid 
F lO/Se S 1991. Stril- och bassystemen 
utvecklas för att möta de framtida hotför
ändringarna och för att tillgodose JAS 39 :s 
behov av ledning m m. Flygburen spa
ningsradar (PS 890) anskaffas. 

Det är endast på denna ekonomiska ni
vå sam JAS 39-projektet kan fullföljas en
ligt intentionerna i 1982 års riksdagsbe
slut angående flygsystemet JAS 39 Gri
pen. 

B-nivån, 
en handlingsfrihetsnivå 

På nivå B redovisas två exempel. Avsikten 
är att i det ena ge avkall på förmåga vad 
gäller uthållighet -exempellT (Territoriell 
integritet och tröskeleffekt) . I det andra ~ 

7 



Försvinn" i C-nivån 



Sl?Ji.nnande tider. 



Lednings- " inlonnalionssvstem 

lör Flygvapnet 


I Flygvapen/Nytt 3/89 orienterades om uppläggning 
och genomförande i stort av Lednings- & informa
tionssystem för Flygvapnet (LI FY). Då presenterades 
några av de projekt som ingår i arbetet. Med den all

Del2: 	 männa presentationen som grund beskrivs nedan to
talbilden av hela LI FY och de viktigaste sambanden 
mellan olika projekt - dels sådana som vi för närvaran
de arbetar med, dels de projekt som är en del av det 
s k arvet. 
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FV Bild 1 

Ledningssystem FV 

LEO 

PRIMUS ARM~ SYST 
MARINASYSTr- BAS I

TOR SESAM 
DIDAS I- 

PRIMUS 
l-I

DELTA VST 
SERR FUN-85FREJ AnEDAFM 

INFI 
PAF PRIMUS JAS
KRO f.  RYS 

F/S-lOK MARY IPlD IUTAFASASYOM 80 
mn 

PRIMUS Sb'lef.  Smil l-I

PRIMUS 
FW f-

Ar RDbBII BustafssDn 

Ledningssystem brukar ibland beskrivas 
med det formelliknande uttrycket el, d v s 
" Command, Con tro I, Communication 
and Intelligence". I vår begreppsvärld in
om LI FV motsvaras ledningsystemet 
främst av de tre C-orden. 

Bild 1 vill illustrera att det är lednings
systemets behov av och krav på informa
tion och informationsbehandling som 
skall styra informationssystemets struktur, 
tekniska utformning och funktion. Det är 
alltså stabernas och förbandens, d v s an
vändarnas, behov av informationsstöd 
som skail tillgodoses med hjälp av ett in
formationssystem . Denna till synes själv
klara utgångspunkt för arbetet med LI FV 
har på intet sätt varit självklar vid en blick 
bakåt i tiden . 

Många försök att bygga upp informa
tionssystem har misslyckats på grund av 
att det omvända tillvägagångssättet har 
tilllämpats, d v s först har tekniken lagts 
fast och sedan har användarna fått avpas
sa krav och behov efter de systemtekniska 
möjligheterna . När denna anpassnings
process så småningom var avklarad kun
de i sämsta fall tekniken redan vara föråld
rad - och hela processen fick göras om 
från början . 

•• Uppgiften för PRIMUS/Flj är bl a att 
samordna och anpassa till LI FV de mäng
der av informationssystem som är i drift i 
dag, bl a vid våra flottiljer . Bild 1 visar 
endast några exempel på sådana system. 
I själva verket är alltså antalet betydligt 
större. Arbetet med PRIMUS/Flj avses 
presenteras i FV-Nytt 1/90 liksom MARY, 
som är ett FMV-åtagande gentemot IG 
JAS . Uppbyggnaden av MARY vilar på 
delvis samma underlag som SESAM 



(verksam hetsanalyser för taktisk ledning), 
varför MARY har medtagits i bilden som 
en del av LI FV. 

Bild 1 vill också visa de viktigare delar
na av arvet som skall tas tillvara inom LI 
FV, bl a i SESAM-arbetet. SESAM är infor
mationssystemet för taktisk ledning (E 1, 
sektorstaber/senare flygkommandosta
ber) . SESAM kommunicerar uppåt med 
lEO (högkvarteret , milostaber) och åt si
dan med samverkande informationssy
stem ur Armen och Marinen. SESAMS 
viktigaste kontaktyta är PRIMUS-projek
ten på förbandsnivå. 

Kopplingarna mellan PRIMUS/Flyg 
och JAS har markerats särskilt, där JAS-ru
tan står för det arbete som bedrivs inom 

JAS-avd i Flygstaben och där förutom 
MARY, PlD UAS planeringsdator) och 
UlA UAS utvärderingsanläggning) både 
funktionellt och helst också systemtek
niskt behöver samordnas med övriga de
lar av informationssystemet. På motsva
rande sätt måste SEFIR (informationsstöd 
för SestabS), AllE (attackledningssystem) 
samt FASA (informationsstöd för plane
ring av attack- och spaningsflygföretag) 
inordnas inom LI FV ram. 

•• Arbetet med framtagning av StriC 90 
pågår ju som bäst med FS/Sekt 2 och FMV 
som de viktigaste aktörerna vid sidan av 
den civila försvarsindustrin. Behovet att 
knyta detta arbete till utvecklingen av LI 

FV är synnerligen angeläget och avser 
främst, som bild 1 försöker illustrera, 
samordningen med JAS, SESAM och PRI
MUS/Stril. 

Avslutningsvis något om tidsförhållan
den . En delmålsättning för arbetet är att 
genomföra prov med färdigställda delar 
av SESAM vid FMÖ-91, och med delar av 
PRIMUS/Bas vid KFÖ med en basbatal
jon samma år. Huvuddelen av SESAM 
(taktisk ledning JAS) skall kunna tillämpas 
vid mitten av 90-talet. Vid samma tid
punkt skall driftsättning av delsystem in
om PRIMUS (för ledning JAS) kunna ske. 

Ett komplett Informationssystem FV 
skall vara driftsatt vid sekelskiftet. • 

Våra ADB-systems
såltJamet 

måste analyseras 

Generellt gäller att för att kunna ~ Höja säkerhetsn ivån vid denna 
hantera information på ett säkert enskilda myndigheten och där
sätt vid användning av ADB, mås med för hela statsförvaltningen. 
te man analysera vilka eventuella ~ Få en samlad bild av ADB-sä
hot och brister som kan finnas. kerhetsnivån som kan utgöra 

Syftet med att genomförq dessa beslutsunderlag för de ytterliga
säkerhetsanalyser är att: re insatser som bör göras inom 

området. 
~ 	Få ett underlag för att bedöma 

vilken risk som är förknippad 
med en viss störning. 

Regeringen föreskriver i SFS 
1989:29, att myndigheterna skall: 

~ 	 Analysera sådana ADB-system 
som är av stor betydelse för den 
egna verksam heten eller för 
andras verksamhet. 

~ ADB-systemen skall granskas 
avseende säkerhet under såväl 
freds- som under krigsförhål
landen . 

~ 	 Utarbeta planer för säkerhets
höjande åtgärder . 

~ 	 Före utgången av år 1990 redo
visa analysresultaten av genom
förda eller planerade åtgärder 
till ÖB . 

~ ÖB har av regeringen fått i upp
drag att vägleda myndigheterna 
i arbetet med säkerhetsanaly
serna. Vi ska också samman
ställa och bedöma resultaten 
för att senast i juni månad 1991 , 
till regeringen redovisa en sam
lad bild av säkerhetsnivån inom 
försvarsmaktens myndigheter. 

Med anledning av uppdraget 
kommer ÖB att: 

• 	 Ge råd och stöd för att under
lätta för myndigheterna att ge
nomföra sina säkerhetsanaly
ser. 

• 	 Presentera och föreslå meto
der till hjälp för att genomföra 
säkerhetsanalyser . 

• 	 Genomföra utbildning i ADB
säkerhetsfrågor för system
och verksamhetsansvariga, 
påbö~adiaugusti 1989. 

• 	 Klargöra vilka krav som ställs 
på innehållet i myndigheternas 
rapportering till ÖB. 

Resultatet av genomförda sä
kerhetsanalyser kan , förutom att 
höja säkerhets nivån hos myndig
heterna, också utgöra underlag 
för att fatta beslut om hur vi inom 
försvarsmakten hanterar dessa frå
gor på bästa sätt i framtiden . 

Fortsättningsvis skall säkerhets
analyser genomföras som en na
turlig del i besluts- och anskaff
ningsprocessen inom försvars
makten . • 

Fst 

Kursmålet är att eleverna efter ge
nomgången utbildning skall, lik
som alla HK-elever vid MHS, ha 
kompetens för placering i kom
mendörkaptens/överstelöjtnants 
befattningar . De skall dessutom 
ha särskild ADB-kompetens . 

Vid val och prioriteringar av ut
bildningsinnehåll har integrerade 

och försvarsmaktsgemensamma 
förhållanden fått styrande inflytan
de. Operativa förhållanden har 
tillgodosetts före taktiska. Elever
na får möjligheter att inhämta kun
skaper i dessa ämnen i paritet med 
stabskurserna . 

Den ADB-tekniska och system
vetenskapliga utbildningen skall 

Ny ADB-kurs 

vid MHS 


utgöra ett komplement till den all
mänmilitära högre chefsutbild
ningen. Den skall integreras med 
denna bl a på så sätt, att samman
hang alltid skall finnas mellan tek
niska problem/lösningar och tak
tiska/operativa krav och förutsätt
ningar . 

Kursen är försvarsmaktsgemen
sam och helt försvarsgrens-/trupp
slagsoberoende . Kurslängden är 
28 mån. 

Det tidigare använda begreppet 
"ADB-kurs" leder tanken till ut
bildning av relativt snävt begrän

sade specialister. Huvudsyftet 
med kursen är emellertid att utbil
da militära chefer med förmåga att 
lösa komplexa problem av vitt 
skilda slag inom vitt skilda områ
den, då chefen behöver ha egna 
specialistkunskaper inom ADB
området. 

Militärhögskolan har därför fö
reslagit, att kursen skall få namnet 
"Högre tvåårig kurs i lednings
och informationssystem", HK L/. 
Detta namn återger bättre utbild
ningsmåletIområdet. - ÖB har 
också beslutat detta. 

Elevuttagning pågår i försvars
grensstaberna. Anmäl gärna Ditt 
intresse. Vill Du ha fyllig informa
tion, beställ den preliminära kurs
planen. Ring då : 08 - 7889367/ 
50. 	 • 

Fritz Gudmundsson 
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Övningsledare för "Sydfront 89" var mili
tärbefälhavaren i Milo syd, generallöjt
nant Gustaf Welin. Inför övningen angav 
MBSbia: 

"Genom sitt läge vid brännpunktsom
rådet Östersjöutloppen med dess 
mycket nära kontaktlinjer mellan stor
maktsblocken WP och NATO har vår 
del av landet mycket stor betydelse. 
Vårt bidrag till stabiliteten och balan
sen i området är viktigt och kräver 
ständiga insatser. 

"Sydfront 89" är ett viktigt led i ar
betet alt säkerställa den fortsaUa för
svarsförmågan i detta för Sveriges 
överlevnad viktiga område . 

"Sydfront 89" har som mål att ge 
chefer med staber ökad förmåga att le
da samordnade operationer, att sam
träna delarna i krigsförband och sy
stem till fungerande och slagkraftiga 
enheter och aU inte minst viktigt, för·· 
bättra förmågan hos enskilda soldater 
och sjömän I sina respektive funktio
ner." 

Övningsändamål 

"Sydfront 89" avsåg bl a att öva förband 
ur samtliga försvarsgrenar, vilka också 
skulle samverka med totalförsvaret i öv
rigt. 

