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" -8 ygsäke elens år 
God Fortsättning på det Nya Aret! 

Det är många viktiga uppgifter och problem vi har att gemensamt lösa under det 
framförliggande året 1984. En av de högst prioriterade uppgifterna är att vi med förenade 
krafter skall åstadkomma en förbättrad flygsäkerhet. 

Flygsäkerhetsfrågorna berör oss alla mer eller mindre direkt. Vi kan därför också alla 
om än i olika grad - bidra till en förbättring av flygsäkerheten. 

• Att helt kunna undvika att haverier inträffar i ett flygvapen som eftersträvar att ha 
hög beredskap, eftersträvar att vara fältmässigt och ha effektivitet är sannolikt en utopi. 
Men detta är inte detsamma som att vi får acceptera att haverier inträffar. Vår ständiga 
strävan måste vara att förebygga och förhindra haverier. 

Trots stora ansträngningar har vi sedan början på 70-talet endast kunnat sänka haveri
frekvensen med marginella värden. Även om vi inte har fullständig tillgång till andra 
länders statistik (många länder hemligstämplar dessa uppgifter) kan vi konstatera, att 
haverifrekvensen i Flygvapnet vid en internationell jämförelse med motsvarande flyg
plantyper inte ligger anmärkningsvärt högt. Det konstaterandet får emellertid inte ge oss 
anledning att slå oss till ro. Mycket mera kan och skall göras. 

•• Särskilt glädjande har under senare år utvecklingen varit vad gäller flygplan 37 
Viggen. l åt oss se till att vi fortsätter på den vägen. Beträffande flygplan 35 Draken har 
det statistiska underlaget kraftigt förändrats genom successivt totalt minskad flygtid på 
flygplantypen. Inverkan av enstaka haverier blir därigenom relativt sett större. Men även 
om det kan finnas anledning att mana till en viss försiktighet i användning av statistik, är 
förra årets utfall tillräckligt talande för att mana till krafttag. 

Det enskilda stridsflygplanet utgör i dag en allt värdefullare resurs i vårt försvar, såväl 
effektmässigt som ekonomiskt. Den höga effekten har delvis uppnåtts till priset av ett 
minskat antal flygplan. Konsekvenserna av haveri med ett stridsflygplan har därför ökat. 
Skulle haveriet medföra förlust av människoliv, blir konsekvenserna än mer oacceptabla. 
Att minska riskerna för föraren/besättningen kommer därför alltid främst i flygsäkerhets
arbetet. 

• • Flygsäkerhet är inte bara en fråga om bestämmelser, deras utformning och tillämp
ning, utan i minst lika hög grad en medvetenhets- och mentalitetsfråga. Inför 1984 har 
CFV beslutat att ytterligare aktivera flygsäkerhetsarbetet genom att sätta i gång ett arbete 
på stor bredd - en flygsäkerhetsdrive som skall omfatta all verksamhet och all personal, 
som på olika sätt medverkar i eller påverkar vår flygtjänst. 

Arbetet förutsätter en aktiv medverkan från alla förband, från flygförare och besättning
ar i luften och från personalen på marken. 

• • Vi måste al/a förenat hjälpa till att bli kreativa samt uppmärksamma goda flygsäker
hetsideer i praktisk tillämpning. Flygsäkerhet måste nu mer än någonsin bli ett honnörs
ord - ett gemensamt mål att alltid ha i sikte. låt oss börja med att göra 1984 till ett 
flygsäkerhetens år - och sedan fortsätta. • 





Av överste Gösta Tullsson & byrådirektör Jahn Charleville 

GoI/.nd h., ,'o, betydfIl",lir vlrt fIlIlVI'. . 

Dn k,'1n,,,,,,11('ochl fil,."h.",.,

FOto: Alvlt JoIialiUIJD . 

* * Försvarsmaktsövning 83 - OSTKUST var namnet på en 
efter våra förhållanden ·stor·övning som genomfördes i slutet 
av september och början av oktober i fjol. Drygt 20 000 man 
deltog i övningen. Övningsledare var militärbefälhavaren för 
Östra militärområdet, generallöjtnant Bengt Lehander.
* Under övningen skedde även samverkan med de civila 
delarna av totalförsvaret under ledning av civilbefälhavaren i 
Östra civilområdet, landshövding Bengt Gustavsson. * 
Här ges några synpunkter på och erfarenheter av denna vik
tiga försvarsövning sedda ur Flygvapnets synvinkel. * * * 

Trupp'örulslnning/FMö-83 
Under våren 1983 ökade motsättnigilarna i under september kränkt svenskt terfitoriiJmtill 
världen. Under sommaren påbörjades fimf,t- sjöss och i luften. __ 
tande beredskapshöjningar och stora militära .' 24/9 förordnade regeringen om -beredskaps

-:'- avningar ute i Europa. . '.' tillstånd, vilket bl a innebar: ·. .' .. 
I Sverige hade efterhand beredskapshojiliiJg- • Partiella mobiliseringar inoni ·· försvatSmak

ar ägt rum inom totalförsvaret. Blahade/> ten; . . .. .•••.. 
• Spridning av flygplan OCh faityjJ tiirJtrigsba

'. • HÖjd beredskap vid militära slabero~h 'iiivila ser; 

myndigheter (bl a länsstyrelser) intagiist .... • Inkallelser till civilförsvare#. ... '.,' 


• Förband som inkallats till krigsförb8.tidsOv- 25/9 hade huvuddelen av de ~ bataliOiIer och 
ningar övat beredskapsuppgifter; . " :........' kompanier som inkallats till krfgsf/irbandsöv

. 	 • Civilförsvarets utbildnings- och öJlil!it{j$verli. ningar intagit eller var linder .förflytlRi,rg till 
samhet ökat; . . ~ . sina krigsgrupperingsplatser. Samma ""dag kl 

• Planer för krigssjukvården öv'enetls oCh ' 19.00 anbefallde regeringen allmäirniobilise
kompletterats samt övergång till krigSo/p;,i~ ' ring. - Dagen efter inleddes anlalf mö( Got
sation övats. land. Sverige var därmed i krig. Oclldelinnan 
Främmande stridskrafter hade flera gånger huvuddelen av vårt försvar hunnit mobilisera. 

Mälaren , där GOTLAND tidigt 
angrips och där invasion av fast
landet inleds innan försvarets 
huvuddel hunnit mobilisea och 
inta utgångsgruppering". 

Både övergripande och sär
skilda övningsändamål var om
fattande. Tre nyckelord uttrycker 
dock väl övningsändamålen: 

• Samverkan. 
• Teleslö,d miljö. 
• Tillämpad ( = de övade kände 
inte till händelseförloppet före 
övningen) . 

Cirka 20 000 man deltog i öv
ningen, varav ca 2 000 från FV . 
Detta utgjorde givetvis endast en 
mindre del av MS O:s totala re
surser. 

FV deltog genom sek10r MITT 
med praktiskt taget alla funktio
ner i krigsorganisationen inklusi
ve så sällan övade enheter som 
sambandsflyg- och transport
flygförband . Endast en basbatal
jon och några enheter inom stril 
och samband var krigsförbands
övade. De flesta förband deltog 
med fredsorganisationens resur
ser, vilket är vik1igt att komma 
ihåg då man bedömer resultat 
och erfarenheter. 

C E1 genomförde en eskader
övning under samma tid som 
OSTKUST pågick. Ovningarna 
var till större delen integrerade. C 
E1 ingick som biträdande öv
ningsledare. E1:s förband förde
lades på uppgifter inte enbart in
om milo O. Under det kritiska in-

Bakgrund - Under 19S0-talet 
och början av 60-talet genomför
des ett antal stora s k "manöv
rar" i Sverige. Under 60-talets 
senare del (1966) omorganisera
des ledningsorganisationen till bl a 
nuvarande regionala modell med 
militärbefälhavare och militärom
rådesstab med ett totalansvar för 
freds- och krigsverksamhet inom 
resp område, t ex Ostra militär
området. 

Ovningarna kom av många 
skäl att under 70-talet bli mer 
"regionala" och av mindre om
fattning. I flera fall övade för

svarsgrenarna var för sig och p g a 
olika utbildningsrytmer vid olika 
tidpunkter. 

Försvarets uttunnade ekonomi 
under 70-talet medförde krav på 
en mycket stark prioritering av 
verksamheten. Att samla förband 
från olika delar av landet är dyrt. 
Därför blev det glest mellan rik
tigt stora övningar under 70-talet. 

OB skrev dock i sin program
plan 83-88 för det militära för
svaret att en försvarsmaktsöv
ning (=FMO) skall genomföras 
/Jr/igen enl särskilda direktiv. Den 

ökade spänningen i vår omvärld 
motiverade bl a detta. 

Ovningen "FMO-82 NORR
SKEN" i Nordsverige blev den 
första och "FMO-82 SYD
FRONT" i Sydsverige den andra. 
Den tredje övningen blev "FMO
83 OSTKUST" inom Ostra mili
tärområdet/i Mellansverige. 

FörutsäHningar, - Den operati
va inriktningen var att "öva och 
pröva utnyttjande och samord
ning av olika system och funktio
ner i försvaret av östra Mellan
sverige vid invasion söder om 
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domning av vädrets Inverkan på 
operationerna. 

FV har lagt ner mycket arbete 
på förbättrad krigsstabstjanst 
och resultatet börjar visa sig ba
de enskilt och total\. Men upp
giften kräver ständig träning. 
Taktlklednings- och stabs
chefs ansvar för spanings-, at
tack- och transport/sambands

vasionsskedet i övningen lydde 
C Et med samtliga medeltunga 
attackförband under MB O 
Dessutom understödde El olika 
operationer med upp till fem 

~ 
{:.. 
c'3 

.... 
~ 
.l: 

tunga transportflygplan av typ C
130 'Hercules'/TP 84 . 

•• OSTKUST var indelad i 
olika skeden. FV:s förband öva
des under tiden 09-26-10-01 , 
vilket i huvudsak också gällde 
marinens enheter. Markstrids
krafterna genomförde emellertid 
merparten av sina övningar un
der tiden 10-01-05. 

Under denna senare tidspe
riod medverkade ett litet antal 
FV -förband för att ge markstrids
förbanden en så realistisk bild 
som möjligt av eget och fientligt 
flygs uppträdande (i samband 
med strid i brohuvud på VI KBO
LANDET) , samt för att möjliggöra 
och belysa samverkan. C Se M 
med reducerad stab tillgodosåg 
det senare. 

De nedan redovisade erlaren
heterna hänför sig i första hand 
till första övningsveckan, 09-26
10-01. 

FV har, framför allt genom öv
ningar i Syd och Mitt. fått en ru ti n 
och tillägnat sig en metodik för 
planläggning , ledning och ge
nomförande samt utvärdering 
som gav full utdelning vid 
OSTKUST. Denna rutin är nöd
vändig att tillämpa, eftersom FV 
förutsätts ställa upp vid varje 
FMO. Det ligger stort ansvar på 
FS/Ovn för samordningen av 
FV :s medverkan. 

T v: AJ 37 I bombanfall över Toft, 
.k/u""t. 

T h: Den "lede Fl" IS-sidan operera
de Irfm FB-basen invid Sthlm:5 
stadsl/rBns. 

Ovan: Role AJ 37 ,vlyrandes rake
ler. 

T h: Med J 328 övas le leslörd mi/jÖ. 
Fp! /tir elektronisk ulruslninll som 
,'lir sAvil radar som radio ; pI mar
ken som I luften. 

FV-erfarenheter. - Vädret var 
flygmässigt bra och okompl icerat 
under större delen av övni ngsti
den. Detta underlättade R Väd C 
O:s arbete med TAF (= Terminal 
Airport Forecast) och prognoser. 
Vädertjänsten fungerade bra un
der hela övningen. Meteorologer 
fanns också i milostaben och 
hjälpte operationsledningen i be-

L-____________ ~--~~------~ 

~ 
i 
c'3 

~ 
~ 

Ovan: RörtiII kl. rvörtng med B-sld.ns J 35 Onken. Ovan: Rörtlg klarvörtngav attackflygpl.n VII/Ilen pi krlllsbss. 

i 
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basflyg är mindre övat än jakt
flyg , bastjänst och stridsledning 
och maste naturligt komma med 
både i lång- och kortsiktig plan
läggning. Tyvärr kan sektion 2:s 
och 3:s uppgifter inte få fullt ge
nomslag under en FMO, men 
nyttan av alt öva i hel sektorstab 
är obestridlig . Därigenom kan 
också samverkan med övriga 

MB:s direkt underställda chefer 
bli realistiskt. 

•• Utan ett väl fungerande 
sambandssystem kan inga öv
ningar genomföras. Med nöd
vändighet kan inte allt krigssam
band kopplas upp , men välav
vägda kompromisser i planlägg
ningen tillgodoser i allmänhet öv
ningsbehoven. Men detta gäller 
bara om man följer order om tider 
för uppkoppling och förbindelse
kontroller samt disponerar utbil
dad personal. Tyvärr förekom en 
del förbiseenden i dessa avse
enden , vilket gjorde att samban
det fungerade mindre bra under 
övni ngens två törsta dyg n. 

Sambandspersonalen gjorde 
vad som stod i deras makt att 
göra och under övningens sena
re del hade svårigheterna över
vunnits. Hur som helst måste all 
personal beakta att ett sam
bandssystems kapacitet har be
gränsningar. Order och oriente
ringen måste uttryckas så att ba
ra nödvändiga informationer 
överförs. 

Under övningen provades 
bildfax med mycket gott resultat. 

Våra duktiga upprättande
grupper med enbart vpl visade 
att de kunde sina saker . Led
ningspersonalen har här tått ett 
gott instrument i sin hand . 

•• Sektorns förmåga til l fram
gångsrikt luftförsvar beror på hur 
delarna jaktflyg, luftvärn, bas
tjänst och stridsledningstjänst 
fungerar. Det är bara att konsta
tera att med gällande övningsför
utsättningar är erfarenheterna 
mycket goda, vilket väl inte är 
någon överraskning . 

Samarbetet går bra under sek
torstabens ledning. En särskild 
eloge bör ges till basförbanden, 
som trots knappa fredsresurser 
gör övertygande insatser. Visst 
finns det områden vi måste bli 
bättre i även här, men utgångslä
get är bra . JA 37 JaktViggen till
för luftförsvaret klart ökad kapa
citet l 

• Under Ostkust övades om
gruppering av luftvärnsbataljon 

il 
"

--------------------------------------------~ ~ 
OVIln: Rote AJ 37 under bombfiillnlng. 

RB77 mellan milo. Robotför värnsförband till lands och till 

bandet flögs in med TP 84. sjöss; särskilt i låga stril-nivåer. 

Bataljonen kunde snabbt inord

nas i milots försvar. Frånsett någ Spaningsflygförbanden och 

ra smärre undantag ingav mo underrättelseenheterna har 

mentet stort förtroende. deltagit men har genom operati


Vådabeskjutningsrisken måste va och taktiska bedömningar ut
ständigt uppmärksammas . För nyttjats i begränsad omfattning . 
utsättningen är korrekt uppfattat Erlarenheterna är dock viktiga. 
läge på egna försvarande luft- Spaningsflygsystemet är ett 

Q "' 
~ 

el: 
~ ~....:::.....=:;;--

Ov,n: V,penupphlngnln, pI AJ 37 vid krlgJbss. OVIln: M.rkpersonal under IlIddnlng av JA 37:5 automlltkanon. 
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väl fungerande system. Men 
uppgifterna måste ställas klart, 
så att resurserna används på 
bästa sätt. Orderutformning och 
underrättelseorienteringar måste 
få sådan utformning att företags
och förbandsledningen ges stor 
säkerhet. Därvidlag går det att bli 
bättre. 

