
Våra nya FSO vid förband 

• Vid besöket på SAAB disku
terades bl a flygsäkerheten i 
Viggen. Ovan ses kursdeltagar
na (= de nya FSO:na) + tren
ne lärare samlade vid "37:an''. 
F v: Ding Hegstam F16, fing 
Langemar F17, fing 1. Petrus 
F21, kn Jonsson F11, kn Olsson 
F18, kn Llndström F4, kn Alfs
son F10, övl Westerlund Mllo 
0, mj Gellner FS, kn Svensson 
F5, ding Andersson FB, fdir 
Hökborg F12 samt fuing Berg 
F4. 

Under tiden 11-29 november för
ra året hölls vid Flygstaben/ 

Fh ånyå en kurs tör lokala llygsll
kerhetsollicerare, s k FSO. Därmed 
har alla förband försetts med den
na viktiga post. FSO skall tJllnst
göra vid sitt förband med uppgift 
att under lörbandschefen leda llyg
säkerhetsarbetet och handlägga 
llygsäkerhetsärenden. 

sig att vid förband organisera och 
leda haveriförebyggande verksam
het. Dessutom har FSO fåll en för
djupad kunskap om hur förarnas 
beteenden och reagenser psyko
logiskt skall förklaras. Människans 
lysiska begränsningar har repete
rats och än djupare studerats. tlka
de kunskaper I aerodynamik, håll
fasthetslära och Jetmotorlära till
hörde naturligtvis också en av pri
märmålsättningarna. 

<> För att studera hur llygsäker
hetserfarenheter tillvaratas vid kon
struktion, tillverkning och under
håll av flygplan, motorer och del
komponenter av llygplansystem fö
retogs studiebesök till Försöks
centralen, Centrala Flygverkstaden 
I Malmslätt, SAAB och Flygmotor. 

<> Kurschef var " som 
överstelöjtnant Anders 
lund. 

vanligt" 
Wester-

<> Under kursen har FSO lått lära 

.,... 1969 (och kommande år) blir alltså följdrik
tigt en allt intensivare satsning mot denna 
"utopis" förverkligande (se ledaren). - In
ternationellt ligger siffran för omkomna i 
genomsnitt på lem. Minst sagt notabelt är 
också att Norge två år I följd kunnat redovisa 
"noll omkomna". 

e Antalet lallskärmshopp var 1968 sex. Av 
dessa misslyckades två. Bägge dessa inträf
fade med en 32 C. Föraren skulle i första 
passet efter semestern öva skolmässig avan
cerad flygning på betryggande höjd. Troli
gen överskattade han dock sin egen förmåga 
just då och tog ut övningen mer än avsett. 
Han kom därvid att avancera på lägre höjd 
än tillåtet och hamnade slutligen i en spinn 
som han inte kunde häva. Besättningen sköt 
ut sig - men på för låg höjd. Ett onödigt 
haveri som CFV ser mycket allvarligt på. 

Beträffande övrig statistik etc hänvisas till 
"Flygvapnets haveristatistik 1968" och "Flyg
vapnets llygsäkerhetsanalys", vilka båda i 
slutet av första kvartalet kommer att tillstäl
las förbanden som "OFYL". 

Ur den rika informationslloden från press
konferensen kan också följande citeras. 

e Flygplan 35:s känslighet I vissa llyglägen 
är sedan länge känt. För att för föraren un
derlätta flygning vid stallfart kommer 35:an 
att förses med en "stallvarnare". Det är ett 

varningssystem (konstruerat och framtaget av 
SAAB och FC) som medelst skakningar i 
styrspaken talar om när flygplanet börjar för
lora lyftkraft och roderverkan. 

En annan llygsäkerhetsnyhet som är under 
framtagning är vapnets nya sektorfyr. Den 
nya ljusfyren, som skall hjälpa föraren att 
hålla flygplanet rätt på glidbanan, är av in
hemskt fabrikat men kan sägas likna den ver
sion (VASI) som används inom det civila tra
fikflyget. 

Den misstanke som tidigare framskym
tat att ett kompletterlngsbränsle från 
Sicilien skulle vara den primära or
saken till ett haveri med flygplan 35 
hösten 1968 kan nu - trots att haveri
kommissionen ännu ej (21 februari) läm
nat sin slutgiltiga redogörelse - helt 
dementeras. En utredning I samarbete 
med den engelske licensgivaren (Lucas) 
för pumptillverkningen samt med Flyg
motor och · Rolls-Royce har nämligen 
ansett sig kunna konstatera att nämn
da bränsleparti ej orsakat skärning
arna varken vid Flygmotor eller F13. 

Misstanken grundade sig bl a på att den 
aktuella pumpen sommaren 1967 körts i rigg 
vid Flygmotor tillsammans med en serie an
dra pumpar varav några därav hade skurit 

* 
under inkörning vid användandet av den ak
tuella bränsletypen. Detta bränsle hade näm
ligen konstaterats innehålla en sur rest, som 
kunde orsaka korrosion (rost). Bränslepar
tiet, som uppfyllde specilikationskraven, hade 
p g a "sexdagarskriget" I Mellersta Ostern 
och ty åtföljande stängning av Suezkanalen 
måst inköpas från annan leverantör. - Till
läggas bör avslutningsvis att flygvapnet se
dan dess tagit i bruk en förfinad metod att 
hålla kontroll över ett bränsles surhet. * 
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