Det operativa uppspelet utgjorde en 
god grund för en mängd övningsändamål 
för FV-förbanden. Här några exempel: 

15·17/9 

SkEDE 3 

5·9/9 10·14/9 

L....--_~~~ 
SkEDE 2 

' o 
'0 

SEKTORGRÅNS 

ÖVN I NGSOMRÄDE 
-.  - - _.. KONTR. LUFTRUM 

., 
o .. 

\.... , . 

~ Öva C E 1 och C sektor Syd med sta
ber i lednings- och samverkansuppgif
ter. 

~ Luftförsvar med samtidigt utnyttjande 
av JA 37, J 35 och AJ 37. 

~ Genomföra tillämpade attackföretag 
med skarp ammunition. 

~ Genomföra spaningsföretag i sektor 
Syd med basering även i annan sektor. 

~ Genomföra transportflygföretag tak
tiskt inom eget luftförsvarat område. 

iJvningsfider 

Datum 

~ Mörker _ Flygövningstid _ 

09-13 ~~~ 

09-14 ~~~ 

Kl. 06.30 19.00 

A-Tid D Dagsljus 

~ Taktisk ledning och uppträdande av 
flygräddningshelikoptrar i stridsområ
de. 

~ Mm, mm. 

Vädret 

Övningen började och slutade med regn 
inklusive lokalt nedsatt sikt och låga 
moln. Men redan fr o m första dagens ef
termiddag t o m näst sista övningsdagen 
rådde mycket bra väder. Planerad flyg
verksamhet kunde därför genomföras 
utan att begränsas av vädret. 

Övningsområde -luftrum 

Flygövningsområdet var beläget i ett 
mycket kom plext I uftrum med bl a ett fler
tal flygplatser med civil reguljär luftfart 
och ett 20-tal skjutplatser som skulle an
vändas under övningen. Dessutom ut
gjorde övningsområdet endast en del av 
luftförsvarssektor Syd. 

Dessa faktorer skapade problem. Dels 
förelåg samordningsproblem mellan flyg 
som deltog respektive inte deltog i öv
ningen, och dels mellan flyg och skarp
skjutningar. Härutöver var det svårt att 
tillämpa en realistisk bastaktik p g a be
gränsningar i antalet tillgängliga flygbaser 
och övningsområdets djup. to
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genomslag organisatoriskt. 
• Etc. 

Ledning och stabstjänst 

Eskaderchefens taktiska ledning fungera
de väl. Återigen poängterades vikten av 
att ÖB-nivån finns väl företrädd i övningar 
av FMÖ-omfattning, så att bl a hänsyn tas 
till behovet aven rikstäckande fördelning 
av E l :s resurser. 

Chefens för sektor Syd taktiska ledning 
genomfördes enligt en omarbetad arbets
ordning för sektorstaben, som förutsatte 
viss ändrad organisation och metodik. 
Syftet att med bl a delegering och förenk
lingar bättre anpassa stabsarbetet till luft
krigets tempo bedöms ha nåtts. 

Pga flygverksamhetens stora omfatt
ning blev belastningen mycket hög på 
viss stril- och flygledarpersonal. Luftrums
frågan måste uppmärksammas särskilt i 
kommande övningar i aktuellt område . 

En positiv erfarenhet utgjorde "Skjut
centrai Syd", som samordnade flyg och 
skarpskjutning. Organisationsformen bör 
utnyttjas i framtida större övningar. 

Deltagande 

"Sydfront 89" var resursmässigt en av de 
största av genomförda FMÖ. För FV :s del 
var dock "Väst 86" större såväl avseende 
resurser som tillämpat övningsområde . 

Ca 30 000 personer deltog i övningen 
med drygt 3 000 hjulfordon, 225 band
fordon , ett 60-tal båtar och fartyg samt 
omkring 125 flygplan och helikoptrar. 

Ur FV deltog C E l, C Se S och C Se M 
med staber, C Se M i begränsad omfatt
ning. Deltog gjorde också två strilbataljo
ner, ett flertal basbataljoner (varav två i 
huvudsak krigsorganiserade) samt alla 
flygförbandstyper . Totalt involverades 
cirka 4 000 personer ur FV. 

Erfarenheter 

När resultaten i en fredstida förbandsöv
ning skall utvärderas måste detta ske med 

försiktighet och omdöme m h t övnings
tekniska begränsningar: 
• 	 Fredstida luftrumsbestämmelser. 
• 	 Fredsmässiga flygsäkerhetsbestäm

melser. 
• 	 Begränsningar av övningstiden - antal 

dagar, delar av dygnet - m h t resur
ser. 

• 	 Många deltagande enheter endast 
organiserade med fredsorganisatio
nens resurser. 

• 	 p g a kravet på övningsutbyte får inte 
bekämpningar i luften och på marken 

Sambandstjänst 

"Sydfront 89" utnyttjade meddelandeför
medling med ny organisation och mate
riel. Förmedl ingstiderna blev längre än 
avsett. Åtgärder är redan vidtagna för att 
rätta till problemen. 

Vid signalkontroll på såväl flyg- som 
basradio har konstaterats röjande signale
ring vid vissa förband. Markförsvarsför
banden har dock genomgående varit 
mycket signalskyddsmedvetna. 

Foto:John S. Dah/in 
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= Flygvapnet; verlcSdl7Jhef. 
klam. 

Kvinna som man - dag som natt 

Stri/tjänst 

Luftbevakningen presenterade genomgå
ende luftläget på ett bra sätt. Den optiska 
luftbevakningen - gynnad av det fina 
vädret - bidrog i stor utsträckning till den 
goda luftlägespresentationen. 

Insatsbesluten var i stort riktiga och tak
tikanpassning genomfördes till rådande 
strilläge. 

Jaktförsvar 

Divisionschefernas ledning var utmärkt 
och förarna förde engagerade diskussio
ner om taktik och uppträdande för att 
komma till maximal verkan. Ett mycket 
stort antal bekämpningslägen uppnåddes 
också under tidvis ganska besvärliga för
hållanden. 

Detta till trots erhölls förluster vid möte 
med "fj jakt" trots strävan att undvika 
dessa. Arbetet att utveckla taktiken i detta 
avseende måste fortsätta. 

Attack 

Attackflygdivisionerna kom väl förbered
da och samövade in i "Sydfront 89" efter 
att just ha genomfört en större övning i C 
E 1 regi. Övningsutbytet bedöms därför 
ha varit gott. Inte minst har många erfa-

Foto: ii/mimINilsson 

renheter vunnits avseende attackens upp
trädande i luftförsvaret. 

Flygspaning 

Företagsledningen ingav förtroende. Spa
ningsordrar var väl genomarbetade med 
bra uppgiftsställningar. 

Spanings företagen genomfördes tak
tiskt riktigt m h t hotbilden. 

Framförallt de yngre förarna fick nyttiga 
erfarenheter vid samövning med krigsor
ganiserade basförband . 

Flygräddning 

Flygräddningstjänst övades krigsmässigt i 
stor omfattning med insats av både HKP 3 
och 4. Erfarenheterna underströk vikten 
av god kunskap om mark- och sjöstridslä
get i aktuella räddningsområden . 

Helikopterbesättningarna visade god 
förmåga att genomföra räddningsupp
drag och att ta hand om skadade. 

Bas- och underhållstjänst 

Vissa av de deltagande basbataljonerna 
genomförde KFO och övade enligt Bas 
90-systemets taktiska principer. 

KFO-bataljonerna betjänade också jakt ~ 
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T v: Al 37 Viggen klargörs vid 
krigsbas. 

på sidobaser. Man hade förberett sig väl 
för uppgiften och verksamheten fungera
de därför bra på respektive bas. 

Övade markförsvarsplutoner visade 
god förmåga i många avseenden. Utnytt
jande av hund i bevakningstjänsten be
höver överses. 

Flygsäkerhet 

Flygsäkerheten var hög under övningen. 
Detta har sannolikt sin grund i persona
lens engagemang och kunnighet samt att 
vädret var mycket bra. 

13 driftstörningar rapporterades, varav 
tre orsakades av fågelkollisioner. Den all
varligaste av dessa skedde med en SF 37 
som på 200 m höjd och fart 900 km/h kol
liderade med en stor fågel. Kollisionen 
orsakade huvsprängning. Föraren (som 
undkom oskadd) lyckades landa på Kal
mar flygplats utan ytterligare skador på 
flygplanet. Bra gjort! 

Övriga två fågelkollisioner orsakade 
smärre plåtskador på ett flygplan och mo
torbyte på ett annat. 

Ett tjugotal bullerklagomål från allmän
heten inkom under övningen. Några all-

Alert 
lIelSonal 
FlygIlIan 

rägbaser 
~r---------------------~ 

.E 
~ 
~ 
'" :§ 

Cc 

~ 
.e 

Ovan: + t v: Skånsk 135 Draken 
under landning och klargöring. 

c 



. \ 

r, 

, I.. 
I I •• j' \ 

I 't r". . r, 
\. I ' i '/ 

I •. I ~ 

Slutligen några citat ur MS S dagorder 
som sändes ut efter genomförd övning: 

"ÖvningsförutsättningarJ1~ ~r varit 
goda. Förberedelserna har varit både 
grundliga och förutseende. Y~:nj~lgsllt:;.... 
dare med staber har 
på ett skickligt ätt . Välllret, h;~r 
dels varit gynnsamt." 

"lag har sett ()Ulliga l ~')(!l1~PJ~ 
och framåtanda ~o, DN]e ~~~[qtClla, 
fötband. ~' 

"Syftet 'att san't.rirntl\il.-5t~~~lr,pcilU.~ 
band på 
sy lem i ett lag~!~n;.: 

och insats- mC) k.u!iJlnY~:tqlJ~~'M~~ 
nåtts.". 

varliga skador har dock inte uppkommit i 

sammanhanget. ~.·rJ.~....:I 

Slutsummering 

Den sjunde försvarsmaktsövningen är ge
nomförd. Nu återstår det omfattande och 
viktiga arbetet att på olika nivåer analyse
ra och ta vara på erfarenheterna: Detta 
görs inte minst i förberedelserna inför näs
ta FMÖ, vilka redan har kommiten bra bit 
på väg! . 



Tankar och sgnpunkter kring 
ledarskap från deltagare I 
KlIOK 89 (Kurs I ledarskap 
för lärare och kurschefer) • 

Ar 

MÄNNIS
försvarets v· 
"motor"? 

Ar P,r-Arn, W,hlund 

Den militära organisationen, dess utrustning 
och förberedelsearbete är bara en gemensam 
grund inför det kaos, som kan komma. Om det 
blir krig, blir det nog inte som man förväntat sig 
och övat för. Soldater och chefer måste kunna 
möta det oväntade och svåra, strukturera . det 
och handla. 

Öva mod är inte att ta bort sin 
rädsla, snarare öva att klara en 
uppgift med sin rädsla . Att öva det 
oväntade är inte att göra det ovän
tade väntat. Det ovissa -att kunna 
stå ut med det, att leva med det 
och att fungera trots det. 

Krigets krav är kanske så mycket 
svårare och mera ostrukturerade 
än vi 11ågonsin trott. Man måste 
öva med misslyckanden för att 
kunna undvika att misslyckas; 
måste få analysera hämnd och 
hat, genom ökad medvetenhet få 
möjlighet att följa de folkrättsliga 
reglerna. Krigets krav? Först när de 
är analyserade och accepterade 
av oss kan de vara grund för ut
bildningen. 

Förändringens vind blåser stän
digt över försvarsmaktens organi
sation. Förändringar ingår som en 
naturlig del av verksamheten. En
ligt ÖB :s grundsyn måste denna 
också kännetecknas av stabilitet. 
Förändringarna måste därför ge
nomföras utan tidspress och i 
samarbete med de berörda. God 
förändrings beredskap är en förut
sättning för att försvarsmakten 
skall kunna lösa sina uppgifter. I 
fred och i krig. 