•• C E1:s insatser med at
tackflygförbanden var som van
ligt övertygande. Tidigare gjorda 
erfarenheter att sektorchefen i tid 
måste känna till E1:s uppdrags
profil kvarstår. I milo O har sek
torchefen det överordnade an
svaret för samordning i luften och 
på baserna. All egen flygverk
samhet måste vara känd i Ifc. 
Detta gäller inte minst 
transportflyginsatserna, som un
der övningen utgjordes av TP 84 
och Fokker F-28. 

Sambandsflyget är nödvän
digt. Det måste ledas med sam
ma omsorg som annan verksam
het. På baserna måste hämtning 
och avlämning av materiel och 
passagerare ske på särskilt 
ordnade platser. Detta fungerade 
inte bra. 50% av sambandsflyg
div uppdrag blev därför s k blind
uppdrag, dvs uppgiften kunde in
te lösas. 

HelIkopterförbanden övades 
i fingerade räddningsuppdrag 
(FRA D) med stor framgång . 
Uppdragen kan vara känsliga . 
Ordentlig planering och samord
ning krävs för att vi skall lyckas i 
fräd-tjänsten i krig . 

• För att bekämpningsstatisti 
ken skulle bli mer rättvisande an
vändes för första gången en av
dömningsgrupp som först av 
alla tog hand om rapporterande 
bekämpningar, så som både A
och B-sida uppfattat det. Grup
pen gjorde ett gott arbete och bör 
ingå i framtida övn ingsorganisa
tion. Gruppens svårigheter upp-

Att öva I tetestänf miljö är ett verlllllJhetselterliknande behov. TunIJa mAI
flygdivisionen vid F13M (med J 328 Lansen) lJer FV bra förutSiltnlnlJ" 
härför. 

står när flygförbanden inte rap
porterar omedelbart efter upp
dragen. Det ligger i allas intres
sen att så sker . 

•• De inledningsvis nämnda 
nyckelorden - Samverkan , Te
lestörning , Tillämpad övning 
ger förutsättning för realistiska 
övningar . Under OSTKUST sök
te man på alla sätt leva upp till 
delta. För att öva i den andan 
krävs en väl fungerande "fien

de". Denne har spelats aven 
styrka B , som har all heder av 
sitt arbete med mycket få inställ
da företag . Vår särskilda tunga 
målflygdivision ger oss bra förut
sättningar att öva i telestörd mil
jö 

Erfarenheterna ur en övning 
kommer inte av sig själv. För det
ta krävs en organisation av kom
petenta kontrollanter som både i 
staber och på fältet varje dygn 
redovisade erfarenheter till öv



Ov.n: Tnmsport- & s.mbandsflYfI 
ir vlktlfla komponenter. AIII miste 
klana. 

ningsledaren LUFT, som under 
MB var överste 1, Tore Persson, 
FS, 

Kontrollanterna gjorde ett bra 
arbete, Det är oftast mycket läro
rikt för den enskilde. Därför beta
lar sig alltid en god kontroll- och 
utvärderingsavdelning, 

Förståelse för övningens inne
börd, - En av Ostkusts främsta 
ändamål var också att genom 
aktiv övning ge all deltagande 

T h: UppranandeflOJPpem. med vpl 
lir beröm. Hir uppranninfl av ra
dlo/änkmasl. 

personal insikt om egen och eget 
förbandsuppgifter, de krav dessa 
ställer, samt den betydelse de 
har för försvarsmaktens roll i sä
kerhetspolitiken , Detta mål synes 
ha nåtts på ett tillfredsställande 
sätt, Förståelsen för övningen 
som sådan liksom däri ingående 
delmoment synes ha ökat hos 

Ned.n : Styrta 8, hir representerad 
aven 4-flroPP J 35 Draken ur F16, 
h.de all heder av sin "flenl/lfl'" 
ame/e. 

våra vpl. Motivationen har höjts , 
- Ett led i denna strävan utgjor
des av fältlidningen " Ostkust 
Manöver" , som utkom med tre 
nummer, Med rak, osminkad och 
jordnära information gick man ut 
till de övande, Omtyckt! 

Ett annat led, men med strä
van att ge det övriga Sverige 

bästa insyn i Ostkust , var de 
presskvarter som hölls öppna för 
massmediafolk, Lägg därtill alla 
besöksresor till frontavsnitt , fält
skjutningar, baser etc som ar
rangerades för journalisterna, 
Borden var s a s dukade, 

Denna rapportering utföll i stort 
väl. Intresset var stort och man ~ 

F%: Alvar Joh.nsson 
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Photo: Swedish Air Forr:e 
behandlade materialet med det 
allvar situationen krävde. Bäst 
lyckades lokalpressen. De skrev 
ju om de sina i den egna bygden . 
Verkligheten förvanskades inte . 

• Även etermedierna och riks
press hade en viss uppföljning. 
Men det tycks som om avståndet 
till händelsernas centrum avse
värt minskade förståelsen för vad 
Ostkust-övningen egentligen var 
uttryck för. Eller vad skall man 
t ex tro när en morgontidnings 
ledning låter rubriksättarens 
"Låtsaskrig" få komma i tryck? 
Detta värdenedsättande uttryck 
är en skymf mot alla de som un
der mer än ett år planlagt övning
en med insats av mycken övertid 
och de som dag och natt tränade 
sig att på bästa sätt försvara 
Sveriges territorium. Det handlar 
inte bara om trovärdighet utåt 
sett , utan lika mycket om travar
dighet inåt inför uppdragsgivarna 

regering och riksdag. 	 • 
FS/F örN & Red 

Ovan: Sverige har bIIvII ell alll Intressantare land för stormakterna och 
deras paktslater. Ituft som till havs syns dagligen utmed vAr territorialgräns 
främmande militär verllsambel. Här ses en J 35Fl 'Draken' ur FIO:s inci
dentberedskap identifiera ett väSllyskt Tomado-fpl (ersättare av F-l04 'Star
fighter) som sedan 1983 regelmässiflt ilr operalivt verlrsam över (Jstersjön 
för väsllyska marInflygets (MFG1) räkning. 

Främmande ubåtsverksamhet har enl 08:s 
mening förekommit under hösten -83 på så
väl svenskt territorialhav som på svenskt in
re vatten. 

Under tiden 22 september till 3 
oktober, då försvarsmaktsöv
ningen OSTKUST pågick, har 
av flera klart trovärdiga rap
porter att döma främmande 
ubåtsverksamhet förekommit 
på svenskt vatten inom öv
ningsområdet, främst Oster
götlands kustområde. 

Inom Stockholms skärgård 
är det fråga om optiska och 
akustiska observationer samt i 
ett särskilt fall de tydliga bot
tenspåren_ Avtrycken utg örs 
av nya, omfattande och lätt 
igenkännliga larvbandspår. De 
liknar således de spår som 

hösten 1982 doku menterats i 
Hårsfjärden, men överens
stämmer inte ifråga om vissa 
mått_ Analyserna härav fort 
sätter. 

Våra motåtgärder utvecklas 
successiv t Det står alltmer 
klart att gamla ubåtsjaktmeto
der i många fall inte ger av
sedd verkan. Dessutom ger 
den nya uppgiften att tvinga 
upp en kränkande u båt en ny 
dimension i ubåtsskyddet. Ut
veckl ingen och förbättringen 
berör en stor del av försvars
makten, men även andra myn
digheter. Särskilt kan här näm

nas rapporterings- och led
ningssystem, nytänkande vad 
gäller sammanhanget mellan 
övningar och beredskap samt 
samordning av insatser från 
olika samhällsfunktioner. I öv
rigt hänvisas i detta avseende 
till en särskild redogörelse av 
chefen för Marinen. 

Målet för vår verksamhet är 
helt klar . Det gäller att se till att 
dessa ubatskränkningar upp
hör. Därvid satsar vi främst på 
att öka vår förmåga i ubåts
skyddet så att var och en som 
funderar på att skicka in ubå
tar p svenskt territoriu m skall 
uppleva så stora risker där
med att de om möjligt inte an
ses värda de eventuella förde
lar som kan uppnås med verk
samheten. Detta måste ske på 
stor bredd både geografiskt 
och försvarstekniskt. • 

Fsr/lnfo 

Ovan: Utländsk signalspaning såvällill 
havs som i luft påg;r ståndigt i och över 
(Jstersjön utmed våra kuster (bl a under 
FM(J -83 Ostkust). Här exempel på sov
jetiskt signalspaningsfartyg av Okean
klass; "Unza" . WP-sidans signatspana
re till havs liknar mindre fiskebåtar o/e 
tråtare. De opererar oftast tillsammans 
med vanflga fiskefartyg Inklämda i cent
rom. - Sovjetisk motsvarighet I luften 
till vår TP 85 'Caravelle' är bl a An-1l 
'Cub-B' (se sid 1l). Tidigare har vi ockd 
visat olika signalspaningsexponenter 
från västsidan. Bägge parter finns väl 
representerade i världens största öv
ningsområde = (Jstersjön. Det lilla 
neutrala Sverige är mycket väl påpas
sat. 

Så här ser de nya bollenspåren ut. Vad 
som orsakar sädana avtryck anses vara 
en farlrost av här tecknat slag . 

Nedan + t h: Sjösättning av Marinens nya signafspanings-/bevakningsfartyg HMS 'Orlon'. 

... Foto: Lennart Bergqulst 10 
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Svensk signalspaning är hemlig. Inte al/ den existerar - som ovan 
med TP 85 'Caravelle' och nedan med HMS 'Orion'. Däremot 
metoder och teknik etc. Med hjälp av signalspaning erhålls s8dan 
Information som kan vara avgörande för Sveriges säkerhet. Vår 
signalspaning sker endast över och på internationellt val/en . Där 
är verksamheten legal. Främmande makter har ända sedan 2. VK 
bedrivit sådan spaning i Sveriges närområden. 

Svensk sig 

Regeringen har fastställt att det bevak
ningsfartyg som i slutet av november -83 
sjösattes vid Karlskronavarvet skall ffJ nam
net HMS 'Orion'. Fartyget beställdes i april 
1982 och kommer att levereras till Marinen 
under 1984. 

Behovet av ett bevakningsfar dan sextiotalet. Nordens öka
tyg med Orions kapacitet och de strategiska betydelse samt 
uthållighet har funnits alltse- utökningen av Sveriges terri-

FLYGvapenNYTT har vid flera tillfällen beräl/at härom. -I höstas 
beslöt OB läl/a lite på den svenska förlåten . Eli TV2-program 
83-12-20 (HOP5 - det svenska spionaget") studerade bl a försva
rets signalspaningsverksamhet. Några dagar senare kommentera
de den sovjetiska nyhetsbyrån TASS TV-programmets innehåll i 
kritiska ordalag. 

alspaning 

torialvattengräns har givit pro derrättelser om militära förbe
jektet högre prioritet. - 'Orion' redelser runt omkring oss. 
är i första hand avsett att vara 'Orion' kommer att öka försva
en komplettering av de olika rets möjligheter att lösa alla 
spaningsmedel som vi dispo dessa uppgifter . 
nerar. Dessutom får vi med 'Orion' 

Den svenska alliansfria poli bättre förutsättningar att följa 
tiken kräver bland annat en väl upp främmande fartygs rörel
fungerande underrättelse ser utanför våra kuster; något 
tjänst. Vi måste - det visar tyd som också visar sig alltmer 
ligt det som har hänt i vår del nödvändigt de senaste åren. 
av världen under de senaste Fartyget kommer att uppträ
åren - själva kunna skaffa oss da på fritt hav i östersjön och 
och vidmakthålla en uppsikt Västerhavet och bedriva spa
över vad som händer runt om ning med sina allsidigt sam
kring oss. mansatta spaningssystem. 

Sverige har ett försvar som 'Orion' har ett deplacement 
bygger på ett värnpliktssys på 1 400 ton och är 61 m lång. 
tem, med mycket få stående Hon kommer huvudsakligen 
styrkor i fredstid. Det är också att bemannas av Marinen och få 
därför mycket viktigt att vi har en besättning om ca 35 man. • 
möjlighet att / tid inhämta un- MS/lrifo 

Även andra kon höra ditt somtol! 


I I ca 
Tänk pd vöi:J du stigerl! 
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Att såväl stormakterna som deras paktIänder utbil
dar sabotageförband har länge varit känt. Det är 
alltså inget nytt man kunnat konstatera under det 
senaste halvåret. Alls icke så. Vetskapen härom 
emanerar framför allt från andra världskrigets da
gar. Och sedan dess har bl a olika typer av littera
tur i ämnet funnits tillgänglig. Den minnesgode 
läsaren erinrar sig också att FlYGvapenNYTT i 
artikelserien om F alkland-kriget (för drygt ett år 
sedan) berättade om britternas Special Air Service 
(SAS) och Special Boat Service (SBS ), om dessa 
spanings- och sabotageförbands verksamhet bak
om de argentinska linjerna. Och medio februari i 
fjol utgavs från F Iygstaben (inte från Försvarssta
ben som alltför många tycks tro) en öppen oriente
ring om just sabotageförband - dess mål och me
del. Skriften rönte då föga uppseende t ex bland 
våra massmedier. (Texten återges härbredvid.) 

Dags för väckning 


• « = f'!~ 

SOVJET

HAR ' 

SABO· ' 

TÖRER 

ISVERIGE' 

Ryslc 'oppmiliHir ""./8/a" 

nyspionorganllUlfion ' 

.. SJU SPELARE 
LAMNAR HAMMARBY? 

• I 

SABOTAGEFÖRBAND ••• 

Men onsdagen den 12 oktober i 
höstas ropade kvällstidningarnas 
löpsedlar ut alt de sovjetiska mini
ubAtarna I den svenska skärgArden 
var bemannade med specialträna
de sabotagelörband. Nästa dag ha
de även de flesta morgontidningar
na ämnet pA lörsta sidan. 

Upphovet till rubrikerna var en 
artIkel, i den stora schweizIska mi
Jilärtldskriften International Delen
se Review nr 911983, kallad 
"Spetsnaz - the Soviet Union's 
speciallorees" . Som förtaltare an
ges Viktor Suvorov, pseudonym lör 
en till väst avhoppad sovjetisk offi
cer. I artikeln beskriver han ingA
ende den typ av sovjetiska militära 
enheter som den svenska försvars
makten benämner diversionsför
band (brigader) , pA rySka "brigada 
spetsialnovo naznatjenija" - briga
der för speciellt ändam/JI, i Sovjet
unionen vanligen förkortade 
"Spetsnaz". 

Man kan tillspetsat säga, alt det 
behövdes öststatsanknytning till 
vissheten om sabotageförband 
samt förekomster av m/nlubAtar ut
med Sveriges kuster, för alt kopp
lingen skulle locka till braskande 
tidningslöpsedlar mm. 

••Orden "Spetsnaz" och d/ver· 
sionsförband har sAledes pA senare 

tid varit i var mans mun. SA här 
gav tidskriftskollegan ArmeNylt i 
sitt nr 5183 - med hjälp av elt sov
jetiskt militärlexikon - förklaring 
till orden, som egentligen bara är 
nyare ultryck för en verksamhet 
som förekommit under lAng tid i 
krigshistorien . 

••D;vers;on.- VI/ka uppgifter 
har dA de mycket speciella enheter 
inom Sovjetunionens väpnade styr
kor, vilka gAr under benämningen 
Spetsnaz och i Sverige kallas di· 
versionsförband? Vartör heter de 
sA? LAt oss se pA den sista frAgan 
först. Ordet diversion kommer av 
latinets diverciv och divertere, 
vända bort (uppmärksamheten 
frAn) och betecknade redan under 
romartiden elt anfall eller trupprö
relse i vilseledande syfte , skenan· 
fall. 

