
~ För den enskilde innebär detta att han 
efter nämnda tidpunkt skall vända sig till 
sin nya lruppregistreringsrnyndighet i värn
pJiktsfragor. 
Fr~n denna myndighet kommer han även 

att fii krigsplaceringsorder och inkallelse
order till grund - och repetitionsutbildning. 

ÖVERSYN AV KRIGSPLACERING 
Sedan de nya truppregistreringsmyndighe
terna övertagit krigsplaceringsansvaret sker 
en översyn av nu gällande krigsplaceringar, 

Krigsplaceringsorder trycks i s k data
post direkt i datamaskinen. 

Då denna översyn införs kan det inträffa 
att samma värnpliklige under loppet av de 
[örs ta liren bUr omplacerad en eller flera 
gånger med följd att han får besöka post
anstalten varje gång för att hämta sin nya 
krigsplaceringsorder. 

Detta är tyvärr ofr6nkomligt db en om
placering ofta utlöser en kedjereaktion . 

Sammanfattningsvis kommer man 
för varje omplacering som sker 
ett s teg närmare mottot "Rätt man 
på rätt plats". 

EFFEKTIVARE PLANERING 
Geno m det nya systemet far man en effek 
tiviserad planering för de värnpliktigas ut
tagning och fördelning vid inskrivning . För
delarna är uppenbara också för fortsatt 
användning inOln krigsma.kten i nära sam 
arbete med övriga totalJörsvarsrnyndighe
ter. 

Utnyttjande av folkbokföringcTL<; informa
lionsresurser och P~l sikt integration mel
lan personalredovisnin~ och andra redovi s
ningsomr~den inom krigsmakten är av stor 
betydelse i hanteringen. 

Direkta vinster i form av mekaniserings
vinster av betydande omJattning har man 
fatt genom att systemet även nyttj as för 
admini strativa rutiner som tidig;:tre utförts 
manuellt elle,' med hjälp av tryckpli\tar . • 
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i:: {;{ Signalskydd - berör det DIG? Självklart gör det sål Rubriken 
har tillkommit för aU fånga Din uppmärksamhet. Sedan är det en 
annan fråga om signalskydd kan anses angå Dig eller inte. Då 
är vi inne på personliga värderingar. ~. Du som sysslar med 
flygsäkerhet, tror Du att flygsäkerhet och signalskydd går att 
förena? Radiokommunikation gäller ju förlopp som snabbt är 
överspelade. Det kan väl inte en främmande makt utnyttja? 

Jo, men visst! '* * 1\ 
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Signalskydd 
~r omvärld strävar efter all 

V
tänkbar information om vc3.r 
krigsmakt, värt flygvapen. Alla 
länder som vill bevara sitt obe
roende har ju ett försvar. De 
flesta länder har också en sig

nalspaningsorganisation, större eller m ind
re. Det är denna frärrunande s ignalspa
ning som lyssnar pti Din kommunikation . 
Den sammanställer, utvärderar. 

Dct tir i fred signalspaning kan vara 
mest effektiv. Din uppgift är att i görli
gaste mån se' till att den frärrunande sig 
nalspanaren f<lr ut så litet som möjligt av 
g'ivande infOlmation genom Din trafik. Det 
är därför viktigt att Du är medveten om 
att han lyssnar. och att Du rättar Din tra 
fik därefter. Därmed !"Ubba,' Du kanske 
signalspanarnas cirklar och gör matchen 
j~lmnare. 

Här följer n>,gra hårt beskurna utdrag 
ur tidningar och andra öppna källor. Jag 
föreslår att Du omsätter innehållet ifrån 
Dina egna utg~ngspun kter. Mycket av det 
som citeras är redan känt av FLYGvapen
NYTTS läsare . I det här vällovliga syftet 
finns dock anledning ~terge denna bak
gl'Und . 