•• Tillvarata resurser. - Dagens 
försvarsdebatt handlar mycket om 
ekonomi och materiel, väldigt litet 
om människan och utbildningen. 

En modern planeringsmodell, 
inspirerad av de framgångsrikaste 
företagens sätt att arbeta, säger att 
man skall börja md värderingar
na, komma överens om dem. 
"Människan är försvarsmaktens 
viktigaste tillgång" är en värde
ring, stadfäst i inledningen till 
ÖB :s grundsyn på ledning och 
samarbete. 

Sedan, som steg 2, skall man 
bestämma hur det skall synas i det 
praktiska handlandet, att man 
verkligen har dessa värderingar. 

Hur syns i vardagens handlingar, i 
debatten, värderingarna enligt 
ÖB :s grundsyn? Har människan 
glömts bort som en resurs? Ser det 
inte faktiskt ut, som om det vi tyck
er vara viktigast är pengar och ma
teriel? 

Ett krig ställer stora krav på che
ferna på alla nivåer. De måste ut
bildas så att de blir initiativrika, 
kreativa, handlingskraftiga och 
acccepterade ledare . 

Dagens ledarskapsutbildning 
vid våra militära skolor har hög 
kvalitet. Chefer och utbildare får 
en bra utbildning. Men när dessa 
välutbildade kommer ut från sko
lorna och kurserna, tar organisa
tionen i övrigt emot dem då som 
det kvalitetstillskott de är? Kanske 
måste organisationen göras bättre 
beredd att ta emot dem. Att ta 
vara på det kapital som god ut
bildning skapat är en stor, billig, 
alltför ofta då ligt utnyttjad effekti
viseringsmöjlighet. 

•• KLLOK 89 i stort. - För mig 
började KLLOK med en veckas 
hemstudier av bl a Knud Illeris bok 
"Problemorienterad och delta
garstyrd undervisning". Vid den 
tidpunkten verkade boken mest 
som en samling bra men svåra vi
sioner. 

Veckan därefter skedde inryck
ningen, ti ll MHS vid Valhallavä
gen i Stockholm, trots att kursen 
skulle hållas på Gällöfsta utanför 
Kungsä ngen. Tisdagen den 16 
maj anlände med andra ord en 
deltagarförvirrad infanterikapten 
till MHS, totalt ovetande om var
för dit och där. Avprickning och 
ivägskickning på fotmarsch till 
Karlbergs slott tillsammans med 
två andra deltagare . 

På Karlberg blev det att gå ännu 
mer, ett s k walking rally. Men ef
ter detta kom så förflyttning til l 
Gällöfsta, med buss tack och lov. 

KllOK 

Kun i Ledankap för Lärare Och 

Kunchefer. 

Syfte: Ge kompetens att vara lä
rare i ledarskap på OHS-, KHS
och MHS-nivå. Ge ökad kompe
tens och fördjupad insikt i at! 
som chef och utbildare utöva le
darskap i enlighet med OB:s 
grundsyn på ledning och samar
bete inom försvarsmakten. 

Ur u/bildningsmJ/e/: " ... funk
tionellt uppträdande under ovis
sa och extremt pressande förhål
landen", "leda diskussioner i m i
litär yrkesetik" , " utnyttja grupp 
som inlärn ingshjälpmedel" . 

Kurslängd: 10-14 veckor, varav 
cirka hälften på hemorten och 
hälften i internat. 

Cenomfördakurser: Hittills åtta, 
den första vintern 1980/81 inför 
NBO med dess kraftigt utökade 
volym ledarskapsutbildning, 
den senaste maj-augusti 1989. 

Kurspla/ser: MHS (1980/81), 
Karlberg (1982/83 och 1984), 
Gällföfsta (f o m KLLOK 1985). 

Där följde de närmaste dagarna 
s k teamutbildning . jag lärde mig 
den veckan vikten av att öva på att 
möla det oväntade och jag fick 
känna på den kraft det finns i en 
metodiskt uppbyggd och intrim
mad grupp. 

•• Deltagarstyrning. - Veckan 
därpå ägnades åt konstruktion av 
deltagarstyrd utbildning med pla
nering av följande fyra veckor (två 
hemstudie- och två Gällöfsta
veckor) som yttre mål. Nu började 
man förstå djupet i boken som 
lästs hemma . Veckan var mycket 
jobbig men mycket nyttig. Man 
började inse att deltagarstyrning 
ger effektiv och rik kunskapsin
hämtning. 

Så var det hemstudier igen, om 
etik och moral, stress soch strids
reaktioner. Massor av litteratur 
som skulle läsas. Den följande, så
ledes tredje Gällöfsta-veckan in
leddes av fältbiskopen Bengt Wa
densjö och docenten Sten Philip
son om etik. Gruppbearbetningar 
och nya föreläsningar följde om
växlande under veckan , så som 
deltagarna önskat. Vad jag lärde 
mig denna vecka var förstås en hel 
del om ämnena men framförallt 
om deltagarstyrd undervisning . 
jag kände, att detta kan vara rätta 
sättet för utbildning av chefer. 

•• Chefen och ledarskapet. 
Och så åter en veckas hemstudier, 
nu i ämnena planering, utvärde
ring, organsiation m fi. Förste före
läsaren utifrån under den följande 
fjärde gällöfstaveckan var ekon dr 
hc Hans Cavalli-Björkman , som 
också besökte och diskuterade 
med var och en av våra fyra grup
per under bearbetningen av det 
presenterade stoffet. Bland de I 

andra föreläsarna under veckan 
var idrottspsykologen Eva Rusz , 

An/al del/agare: Ca 30 per kurs, 
ur samtliga försvargrenar; olika 
åldrar, grader, skolnivåer, tjänst
göringsplatser. 

Kurskons/ruktör: FOA:s beteen
devetenskapliga institution i 
samarbete med försvarsgrenar
nas representanter. 

Kurschel'er: Ovlt Håkan Wahl
ström (1980/81), övlt Bertil Nels
son (1982/83), övlt Lajos Gre
dinger (fyra kurser), övlt Nils 
5chUldt (1987), mj Curt Temin 
(1989). 

Kursanordnare: MHS (1980/81 
och 1989), CA (övriga år). Kurs
ledning: Utöver kurschef repre
sentanter för försvarsgrenarna 
och , t o m KLLOK 1987, FOA. 
Som lärare och föreläsare dess
utom externa resurser. Försvars
grenarna finansierar KLLOK i 
proportion till antalet deltagare 
(t ex Armen 18/30, Marinen 5/ 
30, Flygvapnet 7/30. 

Näs/a kurs: Förslag föreligger att 
KLLOK 90 genomförs på Gällöf
sta och i MHS regi 1990-04-17-
07-06 med uppehåll för SOB 
o dyl. 

som mycket givande pratade psy
kisk beredskapsträning PBT, för
visso ett ämne i tiden. Psykisk trä
ning ingick förstås i kursen , orien
terades om, övades och fanns 
dagligen avsatt tid för liksom för 
den fysiska . 

Huvudtemat för kurstidens åter
stående tre veckor, en hemma 
och två på Gällöfsta, var den bok 
som enligt ÖB och försvarsgrens
cheferna skall vara vägledande för 
ledarskapet inom försvarsmakten i 
krig och fred: CHEFEN OCH LE
DARSKAPET. Till hjälp ordnades 
bl a en paneldebatt med general 
ur Armen, amiral ur Marinen och 
general ur Flygvapnet. Ytterligare 
en paneldebatt , med deltagare på 
bataljonschefsnivå, genomfördes 
också. Många aktuella problem 
belystes men också visioner om 
framtida ledare och chefer . 

De sista dagarna ägnades åt s k 
skarpa arbeten (som bl a resultera
de i att en grupp tog initiativet att 
på avslutningsdagen för ÖB per
sonligen presentera ett förslag till 
metod och äntligen för ÖB :s 
grundsyn att genomsyra organisa
tionen) samt till utvärdering. Slut
sats: KLLOK är, tror jag, en myck
et kvalificerad utbildning av chefs
utbildare. 

• KLLOK har för mig inneburit en 
milstolpe, inte bara i min militära 
yrkesutövning utan även i mitt liv . 
Kursen har gett mig ökad insikt om 
hur ledarskap kan bedrivas. jag 
hoppas att man tar emot oss 
KLLOK-deltagare på våra arbets
platser. Inte som ledarskapsorakel 
som skall rasera och bygga nytt, 
utan som kunskapstillskott av vikt 
för allas vårt arbete med att för
bättra, utveckla, leva upp till vär
deringen att: Människan är 
försvarsmaktens viktigaste till
gång. • 
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Carina snabbtpopulär 

F 13 har anställt FV:s första kvinna 
i drivmedelsförrådstjänst. Carina 
Bergs/en heter flickan. Hon har en 
gedigen utbildning och erfarenhet 
av tunga fordon, bl a som bilkårist 
och bussförare vid SJ. Carina har 
genomgått FV:s centraliserade 
drivmedelsutbildning. Hon är nu i 
full verksamhet vid drivmedelsför
rådet och en omtyckt lagmedlem 
på Bråvalla. • 

Yngve Lundkvist 

Årets riksstämma för frivilliga Motorcykelkårer
nas riksförbund avhölls på Kar/bergs slott i 
Stockholm. Man celebrerade där även organisa
tionens 60 års jubileum. Att fMCK är att etable
rat namn inom försvarsmakten och i motorcy
kelvär/den råder det ingen tvivel om. Riksstäm
man hade samlat 100 delegater från 23 kårer 
från Malmö i söder till Kalix i norr. 

Bland de som uppvaktade sågs som rikskårchef valdes överste
Chefen för Flygvapnet, som över löjtnant Rolf Kameus från Skövde . 
lämnade FV:s standar. Chefen för 
Armen sa i sitt tal, att han inte bara 
ser FMCK som en försvarsorgani
sation utan även som en organisa
tion med en viktig uppgih i det 
ungdomsvårdande arbetet. C A 
överlämnade en sabel att som 
vandringspris tilldelas den kår 
som varit "BÄST PÅ HUGGET" i 
avtalsteckning. 

Vid FMCK:s riksstämma avgick 
Göran Tollin efter 14 år som ri ks
kårchef och styrelseordförande i 
FMCK. Tollin var tidigare sekrete
rare i fem år. 

Till Göran Tollins eherträdare 

Föreningens målsättning är i dag lika aktuell som 1890. AFF har 
till ändamål att skapa insikt om Sveriges säkerhetsproblem och 
om behovet av ett starkt totalförsvar till tryggande av vår frihet 
och fred . Föreningen arbetar på ideell grund och är helt friståen
de från myndigheter och politiska partier. 

AFF medverkar aktivt i den säkerhets- och försvarspolitiska 
opinionsbildningen och stimulerar till debatt i första hand ge
nom tidskriften "Vårt Försvar" . I aktuella frågor ordnas debatter, 
såväl i Stockholm som på andra håll i landet, öppna för förening
ens medlemmar och andra intresserade. 

AFF är Sveriges äldsta och i sitt slag enda allmänna totalför
svarsförening, i vilken alla svenskar inbjuds att vara medlem
mar, särskilt välkomnas ungdomar. 

AH har inga statsbidrag utan är helt beroende av enskilda bi
dragsgivare. Medlemsavgiften är endast kr 75 och i denna ingår 
tio nummer av AFF :s tidskrift "Vårt Försvar" . Föreningen är orga
niserad i länsorganisationer med centralkansli i Stockholm . 