Diversion har dock i svensk mili
tärterminologi varit elt ganska 
okänt ord och det är därtör inte 
märkligt alt mAnga upplevde en 
känsla av nAgot främmande och 
nästan övernaturligt när talet om 
dessa diversionsförband började 
sprida sig IAngt in i hemvärnskret
sarna. 

I sovjetisk terminologi förekom
mer ordet relativt ofta. En avdel· 
ning som opererar pA djupet av 

Roll-on I 
roll-off
ta rtyg,J 

/' 
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* * Risken för överraskande anfall ökar. Stormakterna dis
ponerar redan i fredstid stora stridsberedda styrkor. Dessa 
kan snabbt lufttransporteras eller insättas på annat sätt. Den 
tekniska utvecklingen av olika transportmedel underlättar 
överraskande anfall. För att ett överaskande anfall skall lyc
kas, måste för totalförsvaret viktiga anläggningar tidigt slås 
ut. I Sverige disponerar bl a Flygvapnet många sådana objekt. * Den konventionella metoden att bekämpa viktiga anlägg
ningar är anfall med flyg och robotar. Vid överraskande anfall 
är tiden för förbekämpning kort. Många anläggningar har ett 
gott fortifikatoriskt skydd och kräver insats av stora angripar
resurser. Andra metoder har bl a därför vidareutvecklats. Ut
nyttjande av sabotage av olika slag har fått ökad betydelse. 
Särskilda sabotageförband utbildas för insats tidigt och redan 
före ett egentligt krigsutbrott. Ja, t o m nu i fredstid arbetar 
sabotörer. En del aktiva som 'sovande', andra aktiva medan 
"vi sover". *Skyddet av Flygvapnets personal, anläggningar 
och materiel har därför en avgörande roll. Det är väsentligt för 
Flygvapnets personal att vara förberedd på sabotageförban
dens verksamhet. Sabotage är inget nytt, men metoderna har 
förfinats. Låt Dig därför inte överraskas! Det finns i sådana här 
fall bara EN segrare! * * * 

"med räa aa döda" 

Förberedelse i fredstid. - För allt sådant sabotage, som utgör 
beredelser för sabotage mot vik en del av förbekämpningen. 
tiga objekt utförs i stor utsträck Förberedelserna består bl a i 
ning i fred. Detta gäller framför uppsökande av lämpliga sabota

geobjekt, inhämtning av informa
tion om dessa och planering för 
hur de skall förstöras. Vilken per
sonal som skall utföra sabotaget 
kan samtidigt utklaras. Anskaff
ning och uppläggning av erfor
derlig materiel genomförs. Pla
ner för mottagande av sabotage
patruller eller värvning av agen
ter, som skall utföra sabotagen, 
görs upp. 

Dessa förberedelser utförs 
regel av agenter med eller utan 
anknytning till någon utländsk 
beskickning. En presumtiv agent 
bör ha sin bostad eller arbets
plats lämpligt belägen för att 
kunna lämna rapporter av militärt 
intresse. En agent kan också 
själv utföra sabotage eller ge 
vägvisning och lämna upplys
ningar till sabotagepatruller, som 
sätts in inom området. 

•• Särskilda sabotage
förband. - Specialförband med 
uppgift att utföra sabotage och 
spaning på djupet fanns redan 
under andra världskriget. De 
fanns bl a i Sovjetunionen, Tysk
land, England, Japan och USA. 

Under de senaste decennierna 
har olika terroristorganisationer 
på flera håll i världen utnyttjat sa
botageteknik. 

Stormakterna disponerar i dag 
sådana specialförband. Förban
den organiseras i små enheter. 
De luftlandsätts huvudsakligen 
med fallskärm i grupp eller pa
trull . Aven överföring med mini
ubåtar förekommer. Vissa enhe
ter kan komma att insättas innan 
konventionell förbekämpning har 
påbörjats. Genom sabotage del
tar de i och förkortar förbekämp
ningen. De kan också försvåra ~ 

Svävare 
/ ,,,, 

.,",,, I 

motståndarens område med spa
ning, eldöverfall och förstörings
uppgifter, dvs vad vi kallar jägar
förband, brukar benämnas diver
si6nnaja gruppa - diversionsav
delning. 

I ryskan används även ordet i 
politiska sammanhang. Så t ex 
fanns i försvarsministeriets dags
tidning Röda Stjärnan den fjärde 
augusti -83 en artikel med rubriken 
"Beslutsamt motstånd mot imperia
lismens ideologiska diversion (di
versija)". 

Uppslagsorden Diversija och 
Diversionnaja gruppa behandlas 
över en hel sida i den sovjetiska 
mililärencyklopedln. Diversion 
kan man där läsa - är en verksam
het som bedrivs av mindre avdel
ningar eller enstaka personer inne 
på motståndarens område med syf
te all slå ut militära och industriella 
objekt, sambandssystem och kom
munikationer samt all påverka 
motståndarens försvarsförmåga 

moraliskt och psykologiskt genom 
all döda viss personal och förstöra 
militär materiel. Inledningsvis 
skall uppgiften vara all åstadkom
ma förvirring hos motståndaren och 
få denne all vända uppmärksamhe
ten bort från den egna kraftsam
lingsriktningen. 

Diversion förekommer enligt 
uppslagsverket även i fredstid och 
står då för "undergrävande verk
samhet". Denna syftar till all för
svaga presumtiva motståndares 
militära och ekonomiska styrka. I 
texten framhävs dock all sådant be
drivs i fred endast av imperialistis
ka stater riktat mot de socialistiska 
länderna och revolutionära be
frielserörelser. 

•• Diversions- och spa
ningsförband. - Diversionsför
band - eller diversions- och spa
ningsförband, den sovjetiska mili
tärencyklopedin använder denna 
dubbelbenämning, är specialutbil
dade underavdelningar avsedda all 

förutom ovan nämnda verksamhet 
sällas in för spaning, desorganisa
tion inom civil och militär lednIngs
och försörjningsverksamhet, fång
förhör, dokumenlinsamling m m. 

Beroende på uppgiftens art kan 
personalstyrkan i dessa enheter 
variera från enstaka till tiotals 
man. De utrustas med nödvändig 
beväpning och materiel för diver
sionsuppdrag, t ex minor, special
gjorda sprängladdningar, automa
tiska tändanordningar, brandväts
kor, napalm, radioaktiva ämnen 
m m. I diversionsavdelningarna 
kan även ingå specialister av olika 
slag för t ex kemisk krigföring, för
störings- och sabotageverksamhet 
mm. 

Diversionsförbanden förs dolt in 
på motståndarens territorium till 
fots, med fon/on, genom falJslränns
fällning, med helikopter eller med 
ubåtar och andra slags fartyg. Så 
långt "Sovjetskaja Vojennaja Ent
siklopedija", Moskva 1977. • 
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vår mobilisering, uppmarsch och 
våra motåtgärder. 

• • Uppträdande. - Insättande 
sker som regel gruppvis . Sabo
tagegrupperna skall under lång 
tid kunna uppträda på djupet av 
vårt territorium. De kan livnära 
sig på ortens tillgångar. De kan 
uppträda i uniform (sin egen eller 
vår) eller använda civila kläder. 
De är strikt målinriktade och ge
diget utbildade. Personalen är 
särskilt uttagen för dessa uppgif
ter. De utgör m a o ett dödligt hot. 

Vid insats uppdelas sabotage
förbanden oftast i grupper med 
självständiga uppgifter. Trans
port sker i regel i mindre flygplan 
med en grupp i varje plan. Inflyg
ning sker helst nattetid på låg 
höjd. Uthopp görs på 100-200 m 
höjd. Materiel för gemensamt 
behov kan fällas separat med 
särskild fallskärm . För att kunna 
hitta materielen medföljer små 
radiosändare , som automatiskt 
avger signal på förutbestämd frek
vens. OBS! Materielen kan vara 
försåtminerad för att göras oåt
komlig för obehöriga . 

Landsättning kan även utföras 
med helikopter. - Landstigning 
på kusten kan ske från u-båtar 
eller övervattensfartyg/ svävare. 
Sabotageförbanden eftersträvar 
dolt uppträdande och snabba, 
överraskande aktioner. 

Vissa sabotagemål har förbe
rells sedan lång tid av i landet 
befintliga agenter. Dessa är de 
enda personer som kontaktas. 
Stöd från eventuella sympatisö
rer accepteras inte. (II) 

Sabotageförbandens uppträ
dande kännetecknas av stor 
hänsynslöshet. Detta gäller mot 
såväl militär personal som civil
befolkning. Det går aldrig att bli 
"vän" med en sabotör. 

Materiel för verksamheten tas 
från motståndaren. (Fordon , livs
medel m m.) Människoliv torde 
sällan sparas om det inte gagnar 
uppdraget. - Krigets lagar kom
mer knappast att respekteras 
Primitiva tortyrmetoder för att 
snabbt få fram upplysningar kan 
utnyttjas. 

• • Utrustning . - Utrustningen 
är lätt och endast avsedd för 

III". "upper hlr rpec','upp"fter '11 övetflll, och död, hö,re mIllII" 
chefer, leÅnde ria- och Irommun,'polllllrer, chefred,ktörer och ,nn,n 
fN_edl,peflon,'. BI,. 

gruppens uppträdande. Materiel 
för sabotageaktioner finns mes
tadels på plats redan i fredstid. 

Beväpningen utgörs av auto
matkarbin med fällbar kolv samt 
pistol med ljuddämpare. Varje 
man har dessutom "attackkniv" . 
Knivbladet är fjäderbelastat och 
kan skjutas i väg en lång sträcka 
I utrustningen ingår "anti hund
spray". Med denna kan förföljan
de hundar avledas. Uppspårning 
av nedgrävd materiel t ex fall
skärmar kan bl a därmed för
hindras. 

Reservlivsmedel och simulan
tia bl a i form av tabletter med
förs . Insydd i uniformen finns en 
giftkapsel att användas vid even
tuellt tillfångatagande. Dessa 
soldater får enl order inte låta sig 
tas levande. 

Sambandsutrustningen utgörs 
av bärbar kortvågsradio med 
möjlighet till snabbsändning. För 
enkelriktad sändning från grupp
chefen på korta avstånd är varje 
man utrustad med en liten UK
mottagare. 

Spräng- och tändmedel med
förs i regel gemensamt. Hand
granater , pansarskott och split
terminor ingår. Splitterminor med 
verkan på längre avstånd och 
med tidsutlösning utnyttjas. Luft
värnsrobotar kan medföras och 
utnyttjas mot t ex startande flyg
plan . 

• • Uppgifter. - Mål av vital 
betydelse för ledning och sam
band såsom stabsplatser, sam
bandsknutpunkter, tele- , radio
och radiolänkstationer samt tele
ledningar är högt prioriterade. 

Angrepp mot flygbaser för att 
förstöra flygplan och oskadliggö
ra flygpersonal prioriteras likale
des. Särskilt inriktas sabotage
grupperna på att överfalla for
don i vilka flygförare och flygle
dare m fl transporteras . Andra 
mål är järnvägs- och landsvägs
kommunikationer, elkraft- och 
annan energiförsörjning och för
råd . Syftet är därmed att störa 
försörjning och skapa missnöje 
eller t o m panik bland civilbe
folkningen. 

Vissa grupper har special
uppgifter all överfalla och döda 
högre militära chefer och ledan
de politiker . 

• • Utbildning . - Utbildningen, 
som är mycket hårdför, är vä
sentligen inriktad på sabotage
och spaningsverksamhet, själv
försvar, överlevnadsteknik samt 
fallskärmshoppning. OHicerare 
vid sabotageförbanden genom
går specialutbildning kraftsamlad 
till fysisk träning, närstrid , 
sprängtjänst och fallskärms
hoppning. De kan "i det civila" 
utgöras av elitidrottsmän. 

Höga krav ställs på fysisk kon
dition och annan lämplighet. OHi
cerstjänsterna är eftersträvans-

Ned,n: fn melod ,om ,nvlndr 'v SpelMIu för 
'11 II IIIIP~ 1111 vikti" omrlden b,lrom 

14 



fIendeM linjer Ir .11 t11l1lnll.18 en v.ktpo.t och 
.pe/. h'M roll. 

.... --:: 

·:?t 
;_ En "Sp,lJnll"·btlpdl org,nlllflan:. Ifr,tb/ld Ir 
::""':" de 'JlivllJndl,. kompani,,,,. 10f!r!e1ld' /III en 
~:__ baIIljon I '" "Sp,tlnll"·brlpd. Ifredllld ftnn, 
.. . dIttIJt 4-5 IIlIIlJoner och Inte 3-4 ,om ,vIII/dits 

IIIr. 

J 


~
_ J • . 
_ _ J • 

O".ni,lIlon" en mMn "SpeIJtIll"-btlpd. 

värda såväl ekonomiskt som ur 
karriärsynpunkt. Chefsbefatt
ningarna ligger normalt ett steg 
högre än motsvarande befatt
ningar vid andra förband. Efter
som låg ålder eftersträvas på sa
botageförbandens personal för
tidsbefordras officerarna. 

På övrig personal ställs utom
ordentligt höga krav. God skol
underbyggnad och särskild 
lämplighet krävs. Utbildningen 
syftar till att skapa hårdföra och 
vältrimmade soldater. 

Soldaten blir en hänsynslös 
och framstående motståndare i 
närstrid. Initiativförmåga upp
övas. Vid behov skall han vara 
beredd att offra livet. 

I särskilda hinderbanor upp
övas och prövas soldaterna re
gelbundet. Närstrid övas dagli
gen under den grundläggande 
utbildningen. Stor vikt läggs vid 
närkamp utan vapen . En färdig
utbildad sabotagesoldat är 
mycket skicklig i karate. - Even
tuell tveksamhet hos soldaterna 
att ta i med hårdhandskarna mot 
kvinnliga motståndare arbetas 
bort. 

"Vanlig" hinderlöpning ge
nomförs flera gånger i veckan. 
Härutöver övas hopp från bilar 
och tåg under gång samt från 
hovrande helikoptrar. 

• • Stridsteknik. - Stridstekni
ken är ofta okonventinell men 
framför allt hänsynslös. Alla me
del som underlättar lösande av 
uppgiften är tillåtna. Stridstekni
ken kan studeras genom uppfölj
ning av "civila" terrordåd de se
naste åren. Utibldningsläger för 
terrorister finns på många håll i 
världen. Här kan tekniken finsli
pas. I praktiken kan stridstekni
ken sedan prövas utan att direkt 
stormaktsinblandning kan påvi
sas. 

"Stormeld och inbrytning" kan 
exempelvis utföras aven med 
sprängämne lastad bil som "par
keras" vid anfallsmålet. Ett hål i 
en mur eller vägg kan därvid 
skapas i oväntad riktning . 

Två sådana terroraktioner ge
nomfördes i början av 1982. 
Samma teknik kan användas för 
snabb sprängning av broar. Och 
hösten -83 minns vi säkert alla 
vad resultatet blev vid attackerna 
mot franska och amerikanska 
soldatförläggningarna i Libanon. 