De pllstaenden och slutledningar som göl's 
i Mergivna a!'tik lar är givetvis respektive 
tidnings egna formuleringar. 

PUSSELBITAR SAMMANFOGAS ... 
"Flygp lanet flög in till en position ca 80 
km fr å n kusten medan radiospecialisterna 
i samarbete med tolkar började av lyssna 
olika sändningar. Intressanta sändningar 
fångades in och bandupptagningar starta
des. l\1ycket av informationen visade s ig 
förmodligen vara av ringa värde när den 
senare analyserades, 

l\1en när materialet senare sam
manställdes med några uppgifter 
som plockats upp p " en tills tällning 
i samt med fotografier 
från en spaningssatellit och rappor
ter frän en agent gav det hela be
sked om att man på drygt ett ~r 

mer än fördubblat antalet baser för 
Iu.ftvärnsrobotor inom aktuellt om
rilde . 

Spaningsuppdrag kommer i fortsättning
en att försöka lokalisera dessa baser, be
döma deras kapacitet m m. Vid ett even
tuellt utbrott av fientligheter anses känne
dom om dessa baser och möj ligheterna att 
oskadliggöra dem fa avgörande betydelse". 

SPANINGSSATELLITER 
För signalspaning använd s även specie lla 
rymdsatelliter, De innehåller elektronisk 

rör det DIG? 
spaningsapparatur som kan uppfånga de 
allra svagaste radio- och radarsignaler, kan 
avlyssna exempelvis telefoni över radio
länksystem på mikrovågsbande t och upp
fånga styrsignaler till robotar. 

Vi fiir heller inte glömma de special
utrustade fartyg för signalspaning som ger 
möjlighet att avlyssna såväl radio- som 
radiolänktrafik, 

"Fartyget är utrustat med toppmodern 
elektronisk spaningsm ateriel. Det ligger på 
internationellt vatten och kränker således 
ej terrilorialvattengränsen, Genom den 
strategiska placeringen kan fartyget följa 
pågaende övningar." 

SIGNALSKYDDSMEDVETANDEl 
Vad kan man nu dra för slutsatser av 
detta material" Ett allmänt konstaterande 
är att i vår omvä rld bedrivs en omfat
tande signalspaning, vi lken uppenbarligen 
tillmäts stort värde som lillderrättelseme
del. 

Om vi vet detta - Wter vi då vetska
pen därom genomsyra de övningar vi pla
nerar, den trafik vi utför? Tar vi fram de 
bestämmelser och hjälpmedel vi har? "Ef
terlever" vi dessa bestämmelser m ffi för 
att eventuellt klillna "överleva" framdeles? 

Det gäi ler att väcka Din uppmärk
samhet. Mer utbildning och upp
lysning behövs som ger förståelse 
för de här speciella problemen och 
som gör personalen mer signa l
skyddsmedveten, Man måste koppla 
ihop signalspaning och signalskydd, 
mMa en bakgrund för att göra 
signalskyddskltgärder meningsfulla. 

Upprepning och paminnelse fordras, inte 
bara vid större övningar, vid prov och 
försök med ny materiel utan ocks:. till 
vardags. Det lix inte fraga om ett överdri
vet s.ignalskydd som gör övrig verksamhet 
ineffektiv utan snarare att få fram ett 
jämviktläge. 

Till sist en särskild kommentar som be
rör fjärrskrift. 

Det påstås enl en tidskrift att: "Klartext
telegram ägnas även ett systematiskt stu 
dium med ofta givande resultat. Ett kon
staterande som pa intet sätt överraskar dem 
som reflekterar litet i denna fr~ga". 

Utgå frän att Dina öppna meddelanden 
kan läsas även utanför landets gränser. För
medling sker ofta pa radiofjärrskrift. Ägna 
formuleringen av texten en extra tanke. Är 
Du tveksam om innehållet - hUl'uvida det 
ska bedömas som öppet eller hemligt - se 
till att det blir krypterat. • 
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