Jag önskar bli medlem i 
Allmänna Försvarsföreningen (AFF) Antal kr: 

Medlemsavgift för enskild person 

lägst kr 75 per år 

Medlemsavgift för juridisk person 

lägst kr 500 per år 

Medlem mar får varje år gratis 10 ex av 

AFF:s tidskrift "Vårt Försvar" 


Jag beställer 

Antal: 
D ex av jubileumsboken il kr 75 

(för medlemmar) 

D ex av jubileumsboken il kr 150 
(för icke medlemmar) 

D ex av jubileumsboken i bibliofilband 
för il kr 300 

Under jubileumsåret erbjuds medlemmarna boken "Försvar 
för Frihet och Fred" för blott kr 75 (i stället för ordinarie pris kr 
150). 

Inför jubileet genomför AFF följande aktiviteter: 

Boken " Försvar för Frihet och Fred" . 

Säkerhetspolitiska debatter i länsorganisationerna . 

Film om totalförsvaret under de gångna 100 åren. 

Litografi över " Dalarö skans" av konstnären Gunnar Brusewitz. 

Pristävling l , bästa uppsats i ämnet" Hotbilden mot Sverige 

år 2000" . 

Pristävling 2, tävling för elever i grundskolans högstadium 

om Sveriges säkerhetspolitik och totalförsvar. 

Jubileumshögtid i Stockholms stadshus, lördagen den 15 

september 1990, i närvaro av kungaparet, prins Bertil och 

prinsessan Lilian, representanter för riksdag, regering och to

talförsvarsmyndigheter m fl. 


D 	 videokassett(er) av filmen "Vårt totalförsvar 
under l 00 år" il kr 200 

D 	 litografi(er) med motiv " Dalarö skans" 
Gunnar Brusewitz il kr l .500 

Tacksam för att Din beställning insänds snarast. 
Leverans av beställd materiel sker mot postförskott 
under våren 1990. Summa kronor 

Övriga önskemål: 
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För drygt ett år sedan, den 2 maj 1988, tog che
fen F 13, överste 1. Herman Schulz, det första 
spadtaget till ny stabsbyggnad för "F 13 Got
land". En ny resurs för hela Flygvapnet. Byggna
den har i år tagits i bruk. Den 20 juni var det offi
ciell invigning. 

F130 mode 
-b för ea 

Byggnaden är mycket innehålls
rik. Den har kommit till för att ge 
hela FV ändamålsenliga lokaler 
när olika förband gästar Gotland. 
Incidentberedskapen utnyttjar ju 
Visbybasen stor del av året. Både 
flygande och markpersonal har 
tillgång till lokaler jämförbara med 
vad de är vana vid från hemmaför
banden. 

Bra exempel är ordersal och ex
peditioner, omklädningsrum med 
duschutrymmen. Flygande perso
nal får sina flygdräkter torkade 
och ventilerade. Vpl har eget om

klädningsrum och uppehållsrum . 
Till och med motionsrum. En stor 
nyhet för oss " gotlänningar" är till
gång till matsal och mässutrym
men och därmed MKG:s militär
restaurangs mycket goda mat. 
Byggnaden kröns av ett torn. Det 
är dock inte avsett för trafikledning 
utan är en resurs för väderobser
vation. Basen ligger nära havet 
med risk för snabba väderföränd
ringar och därmed behov av att 
kunna se ut över omgivningen. 

För övrigt är byggnaden miljö
vänlig och försedd med värme

pumpar. Total kostnad 20 milj , 
varav ca 11 milj på enbart stom
byggnaden. Övriga kostnader in
kluderar VA och markkostnader 
m m. Resultatet har blivit en 
mycket bra arbetsmiljö . 

Allting är dock relativt. För ca 
20 år sedan skrev dåvarande che
fen för F 13G, major Sven-Erik 
Persson , i FlygvapenNytt "F 13G 
rör på sig". Det rörde sig då om att 
flytta från Tingstäde till Visby. Luft
fartsverkets gamla flygstation hade 
ställts i ordning för F 13G. 

" Ljusa och trevliga arbetsloka
ler i ' riktig' flygmiljö. Före detta 
trafikledartornet blev ett tr ivsamt 
dagrum med fin utsikt över flyg
platsen och dess livliga trafik . Det 
säger sig självt att personalen är 
glad över att få arbeta i denna för
nämliga flygmiljö. Det bidrar på 
sitt sätt till att F 13G på ett effekti
vare sätt skall fylla sin uppgift i luft
försvaret. " 

Men verksamheten förändras 
och därmed kraven på ändamåls
enliga lokaler och bra arbetsmiljö. 
De kraven är väl uppfyllda i dag. 
Förutsättning finns alltså för fort
satt efektivitet i luftförsvaret. 

Till sist: Verksamheten på Got
land berör, som nämnts ovan, he
la FV i samband med beredskap 
och övningar m m. Gotland ligger 
ju som ett stort hangarfartyg i ett 

intressant och händelserikt områ
de. Men Gotland är mer än så . 
Det är åtskilliga besök som gästar 
Gotland. Fältövningar, studiebe
sök, trivsel resor m m, m m. Vi på 
Gotland hälsar alla välkomna. 
Men Gotland finns hela året , inte 
enbart maj och juni . • 

Bo Fransson 

(ftm: C MKG, gw mj Sl<ffi-Mp,/ansson, 
a~f'rlamllif(/e eN muIlbarWad som gJ...a 
vid ;,wignmgen. PÅ bilden <lSsisterar C F 
11 riv , Hprmd/I SchuJz och plalsdlefM 
mi Bo FraflS$iXJ, vid pldIlter;ngpn. - Ne
dan: 8rgJp1aden sedd frJJ, SpdtlingsVigg. 

På omstående sida beställd materiel 
m m sänds mot postförskott till 

Titel , namn (företag) 

Adress 

O 
~ 


Allmänna Försvarsföreningen 

Riddargatan 1 3 

114 51 Stockholm 

.... Postnr och postadress 
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Efterlevande make/a
och barn 

efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad 
(motsvarande enligt tidigare gällande befälsordningar),' som är i 
små omständigheter, kan efter ansökan få understöd från H.M. 
Konungens Militärhospitals- och medaljfonder med för närva
rande ca 8 OOOkr/år. 

Upplysningar lämnas av redogöraren överste Bengt Colliander, 
Karlavägen 76, 114 59 STOCKHOLM. Telefon: 08-6617593. 

KURT ARONSSON (f 6) gratuleras till sin fina fjärde plats i militära VM 
i maratonlöpning, som avgjordes i Italien. Minns i september... (Kurt t v 
flankeras av femman Sune Hedin, I 2.) 

Målen flyger 5mÖh 

I siuIII ar se/lllmbef le""rade AB Ny,e
Aero trå nya måUly,plan (IJ/I LIar/et) III/ FlJf
srarets Malerle/rerk (FMVJ. FlJf 50 ml//kf har 
nu Armen och Marlnln lån tI"plan som kan 
bo,sera mål på bara nå,ra meteTS hlJ/d len 
hasll,het ar 700 kmlh. 

Svenska Värnpliktsofficersförbun
det (SVOF) har i samband med 
organisationens förbundsråd i 
Stockholm den 21 oktober 1989 
gjort ett uttalande som riktade sig 
till Försvarsutskottet och samtliga 
riksdagspartier. Som information 
till alla medlemmar i FV:s frivillig
föreningar sammanfattas uttalan
det här. 

SVOF kräver bl a: 
~ att hela vårt land skall kunna 

försvaras; 
~ att någon ytterligare urholk

ning av försvarmakten inte får 
ske, eftersom det allvarligen 
skulle försvåra det värnpliktiga 
befälets föru tsättningar att full
göra sina viktiga uppgifter i 
den svenska försvarsmakten; 

~ att riksdagen och regeringen 
visar tilltro till den militära led
nigen - som man själv tillsatt-

Nyge-Areo, som 1985 erhöll kon
traktet att utföra målflyg för för
svaret (Armen & Marinen), har nu 
slutit ett nytt 6-årigt måIflygkon
trakt med FMV, gällande från den 
första januari 1990. Den totala 
kontraktsumman uppgår till ca 
250 milj kr. 

Kontraktet innebär att AB Nyge
Aero årligen utför 5000 timmar 
målflygning för Armen och Mari
nen med specialutrustade turbo
propflygplan och två jetflygplan. 
Genom kontraktet tryggas syssel 
sättningen för ca 60-talet anställ
da . Målflyget bedriver sin verk
samhet över hela landet med ba
ser i Luleå, Gävle, Nyköping, Vis
by och Malmö/Sturup. På baserna 
finns både flygplan och personal 
stationerade. 

FMV köper de båda planen för 
för att träna upp skjutskickligheten 
hos luftvärnsförband och Mari
nen. Planen kan bogsera olika ty
per av mål som föreställer anfal
lande flygplan och robotar. 

Precis som en verklig fiende är 
planen utrustade för att göra det 

svårt för de svenska försvararna. 
Hög fart, låg flyghöjd och inbyggd 
radarstörning är några av de hin
der som svenska försvaret måste 
räkna med i ett verkligt anfall. 

•• De nya flygplanen av typ 
Learjet 35A skall ersätta de jetflyg
plan som använts under många 
år. De äldre flygplanen har haft 
begränsad aktionstid, då de varit 
försedda med första generatio
nens jetmotorer med hög bränsle
förbrukning. 

Learjet-flygplanen är försedda 
med moderna fan-motorer som 
väsentligt ökar aktionstiden på låg 
höjd och är dessutom betydligt 
tystare. 

De två Learjet har genomgått 
omfattande modifieringar för att 
bli så allsidigt användbara som 
möjligt. En hydrauliskt driven 
vinsch har installerats i kabinen. 
Denna möjliggör in- och utvinsch
ni ng av s k korvmål med upp till 
7000 m wire-längd . Flygplanets 
hydraulsystem har därför modifie
rats för ökad kapac itet. 

och litar på dess förmåga att 
rätt beräkna kostnaderna för 
det svenska försvaret; 

~ att försvaret i fortsättningen er
håller anslag som motsvarar 
08:s framlagda kostnadsnivå, 
den s k A-nivån; 

~ all bevara friheten och obero
endet måste få kosta! 

SVOF är en riksorganisation för 
det värnpliktiga befälet och med
lemmarna representerar olika yr
ken i samhället. Organisationen är 
partipolitiskt obunden. 

Av antalet befäl i den svenska 
krigsorganisationen är ungefär 91 
proc värnpliktigt befäl , 4 proc re
servofficerare och 5 proc yrkesof
ficerare. • 

Flygkroppen har försetts med 
utbyggnader och har i botten öpp
ningsbara luckor genom vilka må
len kan bytas efter sönderskjut
ning eller när annan typ av mål 
önskas för fortsatta uPRdrag. 

Vingarna har förstä rkts för att 
elektronisk störutrustning av vari
erande slag skall kunna bäras un
der vingarna . I dessa vingförstärk
ningar kan även luftturbindrivna 
vinschar monteras. Förstärkning
arna är gjorda för vikter upp till 
450 kg per vinge . 

I modernt luftförsvar ingår laser
utrustning av diverse utföranden . 

foto: Bo Dahlin 

För övningar används oftast lågef
fektlaser av säkerhetskäl. Vid så
dana övningar erfordras reflekte
rande prismor . Flygplanet har där
för försetts med in- och utfällbara 
laserprismor . 

Flygplanets utrustnig för övrigt 
omfattar modern kommunika
tions- och navigeringsutrustning 
som naturl igtvis tillåter start och 
landning under alla väderförhål
landen . 

•• Flygplanen är begagnade. 
De har tidigare fraktat välbeställda 
affärsmän i USA. I våras köptes de 
in och modifierades för åtskilliga 
miljoner för att bli målbogserplan i 
högprestandaklass. 

- De här flygplanen kommer att 
kunna bogsera mål som inte går 
mer än 3-10 m över vattenytan , 
säger Nyge-Aeros VD Anders 
Wincent. Planen flyger förstås lite 
högre än målen. 

Ett av flygplanen får Nyköping 
som huvudbas, medan det andra 
hamnar i Malmö. 