• • Slutsatser tör vår del. 
Flygvapnets förband måste vara 
beredda att möta denna mot
ståndare. Vid bevakning måste 
hänsyn särskilt tas till hur sa bo
tageförband uppträder. Fantasi, 
tekniska hjälpmedel och känne
dom om dessa förbands strids
teknik är ett villkor för att klara 
ålagda bevaknings- och skydds
uppgifter. Det finns inga tvåor vid 
sådana attacker ... bara en seg
rare. Det måste vara DU! • 

Sold,/en blir en hln,ynrllir och frlm,tlende mots/lnd'rIl InlrJtrld. Inlt/,
/lvförmlll' UPPOVII . Vid behov .kllI h.n v,,, beredd,1I all" IIve/ . 

VACKARKLOCKA 

FL'(GIIspenNYTT, II.ekte" 1Ie,~r II,,, till c. hllften 'v mlllllr p'rJOn,'.
11_ lIIr I .In "It'ld",,,, "'11111 /nfilr trl,,1:r IItvI»/l/eter. Flir rer/e""de 
,..,., Ir rIk,nl"n denIII ""01, Inltllhlll .I /IIfII» fIId ,trImminde . 
KltIIke """r mllt,1 tro pi lit IIIr ",,~IH v,rtJl"et nlttl"n Ir 
vettt/(lll,t: Sllr dock IIUelI '''''''''''1'. MEN det Ir IntellIr lit ""mml 
vlr IIIetretr 10m de", IIlnIIllde IIIrII pullc,,,,. F.t mer filler de/III 
IIXCKA .odI utllfI Illforme". Ty Sved,elr oc" MUr IIIIt III""vl",t 

"Stormeld och Inbry/nl"," kln exempelvi' ullö,., ,ven med rptl/lflmne 
I,rt,d bli ,om "",*,,,," vid ,nllll,mllet. En hIll en mur eller vl'lI k,n 
dlrvld 'kl". I ovlnlld dlrln//lf. 
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IIed,n: BrfttlItC·130W MU för ~Idertorrknlnf. 

IIed.n: AC·13t1A "Yf/luren "qnonb.r' ur USAF. 

LlCkllnd C-130 'Hercules' (lP 84) 


UtveckHilgsarbetet med Lock
heeds projekt 382 påbörjades i 
slutet av 194o-talet. Det sköt 
ordentlig ·fart 1951, när Lock
heed från USAF Tactical Com
mand~öll ett kontrakt på 
produktion aven stor serie.C
130A 'Hereules'. ~.., 

Flygplanet flög ffg 195~och 
har producerats sedan 1955. 
Tlllverkrtlngen pågår än I dag! 
Totalt har över 1.700 'Hercu
les' beställts och leverer.ats till 
55 ollk~iänder. Ungefär 2l~av 
C-130-fl'Ottan finns inom' ame
rikanska · organisationer.: ~Den 
resterande tredjedelen I övriga 
världen. Flygplanet har tillver
kats I en lång rad versioner 
och varl.anter samt I stor: ut
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sträckning genomgått mOdi 
fieringar och moderniserlrtgar. 

Den dominerande uppgiften 
för C-130 är transport och de i 
dag mest förekommande ver
sionerna är C-130E och :',C
130H. Dv~ .de verslonerS:~m 
finns i det ·svenska Flygvapnet 
(TP 84). Den dominerande 
skillnaden mellan dessa båda 
versioner är att H-versionen 
har 8tark8f"e motorer. 

Förutom . transportuppglfter 
kan nämnas att C-130 utnY!t
jats bl å ' för slgnalspan-'irig, 
lufttankning, relätrafik, kust
bevakning, väderforskning 
och räddningsuppdrag. Dess
utom tjänstgör det som RPV

~ 


Ned,n: 'HerciJlei' tln ,,.1. flerr dr0ff6'~e'ler RPV. 

bärare och ·som "gunstl ij)" , 
(flygburen"·--'kanonbåt'). Även · 
många andra uppgifter har un
der årens lopp tilldelats 
"Here". 

Det finns också en förlängd 
version, C~f30H -30, som bia 
finns i StOrbritannien undär-: 
beteckningen C-130K Mk3: " 
Flygkroppen har förlängts 4,57 
m (2,54 m framför vingarna 
och 2,03 m bakom):. Storbri 
tannien genomför själv modi
fieringarna • .och kommer 'att 
förlänga 3~~V sina 66 C-130. . 

Hercules finns ocksA I en ci 
vil version med beteckningen 
Lockheed L-100. Den är dock 
mindre vanlig. • 

-' 


oiiä och presta6.da: 

SpännVidd: 
Längd 
Tomvlkt: 
Max last: :<
Aktlon.ra:dle: 

G-1301f (G-131K l1li3) 
40,41 m 
29,79 m (34,36) 
34,3 ton: 
19,7 ton:. 
ca 3aOil./Un 

Aktuella 

i Sveriges 
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·lDnol An-12 'Cub' nlngen (duppelpiplg 23 kraftigt och fått en storEgypten, Indien, Irak,Jugosla-AI

8m 
7m 
8 ton 
o ton 
a 3600 km " 

vlen, Kina, Polen och Syrlen. mm akan, NR-23). rundad utby.ggnad. 
Liksom motsvarigheten I väst- CUB B: SIgnalspaningsversion Versionen har . större 

världen, C-130 Hercules, full inom det sovjetiska • nosradom under oosen 
An-12 har funnits i operativ ; .:9ör An-12 förutorn:huvudupp .-.::'" marinflyget.;:V:erslonen _>: än övriga versioner 
tjänst sedan~-1959 inom det ~glften transport; även vissa ~:: har ett stotr jlntal an- -;, samt är utrustad med 
sovjetiska transportflyg et och ':Specialuppgifte~~ "".-Flygplanet, ""'. tenner runt 8m på flyg " ~ fyra kanotformade ra-
i Aeroflot. Totlllt tillverkades . som till skillnad från C-130 har kroppen. Mestframträ _. domer (två större och 
ca 800 CUB innan produktlo- glasnos, har identifierats i fyra dande och . karaktäris två mindre) under flyg
nen upphörde 1973. Förutom olika huvudversIoner enl föl tiskt för CUB B är dock kroppen. 
existens I Sovjetunionen har jande: de två halvsfi!riska ra CUB D: Motmeclelsflygplan 
An-12 exporterats till bl a Af- " domerna uriC!er flyg . som till sklll nad- från 
ghanlstan, Algeriet, Angola, kroppen me!lan, resp .::;~.& CUB C är utrustad med 

-~ -:'-:aJB A: Standardt;;,nsPOrtflyg strax bakom 48ndställs -?_ akterbeväpnlng~ . 
plan som utnyttjas bå gondolerna. Versionen Totalt finns ca 30 we för 
de civilt och militärt. uppträder både med motmedelsuppgifter . 
Minst fem varianter av militära beteck.ningar Förutom ovanstående upp
CUB A finns. Skillna och med Aeroflot-be gifter utnyttjas An-12 somflygplan den består främst i teckningar (båda med plattform för försök meCI bl a 
olika' ,lastfOrmåga och :.{ : akterbeväp(lirlg). ub.tS)åktutrustning. .FIYgpla
olika mOloralternativ . CUB C: Motmedelsflygplan net tiai- då fått en utbyggnad i 
A-versionen finns både - som saknar "akterbe nosen liknande den "på detnärområde med och utan den de- väpnlng. Stjärtpartiet högv.lngade sjöflygplanet Be
fenslva akterbeväp- har Istället modifierats 12 'Mall'. • 

~ -' .. 
.:--;- -;:: 
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fUCHS 

Trafikflygarhögskolan 


A 



Trafikflggarhögskolan 

Den 2 april startar Trafikflygarhögskolan (TFHS) sin verksamhet vid F5 i 
Lju ngbyh ed. Förberedelserna är långt framskridna. Förutsättningarna är 
goda att skolan kommer att ge en grundutbildning för trafikflygare som är 
minst lika bra och sannolikt bättre än motsvarande utbildning vid de skolor; 
Europa och USA, varifrån många av de stora flygbolagen hämtar sina pilo
ter. 

KLARA B S ED 


S
yftet med att inrätta skolan är flygförare som nu och i fortsättningen 
att erbjuda flygbolagen ett at utbildas i Flygvapnet (FV) skulle inte 
traktivt alternativ vid rekrytering räcka för att fylla flygbolagens behov. 
av piloter för flygbolagens verk Inte ens om samlliga gick över till de 

samhet. Det kraftigt minskade antal civila bolagen. Därigenom skulle en 
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fortsatt huvudsaklig rekrytering ur 
Flygvapnet bli förödande för vår krigs
duglighet. 

lillkomsten av och förberedelserna 
för TFHS har i nte skett utan vissa mot
sättningar. 

Svensk pilotförening uppger sig vara 
positiv till skolans tillkomst, men man 
anser att den startar för tidigt. Man an
ser att det redan finns för många ar
betslösa piloter på den svenska ar
betsmarknaden. Sakförhållandet torde 
dock vara, att huvuddelen av dessa 
sannolikt inte är attraktiva för de stora 
flygbolagen. Vid linjeflygs (LIN) rekry
tering hösten 1983 togs ju piloterna 
från Flygvapnet eller från andra flygbo
lag, vilket talar sitt tydliga språk. 

•• Skolan planerades ursprungligen 
starta redan 1982. Chefen för Flygvap
net (CFV) fick i uppdrag att organisera 
skolan, eftersom de enda mer omfat
tande och kvalificerade resurserna av 
denna art fanns inom FV. 4 div/F5, 
som utbildat reservofficerare, skulle di
rekt bilda stommen i TFHS. 4/F5 har i 
awaktan på att TFHS startar hållits 
igång delvis med konstgjord andning. 
En ytterUgare senareläggning skulle 
splittra dessa resurser och uppbygg
nad av nya skule bli tidsödande. Även 
dessa skäl gör det angeläget att kom
ma igång. 

Flygbolagen, både SAS och UN, är 
angelägna att skolan startar. Man kan 
annars på sikt riskera en bristsituation 
vad gäller kvalificerade piloter i Sveri
ge. De samhällsekonomiska vinsterna 
med att direktubilda huvuddelen av tra
fikflygarna är uppenbara. 

. L1N har för den första kursen anmält 
ett behov av tio piloter. SAS kan inte 
just nu med bestämdhet uttala ett be
hov för den första kursen, men man 
föreslår ändå utbildning av cirka fem 
elever. Antalet elever har därför satts 
till ca t 5. Detta är utbildningsmässigt 
en rimlig storlek på den första kursen 
och ger också viss marginal för even
tuell avskiljning under utbildningens 
gång. Kvaliteten på eleverna och deras 
prestationer måste hållas hög för att 
piloterna skall kunna konkurrera med 
övriga sökanden till flygbolagen. 

900 har sökt utbildningen. Det har 
inte varit några kvalitetsmässiga pro
blem att ta ut 15 elever. Av dem som 
kvalificerat sig är några flickor. 

•• 40 redan utbildade förare inom 
FV har sökt utbildningen. CFV har inte 
antagit några av dessa. Detta pga föl
jande skäl: l' Motiven för riksdagens beslut att in
rätta TFHS är att den civila luftfartens 
behov av piloter skall tillgodoses. Däri
genom säkerställs tillgången på förare 
inom FVoch antalet förtidsavgångar till 
flygbolagen minskas. 

2' FV-förarna har tidigare provats och 
godkänts för en flygutbildning likartad 
den vid TFHS. Huvuddelen av utbild
ningen vid TFHS skulle för dessa fö
rare över huvudtaget inte vara me
ningsfull. Inte därför att de inte är kvali
ficerade utan därför att de är överkva
lificerade. Att låta FV:s förare genom
gå TFHS vore att, tvärtemot riksda
gens och regeringens intentioner, ris
kera alt sätta avgångar från FV i sys
tem. 

3' Eftersom utbildningen vid TFHS 
syftar till att ge eleverna en grundläg
gande flygutbildning är utgångspunk
ten vid utformningen av flygutbildning
en, att eleverna - vare sig de är civila 
eller militära - inte tidigare har någon 
mer omfattande flygutbildning . 

En jämförelse mellan den militära , 
grundläggande flygutbildningen och 
den vid TFHS visar, att bara en mindre 
de/ av den ca 18 månader långa utbild
ningen avser områden som Inte omfat
tas av den militära utbildningen. Det 
vore orimligt att ge en så dyrbar dub
be/utbildning. 

Det är också nödvändigt (särskilt 
med den första gruppen elever och un
der elt uppbyggnadsskede) , att utbild
ningsgruppen i största möjliga ut
sträckning är homogen. Det är inte me
ningsfullt att låta vissa elever deltaga 
endast i delar av utbildningen. 

CFV har förståelse för att FV-förare 
som formellt uppfyller behörighetsbe
stämmelsema har sökt TFHS. CFV ser 
inte i och för sig något negativt däri . 
Men av ovanstående skäl borde, enligt 
CFV:s mening, regeringen redan i sin 
förordning ha skrivit In en spärr för det
ta. Detta hade skapat större klarhet re
dan från början. Nu har CFV i stället 
tvingats avslå ansökningarna. Därefter 
har regeringen avslagit (medio januari 
-84) de besvär som anförts över CFV:s 
beslut. Regeringen har helt logiskt allt
så gått på CFV:s linje. 

•• Svenska Officersförbundet (SOF) 
har starkt slött de sökande FV-förarnas 
sak. SOF går i sin ledare i Officersför
bundsbladet nr 8/1983 till hårt angrepp 
mot CFV. 

SACO/SR och SOF har redan från 
utredningsarbetet, propositionsskriv
ningen och riksdagsbeslutet varit kritis
ka mot TFHS. Grundinställningen har 
varit, att CFV och regeringen i stället 
skulle förmå flygbolagen att anställa 
FV:s avgångna stridsflygförare vid ca 
40 års ålder. 

En sådan lösning skulle självfallet 
kunna vara positiv för FV, samtidigt 
som det omfattande utredningsarbete 
som nu gjorts inte hade behövts. MEN 
de stora flygbolagen vill (liksom FV) ha 
unga piloter, som kan utnyttjas under 
lång tid. SOF:s förslag är därför helt 
orealistiskt. CFV har för länge sedan 

prövat om den vägen var framkomlig 
men förgäves. 

SOF anger, att CFV Inte ens har ve
lat pröva de sökande för antagning . 
Delta är fel! Alla de sökande har relativt 
nyligen vid sin antagning till FV prövats 
vid UTI< (Uttagningskommissionen) . 
Alla handlingar finns fortfarande till
gängliga. De har dock inte gått vidare 
till SAS kompletterande uttagning. Det
ta på SAS egen Inrådan. De 40 har på 
nämnda grunder därför inte antagits av 
CFV. De har, som nämnts, snarare va
rit överkvalificerade. 

•• SOF anser också, att en utveck
lingsväg stängts utan föregående var
ning för den som redan fått antällning 
under då rådande förutsättningar. 

Det är svårt att tänka sig, att de som 
nu sökt TFHS redan vid anställningen i 
FV hade för avsikt att söka TFHS, som 
då inte existerade. Möjligheten att söka 
direkt till flygbolagen finns givetvis fort
farande kvar. CFV generella inställning 
är nu liksom tidigare, alt var och en 
skall ha full frihet att söka arbetsuppgif
ter Inom de områden han eller hon fin
ner för gott. Och det gäller givetvis alla 
yrkeskategorier. 

•• SOF anser tydligen att över
gångsbestämmelser skulle gällt. Be
stämmelser som möjliggjort för de flyg
förare i FV som nu uppfyller de formella 
kraven att tas In på TFHS. De tidigare 
angivna synpunkterna på dubbelutbild
ning och homogen utbildningsgrupp 
talar emot detta. Dessutom kan det an
tas, att regeringens ställningstagande 
till besvären blir vägledande för framti
den. Ett öppnande av TFHS för FV-fö
rare skulle därför öppna en rekryte
ringsväg till flygbolagen , som skulle 
kunna göra förarsituationen för FV vär
re än före riksdagsbeslutet om TFHS. 
Det faller på sin egen orimlighet. 