AB Nyge-Aero opererar ett 15
tal målflygplan och bedriver mål
flygverksamhet också för utländsk 
försvarsindustri samt målflyg för 
det holländska och belgiska för
svaret. • 

Red. 
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UTNAAfNINGAR 

Regeringen har utnämnt sek
tionschefen hos överbefälha
varen, överstelöjtnanten i 
Flygvapnet Hans W.m, att 
fr o m den 1 oktober 1989 
vara överste i Flygvapnet 

Nyskolchel 

Till ny chef för Flygvapnets 
Krigshögskola (FKHS) i Upp
sala har CFV utsett överste
löjtnant Klas OrlJndahl. 
Gröndahl efterträder överste
löjtnant Per-Olof Persson, 
som tillträtt tjänst vid Försvars
högskolan (FHS). 

FV i Libanon 

Cirka 60 soldater tillhörande 
Flygvapnet har varit verksam
ma i den Svenska FN-bataljo
nen i Libanon i olika befatt
ningar - främst som vakt- och 
hundförare. Ett antal yrkes
och reservofficerare har 
tjänstgjort i olika stabsbefatt
ningar. Tjänstgöringstiden 
präglades av god kamratanda 
och stimulerande arbete. 

För att stärka gruppgemenskapen 
bland FV:s personal inbjöds samt
liga till en träff den 26 augusti på 
Ca rl Gustav Camp i Naqoura . Ett 
annat syfte var att informera om 
olika utbildningsvägar inom för

svaret samt att marknadsföra den 
frivilliga utbildningen inom FBU. 

Regeringen har utnämnt för
svarsattachlm hos överbefäl
havaren, överstelöjtnanten i 
Flygvapnet "'at. BjlJrllng, 
att fr o m den 1 november 
1989 vara överste i Flygvap
net. 

Regeringen har utnämt över
ingenjören vid försvarets ma
terielverk (FMV:F), överste
löjtnant John HDbberf, att 
fr o m den 1 oktober 1989 
vara överste i Flygvapnet. 

-Jodå, lägg gärna på mer självstudier och applex på 
kvällstid. Kursen är kort och det mesta känns viktigt. * Den uppmaningen fick kursledningen vid FKHS ef
ter Flygvapnets första högrekurs för reservare. Det ty
der på ett uppdämt utbildningsbehov och stort intres
se av att gå vidare som reservofficer. 

14 löjtnanter från strilfacket, sam Tre kvinnor och elva män frän 
bandssidan, trafikledning och sex flottiljer bänkade sig framför 
flygsamverkan var "försökskani kurschefen major Lennart Carls
ner" vid premiärkursen hösten son, som naturligt nog lagt sche
-89. Utbildningen har tre steg : mats tyngdpunkt på taktik - luft
1 ) Två veckors AU-skede vid F 20. försvar, bas, attack och spaning. 
2) Efter ytterligare några veckors Vidare ingick ledarskap, försvars 

vidareutbildning vid resp fack kunskap, underhållstjänst och ad
skola befordras eleverna till ministration med stabstjänst och 
kaptener. und/säk-orientering av Säpo. 

3) 	 Efter KFÖ eller motsvarande Mot försoffning insattes idrott 
ska de kunna krigsplaceras på och alltför kompakt korvstopp
nivå 5, alltså som kompani ning motvekades med filmer och 
chefs ställföreträdare eller lik applex. Dessutom visades fack
nande befattning. anknutna filmer på kvällstid. 

FKHS, HK ROK -89/elever och lärare, Fr v övre raden: Kristina Bergendal, 
Conny Nord, OlofKarlström, Jan Ridenfeldt, LeifHolmqvist, Lars Niklas
son, Björn Arvidsson, Mats Lindholm, Håkan Höjer & Fredrik Lundström. 

Välkommen 
som ~~första re8enr~~ 

Det är givetvis svårt att på bara "Bra och kompetent lärarkår. 
två veckor hinna fördjupa elever Nyttigt med olika elevbakgrund. 
nas ämneskunskaper över ett så Kunskaper korsbefruktar. Vi är va
brett fält. Elevernas bakgrund och na att hantera information , ge oss 
förkunskaper varierar efter fack mer självstudier. Låt oss köra app
och civilt yrke. Här fanns forskare, lex på kvällstid , så hinner vi mer 
datautbildare, lokförare, trafikle på dagarna." - Så löd några av 
dare, valutahandlare, högskole synpunkterna från pionjärkursen. 
ingenjörer och ekonomer. - Jag noterar med nöje detta, 

sade C F 20, överste Jan West
Skolledningen var nyfiken och berg. Då får jag väl också lämna 

lyhörd inför utvärderingen. Men ut era telefonnummer till nästa 
kritiken blev mild. Den inriktades kurs , om de skulle tycka det blir 
mest på att höja nivån och takten jobbigt. • 
några snäpp: Leif Holmqvist 

- Nedre raden fr v: Eva Johansson, Sören Nilsson (lärare), Jan Westberg 
(C F 20), P-O Persson (dåv C FKHS), Arne Wessner (lärare) & Gunilla 
Runberg. 
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Träffen rönte stor uppskattning 
bland de deltagande och många 
fick bl a tillfälle att berätta erfaren
heter från olika grundutbildning
ar, KFO :n och tidigare FN-tjänst. 

FV-personalen håller hög klass 
och utför sina arbetsuppgifter 
mycket bra. Vid bl a tävlingar i 
hunddressyr m m i Norbatt (nor
ska bataljonen) belades första 
platsen av svenska hundar ledda 
av FV:s hundförare. 

• Avslutningsvis måste påpekas 
att stöd från FV i Sverige saknas 
nästan helt. U ndertecknad hade 
genom AST/ FN begärt ner en film 
om FV, dekaler och rekryterings
materiaI. Men detta uteblev helt. 
SYND, tyckte vi. Törs vi hoppas 

Ca 20 personer hade möjlighet att på skärpning framgent? • 
deltaga. Kent Almen 

Vid flyglinjens 2-åriga högre Vid den l-åriga kursen premie
kurs premierades speciellt : rades speciellt: 

Major Jan Andersson Major Anders Corderreldt 
" Karl-Erik Johansson " Lennart Rasmusson 
" Thomas Bergqvist 

Vid Krigsflygskolan i Ljungbyhed andra i september. Årets kursettor 
(F 5) har under 1989 två aspirant heter: Peter Andersson & Rickard 
examina förrättats-en i mars, den L;ungberg. - GraHis! • 

Examen förrättades vid Flygvapnets Officershögskola (FOHS), F 14 
89 -06-20. Som bästa elever vid officerskursen 87189 utsJgs följande tre; 
fr v: Teknikerfacket kadett Arto Tolvanen (F 7), markförsvarsfacket kiJ
dell Peter Jonsson (F 21), strilfacket kadell Roger Norman (F 17). 

Den specialdesignade flygvapenklockan passar både som 
herr- och damur. 

Tiden 

ar Inne 


För några år sedan tog Flygvapnets Yrkesin
formation fram en specialdesignad klocka 
för Flygvapnet. Den sålde slut direkt. Nu kan 
du beställa en helt ny klocka med den väl
kända flygvapendesignen. 

Den nya klockan är av bättre kvalitet, med 
rostfri boett och armband av läder. Men 
priset är nästan det samma som tidigare, 
198:- inkl moms. (Skickas mot postförskott, 
frakt tillkommer.) Leveranstid ca 2 veckor. 

Gör din beställning nu - innan tiden är ute. 

r----------------,
I Jag beställer -- ex av nya I 
I flygvapenklockan. I 
I Namn I 
I Adress I 
I Postadress _____________ IL -.J 

Skickas till Flygstaben Yrkesinformationen, 

Box 80004, 10450 Stockholm. 


Eller ring 08-788 89 24. 
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en annan av "sina skolor" förlagd (kanske t o m större än Lunds dom
till Herrevadskloster. Det är FFL, kyrka) - till 1691 då svenska mili
som står för FV :s Flygtraiiktjänst tären tog mark och gård i besitt
skola. Där utbildar FV flygledare, ning och därefter förlade storaKlostret är sålt 

Förberedande fältflygarskolan/ 
FÖFS, som kom till Herrevads
kloster från Hägernäs 1959, och 
annan gymnasieutbildning i för
svarets regi, upphörde redan 

1982. Utbildningsuppgiften över
fördes till en redan väl etablerad 
vuxenutbildning inom det allmän
na skolväsendet. 

I dag har Krigsflygskolan, F 5, 

reservofficerare och värnpliktiga 
för FV:s krigsbehov. Sedan 1973 
disponerar skolan vissa lokaler vid 
Herrevadskloster - och skall så 
göra i tio år till mot "gratis hyra" 
och kanske ytterligare fem år till 
självkostnadspris - allt enligt upp
görelsen mellan staten/FortF och 
Klippans kommun. 

Så helt har FV inte lämnat klos
terområdet - ännu. lÄn går alltså 
bra all "ta tagelskjortan på ") 

• Det var den 22 juni själva över
lämnandet skedde. Flera talare 
vid ceremonin berörde Herre
vadsklosters långa historia. Från 
klosterperiodens början på 1100
talet - med en fantastisk kyrka 

höstmanövrar till hedarna kring 
klostret. 

Flera kungar har med sina sta
ber vid dessa övningar bott på 
Borgen - huvudbyggnadens nu
varande namn. 

Medan heden blev flygfält i bör
jan av 1900-talet intogs klostret av 
hästar, som dresserades för ar
men. Remontdepån avvecklades 
195 7/58. Och FÖFS tog vid. 

"Låt Herrevadskloster bli ett 
centrum för utbildning, fred och 
mänskligt förnuft", slutade länsan
tikvarien sitt anförande. 

FV hoppas och tror att Klippans 
kommun lyckas förvalta sitt nyför
värv i en sådan riktning l • 

To rgel Hagelin 

Till minnet av F 1 g 


Dagen därpå överlämnades gå
vorna. Bjuggren fick ett silverskrin 
med inskription: "Ett minne från 

krigsåret 1940 med tacksamhet av 
Kemi stad." - Efter Bjuggrens bort 
gång gav hans änka skrinet till 
Greger Falk med uppgift att vid 
lämpligt tillfälle överlämna det till 
en värdig slutstation. 

Så skedde i juni i år. Skrinet 
finns nu på Finlands Flygmuseum. 
I ett tackbrev därifrån sägs: " Den
na minnesgåva - som i tiden ut
gjorde en blygsam erkänsla för 
den osjälviska, uppoffrande hjäl 
pen till broderfolket i Finland 
kommer att få en välförtjänt he
dersplats i vårt museums perma
nenta F 19-utställning". 

Varför, frågar sig kanske någon, 

i Helsingfors och inte på Malmslätt 
i Flygvapenmuseet ? Skälet är all 
först i dagarna har tankarna mog
nat all även vid vårt museum, kan
ske i anslutning till halvsekelmin
net av Vinterkriget, ordna en mot
svarande F 19-expo. 

Museichefen Per-Inge Lindqvist 
önskar därför gärna att envar 
medlem av F 19, alltjämt i livet, el
ler deras anhöriga ville sända min
nesföremål från de etthundra vin
terkrigsdagarna till Flygvapenmu
seum, Box 13 300, 580 13 Linkö
ping . Detta bör ske i så god tid att 
en separatutställning kan vara fär
dig senast på femtioårsdagen av 
"Elddopet över Salla" den 12 ja
nuari 1990. 

Början är redan gjord. Nyligen 
överlämnade Greger Falk dels en' 
finländsk örlogsflagga i bords mo
dell , skänkt av Lapplands Flygflot

tilj (La pin Lennosto) i Rovaniemi, 
dels det flygplanu r som satt i ett 
sovjetiskt bombflygplan av typ 
DB-3 som den 21 februari 1940 
anföll det svenska Pajala i stället 
för Rovaniemi. 