En fortsatt systematisk avtappning 
av flygförare från FV till flygbolagen vo
re djupt olycklig. Vi har ännu inte kom
mit över krisen från 1978-79, då FV 
förlorade över 100 flygförare. SOF ut
trycker själv i sin långsiktsplan (sid 35) 
fastställd av 1983 års förbundsmöte sin 
oro över brist på kvalificerad personal i 
flygtjänstledande befattningar pga av
gångar lill civilflyget. CFV delar denna 
oro. Inrättandet av TFHS är därför ett 
viktigt led i att åstadkomma en stabila
re organisation vid våra divisioner. 

SOF anser att CFV:s agerande i 
TFHS-frågan undergräver flygförarnas 
förtroende för CFV och FV:s personal
Iedning. Det är starka ord och förhopp
ningsvis överdrivna. Vi tilltror FV:s fö
rare om att med det goda omdöme 
denna kvalificerade personal besitter 
inse situationens realiteter. 

•• Från CFV:s och personalledning
ens sida fortsätter vi oförtrutet att arbe- ~ 

C 



ta vidare med de problem som onekli
gen finns inom flygfacket. En av de 
frågor som nu har prioritet är att för
bättra planeringen för de äldre f d kom
paniofficerarna/fältflygarna. 

CFV anser också att kraftfulla åtgär
der måste vidtas för att utjämna löne
skillnaderna mellan FV-förare och pilo
terna i flygbolagen. Att nå full utjäm
ning är antagligen en utopi, men nuva
rande stora skillnader är enligt CFV:s 
bestämda uppfattning inte motiverade 
av några motsvarande skillnader i an
svar och svårighetsgrad. Snarare är 
förhållandet tvärtom. FV-förare utför 
med stor skicklighet ett ytterst ansvars
fyllt och dessvärre inte helt riskfritt ar
bete, som dessutom är av den allra 

största betydelse för vårt lands säker
het. 

Alltför stora förväntningar ställs 
ibland på CFV och hans möjligheter att 
ensam åstadkomma lönemässiga för
bättringar. CFV kan t ex inte omfördela 
pengar inom FV:s budget för att höja 
t1ygtilläggen . Delta måste ske förhand
lingsvägen, där inte CFV utan 08 är 
förhandlingspart . Det komplicerade 
svenska förhandlingssystemet, särskilt 
inom det statliga området, försvårar 
också stora förändringar av gällande 
regler och lönestrukturer. 

• • CFV har stora förväntningar på 
den flygtIlläggsutredning OB nu satt 
igång. Där kommer även personalor

ganisationerna at! deltaga. CFV kom
mer alt agera kraftfullt för att åstad
komma förbättringar. Vi hoppas att 
personalorganisationerna också gör 
det. 

Det är också viktigt alt fJygförarpro
blemen diskuteras på elt fritt men sak
ligt sätt. Det är tyvärr lältare alt säga 
vad man Inte tycker är bra än alt kom
ma med realistiska och konstrukitva 
förslag till lösningar. 

I positiv anda arbetar CFV vidare för 
att kartlägga och lösa problemen. Det
ta arbete kommer alt gå allra bäst om 
det kan ske i brelt samförstånd. • 

Överste / . J-H Torse/ius 

Chef/ör 
Personalsektiol/en/Flygstabell 

lJpply sande & läsvärt 

människor emellan 


Utan att fundera över vad som 
egenIIigen händer slår vl lelefon
numret och talar med amerika
släktingen, eller tittar på satellII
överförda lV-bilder från Austra
lien, eller lat flyget och når på 
några timmar Sydeuropa. eller 
njuter aven pianokonsert I ste
reo. 

Vi är så vana vid allt det här; 
att vi trycker på några knappar 
och att datorer, mikrodatorer och 
transistorer sedan sköter resten. 
Men det är faktiskt inte så länge 
sedan som verkligheten tedde 
sig helt annorlunda. Radio har 
funnits under ca en mansålder 
och lV är betydligt yngre. Den 
första järnvägslinjen värd nam
net öppnades för ungefär 1 50 år 
sedan, bilen är yngre än 100 år 
och trafikflyget har bara funnits 
några decennier. 

Men trots att utvecklingen Inte 
alltid har gått I sådan rasande 
takt som nu, har den hela tiden 
pågått. Människan har alltid haft 
en drift att förbättra sina metoder 
att meddela sig med omvärlden. 

• I Människor emellan berättas 
om hur den mänskliga skapar
kraften har givit den enskilde in
dividen och samhället medel för 
att tillfredsställa det ständigt väx
ande behovet av att förmedla 
tankar och budskap. 

Sumerer och egypter uppfann 
metoder att skriva. Kananeer och 
fenider skapade bokstäver och 
greker och romare fulbordade aJ
fabetet , den kanske mest geniala 
uppfinningen av alla. Perser och 
greker uppfann de första telegra-

D 

lema och romarna byggde vägar 
som inga andra tidigare. 

Gamla kunskaper väcktes till 
liv i det medeltida Europa och 
snart var vi inne I de stora uppfin
ningarnas tidevarv . 

• I Människor emellan skildras 
hela det spännande förlopp som 
lett Iram lill dagens kommunika
tionskomplex, en spännande re
sa i ord och bild , från rop till ra
dio. - Boken är utgiven av För-

Nyutkommen bok. - Rekommenderas! 

lags AB Wiken. (ISBN 91-7024
104-X.) 

•• När författaren, C-G Slm
mons , flög längs den svenska 
västkusten som neutralitetsvakt 
1940, hade han all anledning att 
fundera över det här med kom
munikation människor emellan. 
Dels försökte han hålla liv i en 
knastrande radio, dels grunnade 
han över hur den mellanmänskli
ga kommunikationen kunde bry
ta samman så totalt att en hel 
värld sattes I brand. 

Så småningom blev C-G Sim
mons ansvarig för signalljänsten 
inom hela Flygvapnet och ledde 
In verksamheten på de vägar 
som varit grundläggande för da
gens sofistikerade signalsystem. 
Som flottiljchef inom Flygvapnet 
(F12) fick han att brottas med in
le bara tekniska problem inom 
signaJtjänsten, utan också med 
de svårigheter som är förknippa
de med ledarskapets kommuni
kation. 

Numera forskar C-G Simmons 
i den historiska bakgrunden till 
och utvecklingen mot våra da
gars sätt att kommunicera , och 
med sitt gedigna tekniska kun
nande och sin förmåga all ge 
tingen mänskliga utgångspunk
ter har han i Människor emellan 
åstadkommit en underhållande 
och lärorik expose över kommu
nikationens historia. • 
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Av Lars Christofferson 

. En ,en,re 
~etlion ,If 'scOIIr 

• 111MIlIlIIIscour är alltid redo ••• ·er/llem 

.:.:Om 

mini-RPV 

DEL 2 

~~ 

Under Libanon-kriget användes 
av båda sidor all upptänklig tek
nisk materiel. Syrierna var väl ut
rustade för konventionell elelctro
nisk krigföring, medan israelerna 
tycks ha haft tillgång till än mer 
avancerad teknik . Israelerna låg 
mycket nära framtidens sofisti
kera.de elelctroniska krig. Isra
elerna introducerade också för 
första gången i stor skala små, 
förarlösa flygplan, s k mini-RPV 
(Remotely Piloted Vehicles) . De 
var av inhemskt fabrikat och från 
två olika tillverkare , Israel Aircraft 
Industries' "Scout" och Tadirans 
"Mastiff". De kom båda att spela 
en nyckelroll i kriget. 

• De förarlösa flygplanens mest 
spelctakulära uppdrag var kan
ske vid utslagningen av de syris
ka luftvärnsrobotbatterierna i Be
kaa-dalen . Israelerna använde 
sina RPV för att få batteriernas 
lägen fastställda, för att aktivera 
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Modern krigföring med precisionsvapen, elektro
nik, högteknologisk utrustning och allt "smarta
re" vapensystem tycks ge de militära operationer
na både ett ökat tempo och en högre intensitet. 
Med en sådan utveckling följer också ökat intres
se för spaning och övervakning. De snabba hän
delseförloppen på krigsskådeplatsen skapar ett 
markant behov av exakt och omedelbar informa
tion om stridens förlopp. 

syriernas radaranläggningar , vid 
stridsledni ngen av attackerna 
mot SAM-batterierna och för att 
få bekräftat verkan av anfallen. 

Israeliska mini-RPV flög stän
digt över krigsskådeplatsen. Man 
lär även med RPV ha bevakat 
flygplanstarter från syriska flyg
fält. Man använde dessutom 
RPV vid ledning av artillerield , 
osv. 

I rena spanings- och bevak
ningsuppdrag spelade de obe
mannade små flygp lanen också 
en stor roll. Under t ex PLO:s 
utrymning av Beirut flög ett antal 
israeliska mini-RPV över staden 
och kunde obemärkta återsända 
direlctbilder av evakueringen. I ett 
så känsligt läge är det troligt att 
konventionella spaningsflygplan 
skulle ha skapat politiska pro
blem. 

Beskrivning av Scout-syste
met. - En Scout-enhet består av 

sex till åtta miniatyrflygplan - en 
startramp, ett infångningsnät och 
en markstation. Styrkan som 
handhar anläggningen uppgår till 
tolv man. Systemet är mobilt och 
uppvisar stor rörlighet. 

De förarlösa flygplanen är 
mycket små. Spännvidden är en
dast 3,58 m och längden är 3,68 
m. Höjden är 0,94 m. I tid igare 
versioner var 'Scout' utrustad 
med hjul och kunde starta och 
landa konventionellt. 

Nyttolasten är 22,7 kg och ut
görs vanligen aven TV-kamera . 
Max startvikt är 143 kg . Fartom
rådet Ii~ger mellan 90 till 175 km/h. 
Motorn i den nya förbättrade ver
sionen ger 22 hk och flygtiden är 
hela sju tim . Räckvidden är över 
300 km och RPV:n kan helt kon
trolleras inom denna radie. 

'Scout' har en gyrostabiliserad 
TV-kamera med zoom 15: l . På 
ca 1000 m höjd ger kameran en 
spaningsbild av 10 x 10 ,5 km . 

"'ed hjllp .v en TV-k.me" I m.m,.,lonen leds 
RPV:n In I"n,I/nllel ener uppd"pslut. 

.. _-~. 




Mini-HPV - "gammal" ide 

med nya taktiska förtecken 


Bra hjälpmedel över små ytor - men bara ett komplement 

\

\ 

Man kan på den här höjden 
zooma in ett område av 30x40 m. 

• Markstationen kan via bild
skärmen visa intressanta mål 
och med datorer bearbeta data 
om dessa. TV-bilden har god 
upplösning. Antalet linjer är 625 
och bildfrekvensen är 50 bilder/ 
sek. 

Det förarlösa flygplanets läge 
och bana plottas kontinuerligt på 
en karta i markstationen. En vi
deobandspelare registrerar vad 
som visas på bildskärmen. Ope
ratören kan elektroniskt på ban-

Ov.n: RPV:n skjun Mig med hjlilp .v IryckfuftJJk".pull frln en ,'srtramp. 
O;refter leds mlnl'lyrllygplanel frln den IIk.ledes mobil. m.rtsl.llonen 
mol del fIIrlJesllmd. sp.nlng,- (mon) mIIel. 

Ned.n: SI.rtrampen med .In. /vA .kenor + del förartö" flygpl.nel "Scouf' 
ur en ,nn,n blIdvinkel. 

, ( 

l' 
r 

/ 
det markera speciellt intressanta 
avsnitt för lättare åtkomst sena
re. 

Bildskärmen visar målet och 
data i form av alfanumeriska 
symboler; data t ex som tid, geo
grafiskt läge, osv. En nordpil är 
inlagd och en kortare linje som 
visar kamerans riktning. Kame
ran kan spana 3600 runt och 
även riktas inom en 900 -vinkel 
vertikalt. Kameran finns i en bubb
la under flygkroppen. 'Scout' kan 
också förses med en panorama
kamera, som kan spana av ett 
område inom 1200 i flygnlanets 
flygriktning. 

Liten radarprofil och mycket li
ten IR-bild medför att 'Scout' är 
nästan omöjlig att upptäcka, så
vida man inte utrustat RPVn med 
t ex radarreflektorer. 

• Det förarlösa flygplanet frak
tas nedmonterat (vinge, kropp 
och stjärtparti) i en plastbehålla

re. Montering sker utan verktyg 
och låsningar säkras med sprin
tar. Den bepansrade markstatio
nen kan lastas på en militär last
bil av standardutförande. 

Besättningen inne i marksta
tionen utgörs av tre man - "föra
re", observatör och stationsope
ratör. Föraren kan manövrera 
mini-RPV:n manuellt med styr
spak. Han har tillgång till vanliga 
flyginstrument och kan välja flyg
mod. 

•• IAI:s mini-RPV kan också 
flygas enligt ett i förväg uppgjort 
dataprogram - bana, uppdrag, 
osv. Flygplanets egen dator ser 
då till att de nödvändiga åtgär
derna utförs. Det är möjligt att 
programmera om 'Scouts' dator i 
luften. Vill man flyga tyst för att 
tränga djupt in i fientligt område, 
använder man moden med för
programmering. TV-kamerans 
bilder kan lagras i RPV:n för att i 
ett senare skede sändas till 
markstationen. 

Det förarlösa flygplanet är för
sett med autopilot och kan i en 
mod som utny11jar denna auto
matiskt hålla fart, kurs och höjd. 

Om något fel uppstår ombord 
på RPV:n som inte har med flyg
förmågan att göra, återvänder 
denna automatiskt till startplat
sen. 

Observatören manövrerar bl a 
TV-kameran och ljuspennan 
som hör till bildskärmen. Vid t ex 
artilleribeskjutning riktar obser
vatören kameran mot målet. Lä
ge bestäms därvid och informa
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tianen går till eldledningen. Mis
sar beskjutningen målet, place
rar observatören ljuspennan på 
nedslagsplatsen. Stationens da
tor tar därvid fram data om träff
awikelse och dessa förs auto
matiskt vidare till artilleristerna. 

Samma TV-bild kan samtidigt 
från markstationen föras vidare 
till en rad olika förband och sta
ber. Användningsmöjligheterna 
blir mycket stora om flera vid 
samma tillfälle kan få ta del av 
den momentana informationen. 

Den tredje medlemmen i be
sättningen handhar kontrollerna 
före flygning och bevakar statio
nens drift. 

• Startrampen har två skenor 
och är försedd med katapult. Det 
förarlösa flygplanet drivs i starten 
iväg med tryckluft. Rampen har 
en kapacitet som möjliggör ny 
start efter åtta minuter. 

Fångstnätet är fäst i en energi
absorberande anordning. En TV
kamera i anslutning till fångstnä
tet tar upp det landande flygpla
nets rörelser. I markstationens 
TV-skärm ser föraren det annal
kande flygplanet. Med sina reg
lage för han ett datorgenererat 
hårkors mot RPV:n. Det förarlösa 
flygplanet leds därmed in i nätet. 
RPV :systemet kan ta emot ett 
flygplan var tionde minut 

Möjliga uppdragstyper. - Ett 
konventionellt bemannat lätt 
flygplan har i dagens stridsmiljö 
väldigt liten överlevnadschans. 
Det förarlösa flygplanet, mini
RPV:n, ger i det här samman
hanget en ny taktisk potential. 