F 19 kommer under halvsekel
dagarna att uppmärksammas 
även i Finland. Den 12-13 januari 
1990 avtäcks bronstavlor - med 
inskrift på svenska och finska: 
" Den svenska frivilliga flygflottil
jen F 19 luftförsvarade norra Fin
land under Vinterkriget" - i Rova
niemi (främre basen på Olkkajär
vi), Kemi (huvudbasen på Veitsilu
oto) och vid främre basen i Uleå
borg. Tavlorna är skänkta av då
varande chefen för Uleåborgsba
sen Bertil Östbo. 

Eventuellt avtäcks bronstavlor 
även i museerna på Malmslätt och 
i Helsingfors. • 

G.F 

24 



Viggen vikinga r 
~ gästar 

RAFfiga kämpar 


Så skulle då öborna i väster kvä
sas! Flera skepp lastades till ran
den . Avfärden blev spänd, ty intet 
visste vi om öbornas mod och ka
raktär. 

Färden blev lång. Svärden väg
des flerfaldigt i händerna inför an
komsten . Av vapenskrammel blev 
dock intet. Ej heller kväsa efter
som öborna sände ut en mindre 
flotta med skepp av alldeles nytt 
slag, som fredligt seglades upp 
jämte de svenska Vigg-skeppen. 

Väl samlade vid bryggan fick se
dan vi nordbor beskåda mycket 
gamla skepp, som fortfarande seg
lades av öborna - dock med stor 
försiktighet eftersom inte många 
fanns kvar. Det största gamla 
skeppet kallades Lancaster, några 
av de mindre kallades Spitfire, någ
ra Hurricane. Det största skeppet 
svängdes med stor tröghet, me
dan de små var betydligt raskare 
och mera lättdrivna i vattnet. 
Dessa gamla skepp låg förtöjda 

vid en särskild brygga, där många 
människor dagligen beglodde 
dem . 

• Öbornas hamn var av mycket 
större slag än vad vi var vana vid. 
M ånga fler skepp var segelklara 
och man övningsseglade från tidig 
morgon till sena natt. Detta syntes 
oss märkligt, eftersom vi hemma
vid blivit lärda att vi alltid voro de 
värsta. 

Öbornas förklaring till att ham
nen alltid var full av segelklara 
skepp var, att inget skepp tilläts 
ligga solkigt eller skavt om natten . 
Många hantverkare arbetade var
je natt med att feja skeppen så att 
nästan alla kunde seglas om da
gen. Att titta på sol- eller månstån
det och mena att arbetsdagen rät
teligen borde vara slut ansågs 
ovärdigt. Skeppens tillstånd styrde 
vandringen till fållbänken. Av det
ta borde vi taga lärdom , enär näs
tan alltid solståndet bestämmer 
över vår tillgång på segelklara 
skepp. 

Särskilt skepp med god styrman 
avdelades för förevisning vid ham
nen. Som sagts: Skeppet var av 
nytt slag. Det kallades TORNADO 
F-3 och seglades under storväsen 
kors och tvärs i hamnen. Av detta 

blev Jerry Snävgire lömsk och vi 
sade att även Vigg-skepp var av 
gott slag. Öborna imponerades 
därvid och ville veta huruvida 
Vigg-skeppen voro goda även i 
strid. Jämförande diskussioner 
följde och man enades om att bäg
ge skeppstyperna voro av gott 
slag . 

• Tillfälligt gästades öbornas 
hamn av andra , något mindre 
skepp som kallades Hawk. Dessa 
kunde inte seglas eller ros så 
snabbt som Tornado-skeppen. 
De voro heller inte så svårstyrda 
och förmådde inte bära så många 
svärd . Därmed fick mången rors
man lära sig enklare strid i dessa 
skepp innan tyngre och raskare 
skepp fick föras . Att Hawk-skep
pen dock dugde gott för vissa stri
der visades oss nordbor, som fler
faldigt fick medfölja i både dessa 
och Tornado-skeppen. 

Var tredje vecka fick varje raf-flg 
roddare vakta 'längs storöns kus
ter, Med tvenne skepp fullastade 
med svärd och spjut vaktades hela 
ön alla tider. Man seglade mycket 
långt för att titta och vakta runt ön. 
Segelturer upp mot Norden, vida
re västvart mot Island och ner väs
ter om ön var inte ovanligt. Om 
roddarna under dessa färder trött
nade fick man dessa utbytta mot 
piggare, som avläm nades från 

stora skepp till flera T ornado
skepp samtidigt. Tre fyra gånger 
kunde roddare bytas under fär
den. 

Av allt vaktande, allt övnings
seglande, allt stridande och även 
allt besvär med bråkiga kvinnfolk 
kom det sig att kämparna gärna 
kom tillsammans efter dagens ve
dermödor. Man samlades i särskilt 
festhus, där mjöd och fläsk bjöds 
samt även honungsvatten. Med
havda nordiska godsaker fram
plockades en kväll i festhuset. 
Nästan alla kämpar deltog. Skaff
ningen menades vara av god sort 
om än honungsvattnet syntes vara 
alltför kraftigt i samband med 
strid. Svärdet kunde då inte föras 
med tillräcklig kraft . 

• Inför hemfärden samlades alla 
öborna vid våra Vigg-skepp, Gå
vor utdelades, hälsningar växla
des och man enades om att öbor
na nästa sommar skulle segla till 
Bråvalla borg. Till detta besök 
skall mycket förberedas, skepp 
putsas, grisar slaktas och mjöd 
bryggas. Ej heller skall förglöm
mas att ha goda gycklare till 
hands. 

Om detta besök torde sedan 
behöva ristas en runa i denna Nor
dens största bevingade stentav
la. • 

Martin Ane, den gamle och blåe 

25 



i 

möte, verksamhetsberättelse, 
kursplan etc, säger han. 

•• Ungefär hälften av kurserna 
genomförs gemensamt med 
Norrbotten, ofta med Skellefteå 
(mitt mellan Umeå och Luleå) 
som kursplats . Där finns både 
skjutbana och bra övningster
räng. 

- Vi har en perfekt fungerande 
frivilligavdelning vid F 21, en flot
tilj där alla på beslutande nivåer 
har den rätta inställningen till fri
villigkåren, berättar Hellman/ 
Hernqvist. 

- Till våra styrelsemöten 
Umeå kommer alltid en repre
sentant från F 21,55 mil fram och 
åter . C F 21 är ofta med på lokala 
kurser och föreningsstämmor, 
vilket är oerhört uppskattat. Så
dant samarbete med flottiljerna 
borde alla föreningar ha. 

En klart uttalad målsättning är 
att det inom det väldiga före
ningsområdet måste finnas akti
va lokalföreningar. Sådana finns 
i både Skellefteå och Lycksele, 
representerade med tre respek
tive två ledamöter/suppleanter i 
föreningsstyrelsen . Intresset för 
styrelsearbete är föredömligt 
gott. 

- Vi har åtta styrelsemöten per 
år. I snitt är tio av de tolv valda 
närvarande. Ändå är det bortåt 
30 mil fram och åter från både 
Skellefteå och Lycksele. 

Vid sidan om styrelsemöten 
och telefonkontakter har herrar 
Hellman och Hernqvist informel
la träffar så gott som dagligen. 
De bor i samma hus och alltid blir 
det något ord om föreningen när 
de råkas i trappuppgången. 

- Seth är lätt att samarbeta 
med , tycks alltid ha tid. Även om 
han har kunder på sin arbets
plats unnar han sig 5 min tör en 
pratstund, berömmer Rolf Hem
qvist. 

• • Som exempel på deras fö
reningsengagemang kan näm
nas, att de med datalistor som 
bas ringer runt och "handploc
kar" medlemmar till lämpliga be
fattningskurser. De ger också 
skellefte- och Iyckselesektioner
na ett liknande kontaktunderlag . 

- Det tar 5-6 kvällar, men re
sultatet är gott. Senast ringde vi 
ett 40-tal medlemmar och fick 
iväg 14 till centrala kurser. 

Jobbet som föreningsfunktio
när kräver sin man. Efter sam
manlagt snart 50 år i ledande be
fattningar har de haft funderingar 
på att lämna över till yngre kraf
ter, men det gäller att hitta de rät
ta. 

- Det behövs tre eldsjälar för 
att hålla igång den övriga styrel
sen. Min dröm är att hitta funge
rande efterträdare till ordföran
de, sekreterare och kassaförval
tare (nuvarande heter Åke Karls
son) innan vi drar oss tillbaka, sä
ger Seth Hellman . • 

Torsten Andersson 

42 miliiii närmsta kurs ... 

Västetbonen äl en ar de stora arståndens fö
rening med 1;2 mi/ an klJra flJl den som flån 
Tärna rlll ta sig till Umeå på kulS. Men det äl 
Inte arstånden I ki/ometet som äl det stora 
Plob/emet, utan srållgheten an hos FVRF och 
ol/ka myndlghetet få flJlståe/se flJl rad det in
nebäl an dl/ra en förening med så ridsträckt 
retksamhetsomlåde. 

- Allting kostar så mycket mer 
när avstånden är stora. Och det 
har hänt att vi tvingats ställa in ett 
par kurser i brist på pengar, sä
ger eldsjälen Seth Hellman. 

Annars är Seth (52) inte den 
som klagar. Tvärtom prisar han 
det goda samarbetet såväl inom 
den egna föreningen som med 

grannen Norrbotten, med F 21 i 
Luleå och FVRF i Stockholm. 

Seth kom med i den då 1-åriga 
flygvapenföreningen 1963, val
des till ordförande 1972 och har 
sedan 1976 haft en rad olika för
troendeuppdrag på förbundsni
våk. Det var ett mycket populärt 
val när den försynte revisorn från 
Umeå korades till 1987 års 
"bragdman" i FVRF . 

• • Tillsammans med Rolf 
Hernqvist bildar han ett pålitligt 
radarpar hos västerbotlenföre
ningen. Rolf har varit sekreterare 
sedan 1967 och är en välkänd 
profil landet över efter många år 
som instruktör vid olika centrala 
kurser. 

- Från 40 medlemmar i början 
av 70-talet ökade vi till över 500 
på tio år. I dag närmar vi oss de 
600. Intensiteten i utbildningen 
visar en liknande, stegrad kurva, 
och på senare år har alltfler med
lemmar också börjat söka sig till 
centrala kurser, berättar de bå
da. 

FVRF-Nytts reportagebesök i 
Umeå sammanföll med ett ar
betsmöte. Trots snöfall och kyla 
kom sju man, som under ett par 
timmar packade information och 
skickade ut till medlemmama. 

Föreningen gör fem utskick 
per år, vilket innebär bortåt 3.000 
brev och 5.000 kr i porto. Seth 
tror knappt det är sant när vi 
upplyser honom om, att det sö
deröver finns föreningar vars en
da totalutskick sker när med
lemsavgiften skall inkasseras. 

- Måste vara ett effektivt sätt 
att ta död på intresset. Medlem
marna måste höra av sin före
ning, annars tröttnar de. Vi är no
ga med att få ut inbjudan till års-

Arbetsmöte hos VästerboNens FVf betyder aN ca 600 medlemmar 
snart har brev med information aN vänta. Runt bordet Lennart Ostriim, 
Åke Karlsson, Gusten Karlsson , Rolf Hernqvist, Seth Hel/man, ung
domsrepresentanten Per WJgström och Bengt Wester. 
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Premiär tör 
nya 

UlbildningssySlemel 
Det nya utbildningssystemet, som presen
terades tidigare i FVRF-nytt (FV-Nytt 4/89) 
börjar i praktiken på 5tagården i Bollnäs. 
Vecka 06-07 genomförs FVRF:s vinterkur
ser, som vi hoppas får en bättre vinterin
ramning än den kurserna fick förra vintern. 
F 15 är för andra året kursanordnande myn
dighet och lovar bästa förhållanden för bra 
utbildning. 

De kurser som genomförs på 
Stagården är: 
~ Befordringskurser i trans

porttjänst för befäl, från furir 
till löjtnant, (v 06-07). 

~ Transport - motoriordons
kurs (v 07) för dig som behö
ver repetition och behöver 
förnya ditt förarbevis på last
bil. 

~ Transport - förarbevis, ny 
kurs, vecka 06 eller 07. Kur
sen omfattar utbildning till 
blått förarbevis, nya krav. Du 
skall ha gult förarbevis och 
vara krigsplacerad i trans
porttjänst. 

~ Markförsvar - repetition (v 06) 
omfattar närskyddspluto
nens uppgifter i basbataljon 
85. Du skall vara befäl och 
krigsplacerad i närskydds
pluton. 

~ Markförsvar - vapen (v 07), ny 
kurs för personal i markför
svarskompani, omfattar ökad 
personlig färdighet med de 
vapen som används i mark
försvarskompani. 

~ Markförsvar - allmän (v 06), 
ny kurs avsedd för allt befäl 
krigsplacerad i FV-förband (ej 
markförsvarskompani). Du 
får en nyttig repetition av bl a 
vapen- och skyddstjänst. 

Kursanmälan skall vara in-
skickad till din flygvapenförening 
under december. Frågor om ut
bildning och mer information kan 
du få om du kontaktar frivilligav
delningen vid din flottilj eller din 
flygvapenförening. Du kan också 
ringa FVRF 08-788 89 46. • 

Tore Berlilsson 
InJo/rekrcheJ 

Utbildningen startade i lottaIoka
len på F 13 Malmen, där kurs
chefen presenterade program
met för utbildningen samt fördel
ning i grupper. Instruktörerna f j 
Göran Nilseryd och fk Lars-Gö
ran Nilseryd var väl förberedda 
för sina uppgifter. 

All förilyttning till grupperings· 
platser skedde till fots, marsch
kolonn framåt. Väl framme vid
togs bevakning samt skydd. 
Även materieltransporten kom 
lyckligtvis fram. Några började 
med tältuppslagning (tält 20) 
med maskeringsnät, tvättplats 
m m. När allt detta var klart var 
det dags att börja med tillagning 
av middagsmål. Givetvis på en
manskök och i den populära 
"snuskburken" . Maten smakade 
bra även denna gång. Det är nå
got visst att äta ute i det fria. 

Banskjutning med kpist och 
"miniman" (övningsvapen 1) 
fortgick hela dagen. För många 
var detta första kontakten med 
"miniman". 

Efter middagsmålet var det 
dags för ämnen som terrängkän
nedom, förilyttningssätten, växel
vis framryckning, sammanhåll
ning och platshållning inom 
gruppen m m. Dessa moment 
var viktiga att öva under dagen. 
Samma moment ska komma un
der mörker. 

Bevakning av förliiggningsplatser. 

1ft . • 


Fältövning 

Veckoslutet 2-3 september anordnade 
Malmens Flygvapenförening Fältövning/Le
darskap på AF21F 13 Malmen. Ett 3D-tal del
tagare hade välvilligt ställt upp. De utgjor
des av vpl, lottor och övrig ungdom. 

Mörkeriältskjutning ingick i ut dock till gryningen. Några få tim
bildningen med de olika belys mars sömn beviljades. 
ningshjälpmedel som finns, bl a Arla morgon. Fram med köket. 
närlysraket, signalpatron, larm Värm vatten. Förbered frukos
mina 1. Kvällen och natten gick ten. Sedan dags för fältskjutning 
fort. Några få timmar återstod under dager. Nu åsterstod bry

tande av förläggning, återstäl
lande av materiel, avslutning, 
genomgång, eriarenheter. Alla 
överens om en bra utbildning. 

Tuffa moment, alla trötta. Då 
är det som det ska vara efter en 
givande kurs. Duktiga instruktö
rer, kunniga och kamratliga. 
Samtliga deltagare ser fram 
emot den populära "Lucianat
ten" den 8-9 dec på F 13 Mal
men. • 

S O Carlsson 
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monstrerade vapen från öst och med Kalashnikoven, sedan med 
väst. Från Kalashnikov i öst, via Galiben, Israels svar på KalashMarkförsvarskllrs Israels Uzi (både standard-Uzin nikov. Kjell Karlsson var med 

Det var en något morgontrött samling på 27 
deltagare som infann sig i skolbyggnaden 
på F 15 i det gnistrande klara solskenet. För 
första gången deltog medlemmar i Folkare 
FVF i Hälsinge-Dala FVf:s aktiviteter. Och 
det är meningen att så skall ske även i fort
sättningen. 

Lördagen var vikt för vaktjänst på 2 sek, så det gäller att stoppa 

och söndagen skulle ägnas helt denne i tid. 

åt Per-Olof Gossas med spänd Det fick vi prova på under den 

förväntan emotsedda demon efterföljande praktiska övning

stration av utländska handeldva en. Eleverna delades in i två 

pen. grupper som fick öva olika situa


Lt Patrik Pettersson gick ige tioner alltifrån en normal inpas
nom VaktB. Det var en nyttig re sering (en gubbe som bara gick 
petition av vakttjänstmomentet. därifrån vid anrop) till en heltokig 
Den klargjorde många oklarheter galning (som kom rusande vilt 
- i synnerhet skillnaden mellan skrikande med ett bollträ i hög
identitet och behörighet. sta hugg ... ). 

Efter lunch var det dags för en Lördagen avslutades med en 
praktisk tillämpning av förmid enkel skjutning med kpist M/ 
dagens lektionspass. Först en 45B. Men det var många som 
repetition i handhavande av tyckte att den tiden hellre borde 
kpist m/45B med säkringslucka. anvisats till mer prak1isk övning
Därefter gav Patrik Pettersson i synnerhet av avvisitering, va
och fk Öhrner en praktisk de pensök och avtransportering av 
monstration av vakts uppträdan omhändertagen. 
de. Det framgick tydligt, att det Det var i sanning ingen som 
gäller att vara på alerten hela ti saknade det vackra söndags
den. En angripare kan rusa 10m vädret, när Per-Olof Gossas de-

och mini-Uzin) till USA:s M 16 
samt många andra mer eller 
mindre kända handeldvapen. In
tresset var verkligen på topp un
der denna högintressanta de
monstration! 

En nyhet för många är att ha
gelgevär har åter kommit till he
ders i vissa styrkor. PEO hann 
också med att berätta om olika 
tekniker för försåtminering från 
när och fjärran, innan han avslu
tade med att visa några svenska 
vapennyheter . 

Senare samlades vi åter på 
skjutbanan. Per-Olof Gossas vi
sade då först hur en ljuddämpare 
kan sätta ned knallen, speciellt 
då speciell underljudsammuni
tion används. Sedan att alla 20 
hylsorna samtidigt är i luften då 
man skjuter automateld med ett 
magasin i mini-Uzon. Efter att ett 
par andra vapen demonstrerats 
fick vi provskjuta själva. Först 

som hjälpinstruktör vid detta till
fälle. 

Tiden medgav även att låta 
några pröva M 16 och standard
Uzin. Tony såg ganska belåten 
ut efter sin provskjutning. Även 
en Schmeisser testades. Slutli
gen fick några provskjuta ett ame
rikanskt pumphagelgevär. De 
som inte skjutit med gevär på 
länge får snabbt en påminnelse 
om att det faktiskt finns något 
som heter rekyl ... Verkan är för
ödande även på 100 m eftersom 
varje patron innehåller 18 6,5 
mm stålhagel. 

Alla var klart överens att detta 
var en av årets höjdpunkter i HD 
FVf:s verksamhet och att det var 
synd att inte flera medlemmar 
hade tillfälle att vara med denna 
helg. Men det kommer säkert fler 
tillfällen. • 

Stefan Grazia 

ReklYleringen går framåt 


Hösten 1988beslutade FVRF om en om
fattande satsning på rekrytering. Orsa
ken till detta var främst attrekryteringen 
visat en nedåtgående trend de senaste 
åren. FVRF behöver rekrytera frivillig
personaI även till nya områden inom 
Flygvapnets krigsförband. 

Samtliga FV-föreningar och flot
tiljers frivilligavdelningar (med 
något undantag) har deltagit i 
första steget, som omfattat all
män grundläggande rekryte
ringsutbildning och rekrytering 
till två lokala kurser för varje FV
förening. Dessa kurser genom
förs under utbildningsåret 89/90. 

Rekryteringsutbildningen har 
genomförts på fyra platser i lan
det - vid flottiljer och kursgårdar. 

Att bedriva effektiv och fram
gångsrik rekrytering är ett omfat
tande och svårt arbete. Det krä
ver stora arbetsinsatser och 
långsiktig planering. 

Ett nära och bra samarbete 
med värnpliktskontoren är en 
förutsättning, för att vi ska få ett 
bra underlag för målinriktad rek
rytering. 

Steg 2 i rekrytering inleds vid 
F 5 i maj och avslutas vid F 4 i slu
tet av september. 

• 

Denna utbildning kommer för
utom rekrytering till några lokal/ 
regionala kurser, att omfatta te
lefonrekrytering och personlig 
rekrytering i form av muntlig in
formation. 

Efter steg 2 skall FV-förening
arna i samverkan med frivilligav
delningarna ha betydligt större 
möjlighet att rekrytera rätt frivil
ligpersonai och i tillräckligt antal 
för att täcka behovet på olika ni
våer. 

Målet är att FVRF till år 1994 
skall ha rekryterat och utbildat 
enligt de behov som CFV nyligen 
presenterat. • 

Tore Bert!lsson 
Info/rekrchef 
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Ambitiös konferens 
Veckoslutet 7-8 oktober var ett sextiotal perso
ner med anknytning till FVRF samlade för konfe
rens. Förutom representanter för flygvapenföre
ningarna och förbundsledningen deltog också 
representanter för Flygstaben och några flottil
jer. 

Konferensen började med en 
diskussion om det gångna verk
samhetsåret. Om det uppstått 
några problem, vad som var bra 
och vad som bör bli bättre. Och 
framförallt - hur vi skall bära oss 
åt för att bli bättre. Ett gruppar
bete med dessa frågor genom
fördes och man redovisade olika 
förslag att komma framåt. Det 
framkom då att ett stort behov av 
föreningsinstruktörer föreligger. 
Och effektivare rekrytering krävs 
för att täcka det stora behovet av 
kompletteringsutbildning. 

Sedan följde granskning av 
förslag till nya normalstadgar. 
Fyra varianter förelåg . Direktan
slutna och ej direktanslutna före
ningar samt förbund med före
ningar och förbund utan före
ningar. Många principfrågor blev 
föremål för diskussion. Hur skall 
myndigheten vara representerad 
i förbund och förening? Skall re
presentanten ha full rösträtt? 
Vad händer med en förenings 
pengar om den ombildas till för
bund? Ja, föreningarna får tillfäl
le att yttra sig på nytt i dessa frå
gor. 

Nästa inslag i programmet var 
en redogörelse av FS represen
tant, Björn Moberg, om det nya 
utbildningssystemet inom FVRF 
(tidigare presenterat i FVRF-nytt) 
med övergångsbestämmelser. 
De medlemmar som redan är in
ne i befordringsgång har goda 
möjligheter att få tillgodogöra sig 
genomförda skeden i ännu inte 
slutförda kurser. Frivilligavdel
ningarna står till tjänst med upp

lysningar om vad som gäller. 
FVRF:s informations- och rek

ryteringschef, Tore Bertilsson, 
redogjorde för aktuella åtgärder 
vid FVRF:s kansli för att förbättra 
rekryteringen. Han och Viking 
Lange (FS/Friv) hade gjort en 
rundresa till värnpliktskontoren 
för genomgång av rekryterings
underlag och möjligheter till att 
få ut adresslistor och etiketter för 
direktrekrytering. Föreningarna 
erbjöds också stöd och hjälp 
från centralt håll, något som vi 
tacksamt noterade. Ett direkt 
bevis på den centrala hjälpen 
lämnades genom att varje före
ning fick ta emot två videokas
setter med FVRF:s nya rekryte
ringsfilm. Dessutom delades ut 
en rekryteringsfolder för Jämt
lands och Västemorriands FVf, 
som framställts av F 4. Det var ett 
exempel på rekrytering till kur
ser. Mycket bra! 