Spaningsuppdrag i frontlinjen 
ger möjligheter till analys av 
stridsförloppet, möjligheter att 
spåra fientligt artilleri, osv . Man 

Ned.n: Mlnl-RPV:em"rlttu nedmanierIde 

III/-a-trin ,vskjulnlngsrlmpen I ,nnerlde lidar. 


1-;' 

., 
t ) ., ~ 

kan också under radiotystnad 
tränga djupt in i fientligt territo
rium. Flygplanets "osynlighet" 
gör också att fiendens soldater 
inte försöker dölja sig. 

En stridsledare som leder at
tacktlygplan ser med hjälp av 
'Scout' terrängen på samma sätt 
som sina flygförare. Han kan ge 
exakt information om målet och 
han får full visshet om träffar. Vid 
artilleribeskjutning mot fientliga 
mål ger markstationens bild
skärm och dator både målets lä
ge och data om eventuella träff
awikelser. 

• Det är inte bara fiendesidans 
trupprörelser som är intressanta . 
Bevakning och kontroll av egna 
rörelser kan ge besked om in
sattsmöjligheter osv. Den fram
förliggande terrängen kan också 
avspanas och därmed underlätta 
framkomligheten . 

Det förarlösa flygplanet kan 
fungera som lockbete för fientliga 
luftförsvarssystem. Den låga far
ten kräver dock att man noga 
planerar rutten för att kunna vil
seleda motståndaren. Spanings
utrustningen är då utbytt mot ra
darreflektorer eller annan elek
tronisk utrustni ng. Aktiveras då 
de fientliga luftförsvarssyste
mens radar kan radarsökande 
robotar avskjutas och på så sätt 
slå ut dem. 

Flottan/marinen kan utnyttja 
RPV för identifiering av radarmål 
och för spaning bortom horison
ten. Landsbgningsoperationer un
derlättas också av förhandsspa
ning. 

Ett okonventionellt grepp. 
Redan 1968 flög en mini-RPV 
över Suez-kanalen under en ar
tilleriduell. Flygplanet kraschade 

dock vid landningen, men kame
ra och film kunde räddas. Mycket 
tidigt insåg israelerna alltså ut
vecklingsmöjligheterna hos det 
lilla, förarlösa flygplanet. 

Den israeliska försvarsmakten 
har alltid varit mottaglig för nya 
och djärva ideer. Mini-RPV-sys
temet är nu väl infogat i det israe
liska försvaret. Det har i om fat

tande manövrar testats inom 
samtliga försvarsgrenar och det 
har framgångsrikt genomgått sitt 
elddop i Libanon-kriget. 

Kännetecknande för det israe
liska försvaret är det nära samar
betet mellan försvarsmakt och 
försvarsindustri. Erfarenheter 
från krigsfältet vävs genast in i 
industriproduktionen. Kommuni
kationsvägarna mellan försvars
makt och industri är korta. Indu
strin är flexibel od1 innovationsrik . 

• Ett nytt och unikt vapensystem 
kan lätt leda till svårigheter vid 
introduktion. Taktiskt tänkande 
kanske ändras. Detta kräver ly
hördhet och flexibilitet hos de 
olika försvarsgrenarna. Kräver 
systemet dessutom att kommu
nikationen och samverkan mel
lan försvarsgrenarna är de bästa, 
finns det risk för att spänningar 
uppstår. Israelerna anser sig ha 
klarat av detta . Man påstår att 
någon rivalitet mellan försvars
grenarna inte föreligger. Enligt 
israeliska doktriner är kommuni
kation och samverkan A och O. 
Israelerna tycks med de förarlö
sa flygplanen ha haft stora fram
gångar. 

Ett problem med informationen 
från mini-RPV är att den ostruk
turerad och obehandlad når 
samtliga mottagare. Har man t ex 
på högsta militära nivå behov av 
detaljrikedomen i informations
flödet? Obehandlade data till 
icke initierade på lägre nivåer 

Signal
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~ 
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kanske även utgör ett störmo
ment? - Det berättas emel lertid , 
att man på det israeliska för
svarsdepartementet med hjälp 
av RPV följde utslagningen av 
SAM-batterierna i Bekaa-dalen. 

Efter Libanon-kriget kunde man 
i massmedier världen över ta del 
av alla de märkliga ting de små, 
förarlösa flygplanen skulle ha ut
rättat. En israelisk flygvapenoffi
cer tar ner det hela till mer realis
tiska proportioner. Han undrade 
stillsamt: "Vad tror ni man kan 
åstadkomma med en gräsklippar
motor och en nyttolast på ca 23 
kg? " - Kanske tillräckligt, ty 
svenska Armem har planer på att 
införa ett mi ni-R PV-system i spa
ningstjänst. • 

~, TV-blid 
" IR-blldI , 

I " 
I 
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~ 
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Ovan: lfIustfBtion ur AnneNytt betr ett ev 'fBmllda 
mlnl-RPV-system I Annens regI. - T h: "'arllslllllo
nens TV-blid har god upplösnIng. UpplIrin: 1) At
tackh/q1; 2) Kommandotrupp nattelId 12 gummIbItar; 
3) Stridsvagn. 
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Till för inte alls länge sedan trod
de vi, att förmågan att fungera 
bra som militär flygförare var nå
got närmast medfött, något som 
knappast kunde utbildas fram . 
Den grundgläggande flygförarut
bildningen/GFU (och FörGFU) 
var främst till för att eleven skulle 
visas handgreppen, något få öva 
på dessa samt därunder röja om 
han hade eller saknade talang 
för yrket. 

Uttryckt på annat sätt trodde 
vi , att vi under utbildningens 
gång kunde få underlag för gans
ka säkra prognoser. De som 
lyckades sämst under det inle
dande propellerflygskedet ansåg 
vi löpte största risken att miss
lyckas under det därpå följade 
jetflygskedet. Därför tog vi bort 
dem. 

• • Mer gallring. - På samma 
sätt tog vi bort, i anständig tid 
före examen, de sämsta på jet, ty 
vi trodde att vi på det sättet kun
de minska antalet avgångar un
der senare kurser: RK (rege
mentsofficerskurs). TIS (typin

flygningsskola Draken och Vig
gen) och GFSU (grundläggande 
flygslagsutbildning på jakt, at
tack, spaning) . Dessutom tog vi 
bort dem, som sannolikt skulle få 
svårigheter att klara första ek 
(ensamflygningen) på propeller, 
första ek på jet, ek i förbandsflyg
ning, i nödlandning, i instrument

flygning m m. Ty hade de svårig
heter här, skulle deras förmåga 
vara ännu mer otillräcklig vid se
nare, ännu högre trösklar. Trod
devi. 

Men trots att vi tog bort alla 
dessa elever, inträffade det kva
litetsbetingade avgångar och ha
verier vid RK, TIS och GFSU. 

SA h" se, den ul, den mAnpomskrlvn. O"'T·.pp.,,'en . "sykolopen, I del hi, I.lIel 
""'II"elh. Skyllbe'll, vis", i nig" b~kdel" .v en sekund, en bild som den 
sök.nde lA, beskriv •. 

Då skärpte vi oss och tog bort 
ännu fler. Vi var slutligen uppe i 
som mest 79 proc gallring före 
examen vid GFU. Fyra av fem l 

Ändå ansågs de vi godkände inte 
vara särskilt duktiga genomsnitt
ligt. Ofta fick vi höra, att alltför 
många GFU-godkända inte dög 
till annat än "ständig rotetvåa", i 
och för sig kanske inte så dåligt. 
Antalet avgångar efter GFU 
sjönk inte. Observera detta sär
skilt, inför den fortsatta läsning
en. 

• • Nya metoder, - Så fick vi 
bättre uttagningsbatteri: DMT 
(Defense Mechanism Test) och 
"det stegvisa urvalet" kom. Vi 
fick ett funktionellt flyg betygs
system och vi fick bättre utbild
ningsmetoder vid GFU. Metoder 
som ambitiösa flyg- och marklä
rare kunde få ut vida mer av än 
av de gamla metoderna. 

Allt detta påverkade GFU-ele
vernas prestationsstandard: den 
blev högre. Det hände t o m, att 
samtliga elever i en kull kunde 
släppas ek på propeller utan tve
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Antal elever 

Inrycknln!lSår GFU 

1173 74 75 76 n 78 79 80 

(Akut- )avSkiljning: eleven kl,rar 
Inle ,ktuell, krav eller hlf erlIll/II 
bllf'rl ,vsked. 
(Progn04-)gallr/ng: eleven kl,rar 
Iktuen, mv, 111811. bedöms Inle kl,
ra de framtids. 

Slapl,m, wlur,1t prognosg,ll· 
ring, sed,n DMT InlMs för limly
g,relever 1973::tl!lf! h,de nlgon In
vemn pi 'vglilpl,len vid TIS och 
GFSU. De progllOBglllrade kull,m, 
73-76 lick 13% ,vglng vid ns och 
GFSU, de ej progn08glJllrade kulllf
nlJ 71-80 12%1 (RIsp ,vglnflSIII 
förGFU examenvlf67% och 16%.) 

1. 10 

2.-20 

30 

3. 40 

50 -

60 

70 

1) Kvar vid GFSU slut. 
2) Ava undar liS och GFSU. 
3) Ava fllre GFU examen. 

. ~ : . 

1. 

2. 

3. 

Anlal elever 

.~ 
Inrycknlnusar GFU 

11169 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

10 

.~~l/ f'-
~20 V 1/ " Iv·V 

1/ /30 

1) Kvar vid HK allman. 

40 / 2) Avg mallan GFU slul och 

"" 
HK allmen (bia nS). 

3) Ayg under GFU. 

50 

60 

SllJpllJrnlJ ultryektlJ i siffror, kulllJmlJ lyra och ly,,: 

69-72 73-76 71-80 
70 Avgång GFU 55% 31% 10% 

Avg Inom tvl;r elter GFU 
( = melllJn GFU och RK eXlJmen) 28% 22% 9% 

80 

..,.. 

Tol,I.IIplam8S successivlJ IJvkCfH
Ring spegl8f IJdmJnlst,,/ioneM, 
/Inge 11.1'01 f.tinglJ klimp lör IJIt 
lrot, IUccesslvl/örllilt"d ultBgnlnf1 
och utblltlnlng hind" ,It OIJ,nlu
/loMMIck tlera fö"re in behövligt. 
Hur~"tle del glit, om m,n I slu' 

lel ,v:.6I(.IIlel Inle I,gll ul Clj~1 
ef8v80JIIGFU (se 1969-s/,p8fn)}lj' 
,n end'" del ,nI,I, som soatt 
godkllide, i GFU, dvs c, 3D? Sv": 
ProlokoIlen Irln denn, lid vlur, ,It''I de 30 lämplf"ste utt'gn, kl,,.. 
de end8s1 11 GFU. M,n Vlf ,11,,; 
nödgad ,It II ut c, 75 om m,n vlNe 
hl CI ~ godöndl. Men Irln ,Iplel 
IV 70{;.,el gir del bra lit /III u.,ld
nlng ,o/aungelir dellJnIIl sJJkilide
min '-II! 'h, som tirrllgutblltl.lle: · 
duktljiJli"re. ~~ 

UTK:s slyrt, IIwer Inle I siikTB 
prognoser llir de /lmpllg, ulan I 
lik" Ivsllij,nden 'v brisler hos dl 
ollmpllgl. 

- .-.:-..: 

kan från lärares sida! "Första ek" 
hade förut varit det oöverstigliga 
hindrel för många . 

Och vi frågade oss, om flyg
skicklighel hos de lill ulbildning 
antagna nästan enbart var en ut
bildningseffekt, inte en medfödd 
talang. Brist på vissa nödvändi
ga, medfödda och stabila karak
tärskomponenter kanske UTK 
(uttagningskommissionen) i så 
fali ensam kunde klara av att av
slöja och lärarna så befrias från 
sin uttagarroll. Att denna uttagar
roII hade verkat utbildningsför
sämrande stod med tiden allt 
klarare. 

•• Prognoser. - Vi kom också 
på iden att kritiskt granska vår 
prognosförmåga. Resultatet blev 
pinsamt. Vi kunde inte göra säk
ra prognoser beträffande en 
elevs prestationer ens från ett 
betygsrankningstillfälle till det 
närmast följande 20-25 flygtim
mar senare. Lät vi de sämsta på 
propellerskedat vara kvar i stället 
för att gallras bort, kunde de vid 
senare tillfällen inte sällan åter
finnas högt upp på rankningsste
gen. I en kull visade sig den duk
tigaste i bl a flygning vid RK-exa
men ha stått längst ned på rank
ningslistan omedelbart före GFU 
examen. Dåligt betygssystem? 
Icke! Analyser visade, att be
tygssystemet var tillförlitligt. Ele
verna var så här "instabila" un
der GFU. GFU-prestationer dög 
inte till prognos! 

Trots att avgångarna pga 
"oförmåga att tillgodogöra sig 
flygutbildningen" nu sjönk till vid 
ett par tillfällen noll procent, öka
de inte de kvalitetsmotiverade 
avgångarna efter GFU. De tvärt
om minskade de också. Och de 
minskade dramatiskt - från 28 
proc (kullarna 1969-72) till 9 proc 
(de senaste fyra kullarna) . Talen 
avser de två åren närmast efter 
GFU för förarkategorin rege
mentsofficersaspiranter (mot
svarande enligt nya befälsord
ningen/NBO) . 

Det är föga troligt, att avgång
arna efter GFU skulle kunna 
minskas ytterligare genom ytter
ligare kvalitetshöjning på uttag
ning och utbildning under GFU. 
An mindre troligt är det, att den 
nämnda alls inte orimligt höga 
siffran ca 10 proc skulle kunna 
pressas genom återgång till tidi
gare system, dvs genom att 
"tona ned DMT", återinföra kom
pensatoriskt urval, återgå till det 
gamla betygssystemet, ta till he
ders 60-talets pedagogik samt 
börja prognosgallra igen. Det 
fortsatta arbetet på att höja kvali
teten på våra flygstyrkor (för
hoppningsvis aldrig mera avläs
bar genom "bottenmåtten" av
gångar och haverier) får allt ha 
andra ledstjärnor än de som 
symboliseras av nästan 80 proc 
gallring före GFU examen, mer 
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än 25 proc därefter samt en syn
nerligen sorglig haveri frekvens 
bland unga förare. 

•• Pedagogisk slutsats. 
Den pedagogiska slutsatsen för 
GFU, och även för efterföljande 
utbildningslec, kan inte gärna bli 
någon annan än denna: Läraren i 
luften och på marken skall göra 

sitt bästa för att eleven skall bli 
så duktig som möjligt. Han skall 
med andra ord vara elevens kun
nige tränare, inspirerande karak
tärsutvecklare och välsinnade 
lecsagare genom utbildnings
probiemen. Han skall inte vara 
elevens domare, den överlägsne 
motståndaren , inte heller prog
nosmakare. Endast då flygsä

kerhet el dyl akut kräver det, skall 
läraren föreslå en elev till avskilj
ning. Därvidlag får naturligtvis 
ingen tvekan råda. Med detta 
principiella synsätt får vi en allt 
högre kvalitet på vår alltmer 
nyckelbetonade flygförarkader. 
Vi är på rätt väg . Det borde en
dast den presumtive angriparen 
ha något emot. • 

Folke P Sandahi 

Urare och elever vid F5 under en infor
mell pratstund efter ordergivningen före 
dagens första lIygpass. - Fr v: Asp Rolf 
Nilsson, asp Hans Rosen (skymd), /I Hå
kan Jinnestrand, asp JÖ((Jen Gustavs
son, asp Pekka Koskinen, " Göran Adbro 
+ asp Hans Sjöberg. 

Folke Sandahls artikel andas 
möjligen en oro för att det skulle 
finnas krafter inom FV som skulle 
önska en återgång till det gamla 
gallringssystemet. Folke San
dahl visar på ett fört;änstfullt sätt, 
varför man inte bör umgås med 
sådana tankar. Jag tror inte hel
ler det finns någon chef på hög 
eller någorlunda hög nivå som 
skulle önska detta. 

Däremot får vi inte inbilla oss 
att systemet helt utesluter gall
ringar. Uttagningen vid UTK är 
till stor del sub;ektiva värdering
ar, där det kan vara svårt att dra 
den undre gränsen. Ungdomar 
förändras under utbildningens 
gång. Det är också svårt att vid 
GFU:s slut dra strecket för dem 
som är klart godkända att fort
sätta med TlS IGFSU. 

Vi måste också utveckla våra 

CFS 3 kommentarer 

uttagningsmetoder. FV:s egna den framtida JA 31-IJAS 39-fö
studier och erfarenheter från ut raren kanske bör ha en något 
ländsk forskning tyder på, att annan profil än tidigare piloter. 

Beriknln"modell. en ""nll elemen/mode"" B. JAS 39 'Gripen', som Bn.lnds/ör 

Bn berllmmB plUnnlng.mBI flygp/BfIIlrokturen . 


GFU måste också anpassas 
och samordnas med GTU. 
• Morgondagens flygplan med 
elektriska styrsystem ger inte ut
rymme för flygkänsla på samma 
sätt som tidigare flygplan. Det 
sköter datorn om. 

Ar kanske dagens GFU för 
mycket av " the noble art of fly
ing"? Vi kanske redan tidigt un
der GFU bör ge flygningen en 
taktisk inriktning. Både för att 
motivera eleverna och för att ti
digt inrikta flygutbildningen mot 
dess yttersta syfte - att taktiskt 
utnytt;a ett stridsflygplan. Men 
även för att tidigare än nu kunna 
sortera bort de flygelever som 
inte har vad man i USA kallar 
"the right stuff", dvs förmågan 
att bli bra piloter i såväl ;akt-, 
attack- som spaningsflygplan. • 

öv J. JR TorseJius 
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MlJltAfSlllbsbYllllnllden ~ Bllsllonen 
~7: :~ 

EJygsJobeps iqforJl!OtioDsafl~elriing 
_ .... 

Bymdlrelttör 
.,_ JAHN CHARLEVILLE 

:-=::Kom 1111 FS/lnfo 1!165. Xr redllk· 
'";:;" Iör lör FLYGvapenilYTT, numer 

'-Hordens ,'öm, C:flygtld,krlft. 
(Ch ir i/ven delvis knulen 1/11 
FSIFh.) 

Rekryte,lngadelal jen Ingå, I Perlonaladmlnl"rall •• avdelningen. Man (= 511) rellderar 
NAs på lel·n r: 08 -53 51 25 (VI) . Anlvo..r ler 

y"'eslnlo,mallon en. handllgge, lIygpoJk.· oth Uygfllckllrigor + lar Iram PR·mllerlel. 

r---- 
. 1 Ny C~S/lnfo 
-=-1 1_~10·01 
I 
1 

~'I 
:~I 

I 
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-",I 
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.'c -I 
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Huvllllnde slabs· och pre,,· 
chefen vid FIa I Ho(1töplng, 
övefSle/öjlnanl . GOSTA ED· 
WARDS. ellef1mder övll B/ört· 
m,n den l (jltf.~er. 

-f 
Persona 


FlYGSTABEN 
Adress: Lidingövägen nr 24 
B~ägen på "Flygplanet"Ivåning 8 
~~tal anställda.; :2~25 
Nja Flygstaben -inrättad = t~1=
FV-Nytt:s upplaga 27414 
Gott Nytt år 1984 

Summa: 99.999* 

•Av er1arenhet utjlmnad IUmml; pga den IlllkiI; dÖlllrllUrlen. 

-- .::". -~ ~ 

Bymsekrelerare CHEF 

GUNNEL WIRENlUS . OvefSlelöjln/lnL 


Kom .liII FS/lnlo 1966. PI,ome :gULF BJÖRK,.,AN 
nyn $f4!bl a pressljinsi;';::.: 	 f(oiB' lill FS/lnfo 19m :YnfJBI i 

skrIel. Men /lvgir IInll med 
'klerrpensJon /U419-3IJ: Innehllr 
1/lnste'fSrekDrdel som C FSI 
.(nfo.r. FSlln'o IngA, ::::.l 

.aldO.' Lennlrt OIlnd., + , . 1 
1 	",,,eknlke, Rune Nilsson . D.

.nsVara, la, utl1lllnlngaver\.- 1 
si·ni~ten. RHld...,ute på pa "8nnan ort" = Sehllledllgatan " .

1 	 Bartlr1Jy. Tel·nr: 75 05 235.L ____ J 

Ny CF13 

Ovm/en , . ,1"den BORJE BJORK
HOLM hBf fr o m 84-10-01 ·förord· 
nals som 'chef för BmvlIlIlI.J[Ylllol· 
IlljlFl~)lan eftertrlder liViiiIlen l . 
IIfllden KURT HAGERSTROM, som 
IIvlI'r med'ldefSpenslon. Dl' Björt· 
holm Vit f"mllll 83·06-30 chel för 
Väslm,nlands flYllllottlliiFl och har 
därefter slltt 1111 CFV:s förfogande. 

FLYGSTABEN 

Välkommen 
lill ~ 
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DEBATT FORUM 

Torsten Andersson har i en arti
kel "Priserna och facket stop
par frivillig utbildningen " i FV
NYTT 3/83 ondgjort sig över de 
höga priserna vid FBU-rörelsens 
kursgårdar. Det är obestridigt att 
det har blivit dyrare för eleverna 
att ta med sina familjer än tidiga
re. Kostnaderna är trots allt i stort 
oförändrade. Det som skett är en 
omfördelning av kostnaderna 
och bakgrunden till detta är föl
jande. 

FBU-rörelsen förfogar över 14 
kursgårdar från Hemavan i norr 
till Falsterbo i söder. Dessa ägs 
som regel av resp länsförbund 
eller utgör en stiftelse. Central
förbundet för befälsutbildni ng 
(CFB) äger kursgården i Ann. 
Varje kursgårdsägare är följaktli
gen autonom. Före 1977 sköttes 
förplägnadstjänsten av lottor mot 
frivilligförmåner på myndighe
tens bekostnad. Men fr o m 1983 
ändrade statsmakterna på be
stämmelserna och angav, att 
personal skulle anställas mot 
marknadsmässig lön. Under kur
ser för frivillig försvarsverksam
het stod kursanordnande myn
dighet dock fort1arande för löne
kostnaderna, varför förändringen 
inte märktes för frivilligorganisa
tionerna. 

Kostnaderna för den frivilliga 
försvarsverksamheten inom för
svarsmakten bestrids dels från 
anslaget F 16 och dels från resp 
försvarsgrensanslag i form av ett 
bistånd. De reella kostnaderna 
för verksamheten är följaktligen 
avsevärt högre än vad som fram
går av "frivilliganslagets" storlek. 
1981 beslöt OB att myndigheter
nas bistånd i samband med cen
tral kursverksamhet på kursgår
darna skulle dras in och medlen 

Kursgårdskommitten svarar: 

Kostnaderna 

i stort Oförändrade 


skulle överföras till anslaget F 
16, vars storlek därigenom mer 
skulle spegla de verkliga kostna
derna. Kursgårdsägarna skulle 
själva ta över det fulla ekonomis
ka ansvaret för driften på kurs
gårdarna och organisationerna 
skulle betala vad det kostade. De 
nya bestämmelserna har på prov 
tillämpats under budgetåret 
1982/83 och fullt ut fr o m den 1 
juli 1983. 

Konsekvenserna blev att pri
serna på kursgårdarna måste 
höjas med ca 50 proc. Detta för 
att ägarna skulle få täckning för 
påtvingade lönekostnader, tvätt 
m m. Dessutom måste man ar
vodera viss personal för att sköta 
de nya funktionerna. 

För att samordna prissättning
en m m tillsatte CFB en kurs
gårdskommitte med generalsek
reteraren vid CFB , Björn Orward , 
som ordförande Vid samman
träde hösten 1981 med såväl 
kursgårdsägare som represen
tanter för kursanordnande myn
digheter kom man överens om 
att elevkostnaden per dygn fick 
vara max 150 kr och att instruk
törer och familjemedlemmar 
skulle få betala 60 proc av elev
priset, dvs 90 kr/dygn i helpen
sion. Sedermera tilläts en höj
ning med 10 proc fr o m 1 juli 

Tidskriften Mach 
_.. forlSäUer sin märtlllga krypskYtte mol s'enskl Uru 
a, I dag. 

IdelSenaSlullmrel- MaCh 15 - uIVllller cllelr~ 
dakiören I sin ledarspall sin galla O'er KSAK, SAS 
oCh Flygvapnet. SASoell Flygvapnel slir I sIlolIIIl g
gen fOr aU ,IInie annonserar IMaCh ocJI på del ,Isal 
Sllldler den, enllgl egen ..,platbllng, serlOsa n,.. 
ddskilflen Mach. 

FIYgvapnel a 0IIS8m' I Husmodll1l deklarerar 
eIIefredaktOren Innkt. 

Qen som dll.lYeOlYrs IIUer Flnvapnels annons
kanIpaniar ve(ån ,I alllliiiler ,ira knappa resurser 
pil deUa omrAde 1111 reklam I Idrotlssammallllan , 
dagsldnlngar och - flJgddskrtner. Se baksidan på 
Mach 14! t... 

I-HusmodernI iir lisaren fOrga,es leta eller Fl,.. 
,apnets annonser. 

SAga ,ad man ,m om Mach - eU hell nm grepp 
lfrAIa om aU skaffa annonsIrer har man u penbarll
gentagit! -	 • 

Ulf Björkman 

Cheffor fly gstabem 

infomrat;onsavdelni/l.': 

1983. Detta innebär, att en famil
jemedlem måste betala ca 100 kr 
i helpension (logi och tre mål 
mat) under sommarens kurser, 
som insändaren mycket riktigt 
påpekar. 

Sedan dess har kursgårds
kommitten ytterligare en gång 
träffat kursgårdsägarna och be
slut har fattats att priserna på 
kursgårdarna skall frysas till den 
1 ju li 1985. 

I samband med övergången till 
de nya bestammelserna har vis
sa diskrepanser uppstått. Vissa 
myndigheter har legat kvar läng
re än andra med sina åtaganden 
i kursgårdsverksamheten . Detta 
har medfört, att en enhetlig pris
sättning inte har kunnat ti lläm
pas. Prissät!ni ngen vid Köpings
vik har dock varit i full överens
stämmelse med gjorda överens
kommelser. 

~c.~.s~ Del 
~~ 	___ blev 

billigare! 
C111 och C F17 har lokalt lyc
ka/s förtrandls sig III/Iigre pri
ser Inlör stundande sommars 
kurser IIld Köplngslllk. Ett 
mycket glBdjsnde besked, som 
säkert kommer att appMderss 
all mAnga. M a o; En u/märkt 
s/art pI 1984. 

Det blir raducerade prlser lör lamll
jemedlemmar på FBU:a kursgård I 
Köpingsvik sommaren 1984. Resul
tatet av 16m.ndllngama mellan 
kursgården saml 111 och F17 - de 
slörsia kursanordnarna - Innebir I 
korthet följande: 

Att det fortsättningsvis kom
mer att vara billigare för frivillig
organisationerna att söka sig till 
något av de mili tära övningsläg
ren såsom Kosta, Marma eller 
Skillingaryd ligger i sakens natur. 
Här finns fort1arande den sub
ventionering kvar, som man tagit 
bort från FBU-rörelsens kursgår
dar. Var man förlägger sin utbild
ning är ett beslut som frivilligor
ganisationerna själva får ta 
samråd med kursanordnande 
myndighet. Men en sak är säker 
och det är att kursplatsens läge 
och prissättning spelar en stor 
roll för den elev som absolut vill 
ha sin familj med sig . Men att 
försvarsmaklen skulle subven
tionera familjemedlemmars vis
telse på kursgårdarna är en för
legad tanke. Tyvärr måste vi leva 
med de nya, högre priserna. 
Samtidigt måste vi dock konsta
tera, att det fort1arande är billigt 
att bo och äta på kursgårdarna 
även om det blir mycket pengar 
för den som vill ta med sig hustru 
och barn. Var någonstans i da
gens samhälle far man t ex fru
kost för 10 kr, lunch och middag 
för vardera 20 kr och en säng
plats för 50 kr eller sammanlagt 
100 kr/dygn? • 

För CFB Kursgårdskommitte 
C-w Engdahl 

LedamOl 

• Familjemedlemmar liver 12 ar 
betalar ca 65 kr/ dygn Iilr rum , Iru
kost och middag; barn under 12 
halva priset. Sommaren -83 betala
de de per bldd samt lör tre mAI mal 
om dagen - Iven om de Al I ex 
lunch på annat håll. 
• Maten serveras I Ilgrets matsal 
Borgen, I vilken det iven öppnas 
martelenterl. Sommaren -83 var 
Borgen stlngd. MAltldema tvangs 
Intagas på restaurang utanlör läg
ret. 
• FVRF IAr "mtngdrabatt" på 
elevprIset, om antalet elever över
stiger ett visst antal. 

Skoichelen vid FVRF:s köpings
vikkurser, malor TDrgny Holmberg, 
är nöjd med överenskommelsen: 

- Den motsvarar de önskemål vi 
hade eHer 1983 Ars kurser. Det ilr 
positivt att man IrAn kursg årdens 
sida glH Irlvllllgorganlsatlonerna 
och myndlghell!ma till m6tes på alla 
VlsenUlga punkter. MAldtInIngen 
Ir en lullbelagd kursgård 1984! • 

TorSten Andersson 
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. . --:::::-::_~~ Landet rurit 

Pistolskytteträff på F1 O:s fina bana 

Ungefär 13Q pistolskyttar (och en 
del anhöriga till skyttarna) kunde 
första lördagen i september kon
statera vilket underbart övnings
område Skånska Flygflottiljen, 
Fl Q, har i Onnarp på Hallands
åsen. Här ges möjligheter till en 
rad skilda övningar och tävlingar. 
Området har fått beröm från flera 
hål l. Och när Fl Q-träffen avgjor
des gavs ytterligare lovord av 
pistolskyttar från hela södra Sve
rige. De olika skjutstationerna, till 
antalet åtta, kunde bäddas in i 
terrängen på ett sätt som gjord e 
målen väl synliga och utan att 
den ena stationen störde den 
andra. Med andra ord ett fullträffs
arrangemang, med Fl Q:s skytte
förening som arrangör. 

Det var tidigare flottiljchefen 
överste Ulf Cappelen-Smith som 
tog initiativet til l Fl Q-träffen. Han 
började med denna pistolskytte
träff vid F9 i Göteborg, en flottilj 
som blev den första att rationali
seras bort . I samband med att 
översten blev chef för Fl Q, tog 
han med sig iden hit. Den första 
F1Q-träffen ägde rum 1975, då 
civila och mi litära pistolskytte
klubbar inviterades. - För nionde 

gången ordnades nu träffen och 
en perfekt organisation gör att al
la kan koppla på solskenshumör. 