Söndagen inleddes med att 
den nya rekryteringsfilmen visa
des. Den var bra och borde bli 
säljande om den utnyttjas på rätt 
sätt. 

Nästa programpunkt var en 
orientering av Björn Moberg om 
det nya utbildningssystemet för 
"flygvapenungdom", som fr o m 
den 1 juli i år är den nya samlade 
benämningen för såväl den tidi
gare flygvapenungdomen som 
FVRF-ungdomen. Den program
punkten väckte en livlig diskus
sion när det framkom att ungdo
marna vid kurserna upp t o m 
fortsättningskurs endast får ut 

skyddskläder. Uniform m/59 till
delas endast ungdomar som går 
ledarkurs 1 och 2. 

Satsningen på ungdom är fort
farande stor. I det nya systemet 
betalar CFV det mesta av kost
naderna. FVRF betalar endast 
för ledarkurserna. CFV utbild
ningskontroll av ungdom kom
mer också att bli kvar. Elever ur 
fortsättningskurserna kommer 
att bli inbjudna till 1990 års kon
troll vid Köpingsvik den 19-20 
maj 1990. 

Redogörelser för pengafrågor 
inom FVRF var nästa program
inslag. Det nya verksamhetsbi
draget till föreningarna är nu 
uppdelat i ett "Grundbidrag" (12 
proc av basbeloppet) samt ett 
"Prestationsbidrag" som utgår 
för nyrekrytering av vpl (20 kr/ 
rekr medlem), antal vpl medlem
mar (10 kr/vpl) och genomförd 
regional/lokal vuxenutb (5 kr/h). 
Det gav onekligen plats 'för nya 
vinklingar och grepp inför verk
samhetsplaneringen. 

Man gick också igenom "Rikt
linjerna för verksamheten 1990/ 
91" med styrelsens särskilda an
visningar och direktiv för verk
samheten. 

Denna skrift har ju gått ut till 
föreningarna med FVRF:s skri
velse nr 35 1989. Den innehåller 
onekligen en massa intressant 
och nyttig information. BI a en 
åtgärdskalender, som konfe
rensledningen rekommendera
de till användning. 

Andra frågor som diskutera
des var föreningsfunktionärer
nas uppgifter och behovet aven 
åtgärdslista för kurschefer. Ett 
grupparbete genomfördes i den 
frågan. 

Ja, så blev det dags för dis
kussion om "förbund eller inte". 
Och där hade man faktiskt 
många både kloka och intres
santa åsikter. Man talade verkli
gen både för och emot. En detal
jerad redovisning från Sydöstra 
Sveriges FVf från deras försöks
period efterfrågades. Många ser 
fram emot den med intresse. Hur 
har det gått? Vad har varit posi
tivt och vad har varit negativt? 
Ja, många fler frågor finns kring 
administrationen, funktionen, 
samarbetsformer m m. Det finns 
onekligen en del att fundera över 
i det ärendet. • 

Birgiua Andersson 
Sthlm FV! 

Grupparbete med LeifAth/e, Magnus Johansson, Claes Mäl/ersträm, 
Ake Slenman, Bertil HagJs, Birgil SkärIund & Göran Ni/seryd 

~ För stora lektionssalar eller för sentanter som myndighetsre
m~nga (andra utestängs i onö presentanterna som anordnatEfterlyses: Högre moral dan). aktiviteten alt utbildningen när 

~ För stora eller för mElnga fordon oanmäld frånvaro inträffar. 
(stor skillnad i kostnad för VW

Sedan är det den moraliska sibuss och stor buss).
På förekommen anledning vill anpassat organisationen efter dan av det hela. Jag anser det är ~ Förläggningsutrymmen. 
jag ta upp ett problem som såväl de bindande anmälningar man fullständigt OMORALISKT attOm man bortser från ovan angiv
myndigheter som frivilligorgani fått. Hade Du anmält i tid, hade vi bete sig på detta vis. Ge inte dem na skäl till varför Du MÅSTE an
sationer brottas med. Vårför ute från myndigheten och frivilligor rätt som anser det är besvärligt mäla förhinder när Du skrivit på 
blir du fr{m utbildning eller lik ganisationen kunnat krympt och osäkert att ha med frivilliga i en BINDANDE ANMÄLAN, är det 
nande verksamhet utan att med kursledningen till ett lämpligare övningar och spel. väldigt frustrerande för såväl fri
dela innan? Denna typ av från format. Istället står vi med: Till alla dem som infinner sig till villigorganisationernas 

aktiviteter och övningar anordvaro kostar en oerhörd massa 
~ För mycket mal (som kanske repre nade av frivilligorganisation och pengar varje år. Tänk Dig en m~sle kastas). 

myndighet, ett stort TACK. Nihelg verksamhet som anpassats ~ För m~nga instruktörer (dyrbar 
för ca 120 människor ... och det övertid alt instruktörsarvode, behövs i vårkrigsorganisation! • 
kommer bara ca 80. Man har då traktamente, reseersättning). Lars Göransson 

•• V\ • 
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En svår skuffelse 
för Sverige

Ulan medaljer -89 
Det 34:e världsmästerskapet i militär flyg
femkamp avgjordes i augusti i franska Stras
bourg. Det blev en fin tävling sportsligt. He
la nio lag med36 tävlande är en klart positiv 
utveckling. Likväl blev årets ClSM-mäster
skap en skuffelse. För Sverige. Inte så lite 
sensationellt hamnade nämligen Sverige 
utanför prispallen både i lagtävlingen och 
individuellt. Det har inte hänt någon gång 
tidigare i Sveriges mycket ärorika S-kamps
historia. Avsaknaden av vår fjolårsmästare 
kändes tung. 

De svenska femkamparna lyc
kades alltså inte upprepa de gång
na årens resultat. Visserligen käm
pade de våra fullt ut, men våra 
motståndare hade tydligen trän at 
hårdare än oss. Att kunna ta skal
pen aven champion är alltid loc
kande. 

Som I agsegrare sågs i år Brasi
lien och individuellt blev den 
store, lille (1,65) brassen Mareos 
Guasti mästare. 

Sverige applåderar stående. Vi 
kan glädja oss åt att det var våra 
vänner och elever brassarna, som 
hade lärt sig läxa n bäst och efter 
många års träning både hemma
vid och i Sverige (F 5, F 18 och 
Vemdalsska let) kunde besegra 
oss. - Men pass upp kära idrotts
kamrater från fotbollens förlovade 
land: Sverige kommer igen - iSen
la a pua l 

•• Kapten Christer Olsson (F 4) 
blev bäste svensk med en 4:e 
plats. Samma placering nådde 
vårt lag; efter Brasilien, Spanien 
och Finland. Länge låg även frans
männen före oss. Men efter en 
mindre lyckad orientering i de ku
perade Vogeserna halkade hem
malaget ned på en 5:e plats. Men 
bara ca 200 poäng efter "la 
Suede". 

För att få en uppfattning om hur 
litet poängavståndet mellan l:a 
och 4:e plats individuellt var, kan 
nämnas att 0.7 sek snabbare på 
varje hinder hade givit Sverige en 
individuell VM-segrare. Igen. Tek
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Vid Sveriges Militära Idrottsför
bunds (SM!) förbundsmöte 1989 
tilldelades förre chefen för Flyg
vapnet, generallöjtnant Sven
Olof Olson SMI:s förtjänstmedalj 
i guld (Kungamedaljen). Då gene
raiDIson var förhindrad delta i 
årsmötet skedde utdelningen av 
medaljen av Förbundsstyrelsens 
ordförande, generalmajor Krister 
larsson, den 31 maj vid en cere
moni på Försvarshögskolan. 

Krister Larsson motiverade tilldel
ningen med följande ord: 

"S Mf vill tacka Dig för ett utomor
dentligt bra och personligt engagerat 
stöd under mänga Ar och pA olika be

fattningar inom försvaret. 
Engagerade och engagerande chefer 

är en grundläggande förutsättning för 
en verksamhet som till stor del är frivil
lig. Ou har varit ett föredöme i detta av
seende. Ditt kraftfulla ledarskap har 
även omfattat idrotten. 

Ou har stött vAr verksamhet pA 
mJnga sätt sAsom vid tävlingar och 
uppmuntran av enski lda. Jag vill näm
na ytterligare ett. SMf svarar för vAr ut
landsrepresentation - vad gäller den 
militära idrotten är kostnader alltid ett 
problem bl a för transporter. Vf har fAtt 
ett gott stöd av chefen för Flygvapnet, 
under Din tid med Ditt personliga stöd. 

SMf tackar för Dina ytterst värdefulla 
insatser till gagn för den militära idrot
ten och vill visa sin uppskattning genom 
att överlämna SMf :s guldmedalj." • 

nik- och styrketräning heter skill
naden. - Men å andra sidan skilj
de ännu mindre til15 :e och 6:e 
platserna. 

Dock finns fäktkunnande hos 
alla svenskarna. Ja, Christer Ols
son vann t o m fäktmomentet. En 
glad överraskni ng var dessutom 
debutanten Peter Carlsson (F 16), 
som vann orienteringsmomentet. 

•• Det svenska deltagandet i se
paratdisciplinen flygrally blev inte 
lyckat. Denna gren är kanske den 
viktigaste - där läggs grunden för 
respekten för vårt svenska flygva
pen och dess flygförare. Därför 
måste även denna gren tränas, så 
att vi till nästa år även här får se ett 
svensklag triumfera. 

Sverige/FV har ju en fin tradition 
att värna om. BI a lyckades F 4:s 
" Lill-Kalle" vinna rallyt flera gång
er på BO-talets början. Vi borde 
nog ha med rallyt som träning vid 
flygvapen mästerskapet på F 17 i 
vår?' 

Vi måste redan nästa år vara till
baka i toppen! Vi skall analysera 
vad som gått snett för oss, men 
framför allt skall vi träna betydligt 
mer' VM avgörs i augusti 1990 på 
hemmaplan - västgötska F 6 i 
Karlsborg står som arrangör. Inför 
oss själva och den kräsna hem
mapressen gäller det att åter visa 
en vinnande hunger! 

•• Reserv och femte man i årets 
svenska lag var Anders RyHberg 
(F 17). I reservernas separata täv
ling hamnade Anders i premiären 
på femte plats (bland nio deltaga
re). Ryttberg kan om några år bli 
ett vitamintillskott i våra femkam
pares tappra A-lag. Han bedöms 
ha goda anlag och har sin hårda 
träning i Sveriges alpina skidlands
lag att bygga vidare på. • 

Grattis P-G 

till VM-guldet 


Kapten P-G HOGSACK (F 7) flyger gärna och ofta AJ37 
Viggen. Nästan lika roligl är del att segla. P-C är duktig; 
bägge disciplinerna. I september t ex var han med i den 
besättning som vann VM i flerskrovsklassen F28, som av
gjordes på Gardasjön i Italien. - BRA GJORT! 
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BEGRlNSAD 
EFTERSÄNDNING 
Vid definltlveftersAndnlng 

återsänds försändelsen med 
nya adressen pli baksidan. 

/

Flygvapnet gratulerar PE ER LINDEN, F6 
till EM-guldet i roadracinglMC 500 cc-klass 

LillePeler••• 
...ha blivit PETER D STORE! 