Den som kontrollerade alla 
vapnen var mästerskytten och 
tillika kaptenen Walter Darestam. 
Det han inte kan om vapen, då 
speciellt pistoler, är knappast 
värt att veta . Det gick också 
snabbt undan vid kontrollstatio
nen och inga större invändningar 
fanns . Skyttarna vet vilka regler 
som gäller. - Tävlingsledare var 
kapten Leif Jonasson bitradd av 
kapten Gert Grimberg. 

Speciellt för Fl Q-träffen är att 
man har ett poängsystem som 
ger poäng även för bara tavel
träff. Tävlingshetsen är mindre 
och målen inte extremt svåra. Sa 
visst skiner solen över Onnarp 
dessa dagar. 

Soligast blev det för andra året 
i rad för Torsås pistolskyttar , som 
tog hem lagpriset igen och en ny 
inteckning i vandringspriset. Tors
ås vann i ar ovanligt komfortabelt 
med 221 poäng mot tvåans 197 
Torna-Hällestad och treans 187 
Harplinge PK. Ängelholm var 
närmaste NV-skånska klubb på 
8:de plats, 177 p. • 

Henry Ohlsson 

Tekniska personalen under lupp 

Våren 1983 uppdrog CFV åt 
FOA att genomföra en studie av
seende flygtekn ikernas arbetssi
tuation. Grunden till detta var bl a 
de problem med rekrytering , av
gångar och arbetstillfredsställel
se som uppmärksammats inom 
denna grupp. 

Studien har letts av arbetslivs
forskaren Alise Weibull , FOA 55. 
Hon bedrev inledningsvis grund
läggande miljöstudier vid F6 . 
Därefter gjordes en systematisk 
datainsamling i första omgången 
vid flottiljerna F5, F17 och F21 

och i andra omgången vid F4, F7 
och F13. 

En preliminär rapport beröran
de F21 redovisades vid F21 
1983-Q9-21 - 22 . 

En temadag , som behandlade 
studien , genomfördes vid F21 i 
början av november med ca 125 
deltagande befäl. Temadagen 
resulterade i en mängd frågor 
och förslag. Frågorna och försla
gen bearbetades under återsto
den av kalenderåret aven ar
betsgrupp bestående av fem be
fäl ur basenheten vid F21 . • 

Gunnar HögX:'lrOm . F2/ 

24-timmar på cykel 

Flygvapnet var representerat på 
Ring Knutstorp vid NST:s 24
timmars i juli 1983, ett jättelikt 
motionsarrangemang med ca 
3QQQ cyklister. Fl Q:s 2. komp 
ställde upp med ett tio man starkt 
lag , huvuddelen bestående av 
tekniker. 

På plats på motorbanan i 
Knutstorp mobiliserade man bro
schyrer om FV :s verksamhet och 
man delade ut gulblå pappers
mössor . P R är nyttigt och nöd
vändigt. 

- Det gäller att göra lite reklam 
för att locka de unga att söka till 
flyget, säger Jan-Erik "Loket" 
Ohlsson. 

Målgången avslutades med 
utdelning av diplom till alla som 
genomfört loppet. Dvs om laget , 
som får bestå av 2-1 Q man, alltid 
haft en deltagare representerad 
på banan under dessa 24 tim
mar . 

Hela ganget är överens om att 
det blir en nästa gång också. 
Och mera reklam. För FV! • 

H enry Ohlsson 

.. 

PRENUMERERA

pA 

F/jtgviIjJelA 
GÖR DET! ENDAST 15 kr!! 
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Pl,nering Inlör flygningen till RAF-bBBen Colllllh,lI. - Fr v: Kn Alllngeuon-Thor, mi 
KielllJfverllerg, mi L,rs-Erlc BI,d, kn J,n Jerlehag + kn Anders Hilding. 

Folo: SIelin SvoltUon 

Vad anser man utomlands om vårt svens
ka attackflyg? Hur står sig system AJ 37 
VIGGEN i en jämförelse med utländska at
tacksystem i en hotbild som blir alltmer 
komplicerad? Vad kan vi lära oss av andra 
flygvapen? • Frågorna och svaren var 
många när 1:a divisionen vid F6/Karlsborg 
i slutet av september under fyra dagar be
sökte No. 41 Squadron i Coftishall/Eng
land. 

Besöket , som leddes av C F6, 
utfördes med fyra 37 VIGGEN 
(tre AJ 37 + en SK 37) och sex 
förare ur första divisionen jämte 
flygchef samt personal ur 1:a 
stationskompaniet och teknisk 
enhet. 

Avsik1en med besöket var att 
ge personalen erfarenheter av 
utlandsflygning samt erhålla en 
allmän kunskap om taktik , pres
tanda m m hos i dag operativa 
attacksystem inom Royal Air 
Force (RAF) . 

No. 41 SON är, tillsammans 
med No. 6 SON och No. 54 SON, 
fredsbaserade i Coltishall , strax 
utanför Norwich. 

Huvuduppgiften är för dessa 
divisioner (sqns) attack. No. 41 
SON skall dock även kunna utfö
ra spaningsuppdrag , varv id man 
förser flygplanet med spanings
utrustning, bl aspaningskapslar. 

•• Förberedelserna vid F6 in
för resan var grundliga. BI a var 
man tvungen att " lura" navige
ringssystemet i 37:orna. Detta 
pga passage av O-meridianen i 
Greenwich. Ombaseringen in
leddes med att en TP 84 'Hercu
les' i god tid före 37 :orna trans
porterade över besöksledning , 
teknisk personal och klargö
ringsutrustning , så att mottag
ning kunde ske problemfritt . 

Ombaseringen med 37:orna 
skedde i fyrgrupp och gick plan
enligt non-stop - utom för SK 
37:an , som p g a mindre bänsle
kapacitet snabbtankade på Sä
ve . 

Efter framkomst och välkomst
ceremoni gavs information om 
flottiljen (dess organisation och 
uppgifter) av flottiljchefen vid 
Coltishall , Gp Cap t G R Profit. 
Därefter vidtog ett intressant pro-

Flygbesök 
med 'Filip Röd' 
i Storbritannien 

'J""" NI (ll/thet medJItfVI",nhOI S"b) pro,lIl1f1" med ett ,,(elttlflkt
IiYtlnlllm (III ,n "". et1wenlteter Intill nIB" btfttIBItI If"ptlll.ystem, 

gram under ledning av besöksie
daren Project Off Sqn Ldr Derick 
Bridge. Bland de mest uppskat
tade programpunkterna var flyg
ning i baksits på S.E.P.E.CAT 
"Jaguar" . 

Den personliga flygutrustning
en skiljer sig en hel del från den 
svenska. Men efter en del juste
ringar var vi klara för debut i 'Ja
guar'. - Flygplanet är utrustat 
med två Rolls-Royce/Turbo-me
ca-motorer som med efterbränn
kammare ger en dragkraft/motor 
på 3.995 kg (jfr AJ 3712.000 kg). 
Skillnaden mellan Jaguar/AJ 37 
ifråga om dragkraft är avsevärd 
och britterna anser att Jaguar är 
"slightly underpowered". 

•• De flygningar vi gjorde från 
baksits i den tvåsitsiga Jaguaren 

TP 84 'Herwle,' (flirtade ledning, leknlker + dN ulruslnlng l-o-r. - OBSI Propellerslromm,m, pg' luktlg/ vider. 

utfördes som lågnavigeri ngar i 
olika delar av England och Wa
les. Aven avancerad flygning 
prövades. Flygplanet visade sig 
vara lättmanövrerat och trevl igt 
utan störande egenskaper. Det 
uppförde sig mycket lugnt och 
stabilt. Ljudnivån i cockpit var 
förvånansvärt låg. 

Två av piloterna vid J 41 . SON 
fick tillfälle att flyga med i baksits 
i SK 37. De var mycket impone
rade av VIGGENS flygegenska
per och prestanda, kanske 
främst stigförmågan. När så 37
flygningarna kulminerade med 
en mycket uppskattad och fin 
flyguppvisning (utförd av nuva
rande flygchefen på F6 , major 
Kjell Ofverberg) var intresset på 
topp och lovorden visste "ingen 
gräns". 

I samband med flyguppvis
ningen fick vi se exempel på ge
nuin brittisk flygnostalgi, då man 
till ära för legendariske flygaräs
set under andra världskriget, 
framlidne flottiljchefen Douglas 
Bader, genomförde en flygupp
visning med en i oklanderligt 
skick varande Hawker Hurricane . 

• • Att RAF-britterna har stor 
vana av divisionsutbyten av den
na typ visade sig genom ett rikt 
och varierat program , vari um
gänge på mässen med middagar 
på sedvanligt brittisk1 maner ge
nomfördes ett par kvällar. 

Vidare besöktes No. 617 SON 
i Marham, som under andra 
världskriget gjorde sig berömda 
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som "The Dambusters" Det är 
en av de första divisionerna i 
England aom omskolats till 'Tor
nado' (se FV-Nytt 1/1982). I och 
med införandet av 'Tornado' har 
man tagit steget mot utnyttjandet 
av enhetsflygplan av högpres
tandatyp (jfr t ex 37-systemet 
och F-15). 

Vid genomgång av divisionen 
visades bl a skyddsutrustning 
mot B/C-stridsmedel för flygan
de personal, planerings- och 
ordercentral med dess utrustning 
för navigerings- och måldata, 
som är helt datorreglerad. Vidare 
gjordes en visning av flygplan 
'Tornado' i hårdgjorda skydds
värn av NATO-modell. 

Vi fick också tillfälle att se luft
tankningsflygplan Handley-Page 
'Victor' som fortfarande (flög ffg 
1954) utgör en vik1ig del inom 
RAF. Senast under Falkland-kri
sen spelade 'Victor' en betydel
sefull roll, då distanserna utgjor
de stora problem. Noterbart är att 
aven besättning på fem man är 
det endast två - pilot och andre
pilot - som är utrustade med ka
tapultstol! 

• Vad vore väl ett besök i ett 
flyghistorisk1 så intressant land 

som Storbritannien om man inte 
besök1e ett flygmuseum? Under 
en eftermiddag i typisk1 brittisk1 
höstväder med regn och dimma 
besök1e vi Royal Air Force mu
seum i Duxford, i närheten av 
Cambrigde. På denna flygbas 
var under andra världskriget den 
under slaget om Storbritannien 
så berömda Duxford-divisionen, 
som leddes av Sir Douglas Ba
der, baserad. Numera är basen 
nedlagd men inhyser ett flyg mu
seum med dyrgripar som Con
corde N 001 , B-29 Superfortress, 
TSR-2, Junkers JU. 52 samt fle
ra andra flygplantyper, somliga 
under mödosam restaurering. 
Bland museiflygplanen fanns 
även en i mars -77 donerad J 
35B Draken, som tidigare tillhört 
F26, Uppsala. (Se FV-Nytt 4/77.) 

Avslutningskvällen firades 
med sedvanlig middag och dans 
på mässen under gemy1liga for
mer, varvid även minnesplaket
ter och souvenirer utbyttes. 

Hemresan gick i strålande vä
der helt enligt planerna. Det var 
en lycklig samling som vid hem
komsten kunde summera ett 
mycket lyckat, intressant och för 
flygyrket givande besök. • 

Kapten Jan Jerlehng, F6 

No 41 SqnlCollllh,1I 



Ugglor på jak mör 
1983 blev ett dystermörkt år i vis
sa avseenden för norrlandsflottil
jen F21/Luleå. Men en ljusglimt 
kunde FV-Nyn dock berätta om 
i förra numret (3/83) - helikop
terbesättningarnas prickfria års
flygningar med HKP 4:orna. Här 
kompletteras med ytterligare en 
upplysande företeeise - den om 
tillväxten av "jaktbarnet" Urban 
Gul. 

Redan i FV-Nyn 4/82 berät
tades om att JaktViggen anlänt 
till F21. I och med uppsättandet 
av denna JA-division vid F21 har 
Ovre Norrland fått ett starkt till
skott till luftförsvaret . Under -83 
har omskolning ägt rum . Första 
omgången förare blev klar under 
den gångna hösten. Omskol
ningen har gått mycket bra. Inga 
incidenter har rapporterats. Och 

detta är helt naiurligt något att 
glädjas över, tycker omskol
nings- och divisionschefen, ma
jor Frank Fredriksson (f d F1). 

En nyuppsatt division har un
der senare år tyvärr blivit något 
ovanligt för Flygvapnet. Därför 
förpliktar detta "under" att ett di
visionsmärke tas fram . Här visas 
det nya divisionsmärket för Ur
ban Gul för första gången i offi
ciellt sammanhang. Motivet före
ställer en slagfärdig fjälluggla i 
norrbottnisk fjällterräng . 

Urban Gul-divisionen ser fram 
emot ett gott samarbete och ut
by1e med FV:s övriga jakt- , at
tack- och spaningsdivisioner. 
Samt önskar dem en God Fort
sättning på det Nya Aret! 
(Orwells framtidsvisioner till 
trots .) • 

3. di vlF2/ 
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"We are the Air Force, royal 
Swedish Air Force, marching in 
Nijmegen ... " . För fÖrsta gången 
någonsin, marscherar en svensk 
flygvapengrupp i den internatio
nella fyra-dagars-marschen i och 
kring staden Nijmegen, Holland. 
- Det var den holländska organi
sationen för fysisk fostran, 
KNBLO, som arrangerade delta 
fysiska kraftprov med militär an
knytning. Första gången man 
gångade de 4 x 4 milen var 1909! 

Torrt, soligt och +28 0 i skug
gan med Flygvapnets fana I topp 
marscherar vi denna fjärde dag 
tillsammans med 22 000 andra 
deltagare, varav 7 000 militärer. 
En pluton ur Holländska ffygvap
net håller jämna steg med oss. 
Sången "We are the Alr Force .. . .. 
ekar mellan husväggarna när vi 
på sex täter marscherar in i sta
den Cuyk och paraderar förbi 
borgmästaren. 

Dagen har gått fort , start 03.30 
och nu bara en mil kvar av da
gens fyramIlarunda. Packningen 
känns lika lätt som vid starten 
första dagen. Totalt sexton mil , 
en mil kvar. Galorna är fyllda av 
glada och entusiastiska männi
skor som applåderar vår förbi
marsch. 

Vi som marscherar är tolv flyg
vapenmänniskor, fast anställda 

från F18, F16, FlO, F7, deltare 
från Sthlm och Gästrike FV-före
ning och Arvika lottakår. - Det 
har gått bra. En genomsnittlig 
marschtid (inkl raster) på 8,30 timl 
dag samt ett mycket goll humör 

7 000 militärer, varav 461 
svenskar till största delen ur Ar
men och dess hemvärn. Flyg
vapnet representerades av 31 
deltagare varav tolv I en egen 

grupp och övriga I Armens grup
per. Den millt.ära personalen för
läggs i ett enormt fältläger strax 
utanför Nijmegen. Stabstält, 
matsaJstält, sjukvårdstält, dusch
tält , militärpoliser, taggtråd och 
"TV-serien "MASH" blev förverk
ligad: Vi marscherade I fyra da
gar. Dagsetappen är omkring fy
ra mil och bildar en fyrklöver runt 
Nijmegen. Utefter marschvägar
na spelar dessutom flera militära 
orkestrar från deltagande natio
ner, t ex 3rd Armored Division 
Band USA, the Band of the Royal 
Hussars Gr. Britain, Banda Bor
gata Cremona Italy. Sverige re
presenterades av Handens 
Hemvärns Musikkår ledd av 
Sverker Hållander. Detta var 
67:de gången som det Holländs
ka KNBLO arrangerade detta 
kraftprov och 16:de året som 
Sverige officiellt deltog. • 

C~lIn~ll, Wedill 

För en gångs skulL Igen. 
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