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Informationskampanj om lör varet 

Försvarsstaben har startat en riksomfaHande informationskam
panj. Syftet är aH öka kunskapen om försvarets roll och uppgifter. 
I kampanjen används trafikreklam, utomhusreklam och annonser 
i dagspressen. 

Informationskampanjen koncentreras till tre teman: 

.. Sverige är fantastiskt. Det finns det fler som tycker. 

.. Varje land har en arme. Sin egen eller någon annans. 

.. Freden är inte självklar. Den måste vi kunna försvara. 

Kampanjen kommer att följas av flera aktiviteter med samma 
syfte under 7989 och 7990. -I denna FV-Nytt-utgåva återfinns ut
spritt och i förminskat skick exempel på dessa informationsskyltar 
såsom de exponeras i våra kommunala bussar. 

Flygplansbeståndets kvantitet och kvalitet 

NATO* l id WP* 
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Förhållandet mellan antal svenska jaktplan och antal bomb- och 

attackflygplan, från WPrespektive NATO med effektiv räckvidd över 

svenskt territorium . 

<Bedömt utgångsgrupperade för insats i norra Europa. 


Storleksordning - militär. resurser 

-:t--\) 
~ 

170--"R.)M.· F!H 

-~ .o ~ l:f\ 

)O '.:i LB 

o 
0 -...,. 

R[ SERV J;:R 

Hf . H'''p'f.~ 
" JI: ~ k,~ ,,....... 
1M.~ I .y.o ' 
11I r. " '~II.r 
~ lh"'1>.k.r 
-",.-,.,u 
Ui...~~... 
-' l, S _ \ tu.J. u b~~ 

~ rnl~.d ~ ~i~~"".......Jd " ,.- e MU\""' I''*''~ B L,uhl .nd..... ,,'~,~ ..,.... 


•• Alliansfrihet i fred, syftande 
till neutralitet i krig. Detta är hu
vudlinjen i den svenska säkerhets
politiken. 

I klartext betyder det att vi ska 
försvara oss själva, utan inbland
ning från någon annan. Vi vill leva 
i fred och har därför bestämt att vi 
ska hålla oss utanför militära al
lianser. Och på så sätt undvika att 
dras in i andras krig. 

Detta har vi hitintills lyckats så 
bra med, att freden för oss blivit 
självklar. Och kanske har vi glömt 
att freden inte är gratis. Att den 
alltid har ett pris. 

Priset för fred och frihet i Sveri
ge, är den försäkringspremie som 
vi via skatten betalar till försvaret. 

Tack vare dessa pengar har vi 
ett flygvapen som värnar vårt luft· 
rum, en marin som kämpar för att 
hålla skärgården fri från inkräkta
re. Och en arme som kan möta ett 
angrepp varifrån det än kommer. 

Trots att det är en hel del vi be
höver förbättra, har vi ett bra för
svar. Det kommer vi att behöva 
även i framtiden. - För fredens 
skull. 

•• Vi svenskar har valt att ha ett 
eget försvar. Inte för att angripa 
andra, utan för att försvara vårt 
eget land. 

"Varje land har en arme. Sin 
egen eller någon annans", lyder 
ett talesätt. Tanken är enkel. Valde 
vi inte att försvara oss själva, skulle 

någon annan vara beredd att 
"hjälpa" oss. Med eller mot vår vil
ja. Världshistorien är fylld med ex 
empel. - Det är därför vi har vårt 
försvar. 

Vårt land är stort. Det ligger i ett 
område som blir allt viktigare för 
stormakterna. Detta måste för
svaret anpassas till. 

Vi måste effektivisera vår arme. 
Vi måste bli bättre på alt avvisa in
kräktare. Vi måste visa att vi alltid 
kan värna vårt land. Omvärlden 
får aldrig missta sig på vår vilja att 
försvara oss. 

•• Vi svenskar lever i ett ovanligt 
land. Vi har vår vackra natur. Vår 
demokrati . Och vårt välstånd. Vi 
har en frihet som en stor del av jor
dens befolkning saknar; friheten 
alt själva forma våra liv och vårt 
samhälle. 

Under 180 år har Sverige fått 
utvecklas i fred, på det sätt vi 
själva vill. De flesta av oss är be
redda att slåss för den rälten. 

Det finns fler som tycker att 
Sverige är fantastiskt. Tyvärr av 
helt andra orsaker. Vårt geografis
ka läge mellan stormakterna, t ex. 

Därför har vi ett svenskt för
svar. Som visar omvärlden att vi 
aldrig kommer att ge avkall på vårt 
oberoende. Som visar alt vi aldrig 
kommer att vika för maktspråk. 
Som låter Sverige vara fantastiskt 
även i fortsättningen. 

Sveriges äldsta flygtidskrift -50 Jr 1989. Nordens största flyg'idskrift: 36.000 ex. 
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I nord-sydlig riktning täcker Sverige ett 1574 km långt av
snitt mellan maktblocken i Nordeuropa. Delta är lika långt 
som gränsavsnittet mellan NATO och WP från Östersjön till 
Medelhavet. Vi kan på denna grund utgå från att vårt terri
torium och vårt totalförsvar alltid är föremål för stormakter
nas överväganden, särskilt om utvecklingen i Europa skulle 
te sig oroande för endera maktblocket. 

Vårt strategiska läge präglas i hög grad av KolahaJvön som 
basområde och de därmed sammanhängande maktförhål
landena i Norska havet. Om NATO- och WP-staterna fram
över skulle lyckas i sina strävanden att minska sina stående 
militära styrkor, har vi att räkna med att Skandinaviens stra
tegiska betydelse kvarstår, eftersom Kolahalvön under över
skådlig framtid måste bedömas förbli basområde för viktiga 
stridskrafter. 

ÖB visar i sin perspektivplan att antalet offensiva flygplan 
med effektiv räckvidd över Sverige för NATO:s del har för
dubblats och för WP:s del fylfaldigats under de senaste tjugo 
åren. 

•• Som nytill t rädd chef för Flygvapnet får jag ofta frågan: 
Är flygstridskrafterna tillräckligt starka för sina uppgifter? 

Kan vi för vår del svara mot målet för totalförsvaret, vilket 
innebär att vi skall kunna tillfoga en eventuell framtida an
gripare sådana förluster, att militärt våld mot Sverige inte 
framstår som ett vettigt alternativ? 

Det fin ns inget enkelt svar. Vi kan till en början konstate
ra, att våra flygstridskrafter i dag väcker tydlig respekt hos 
utländska bedömare. Vi organiserar krigsförband med 
skicklig personal och modern materiel. 

Vi har skapat elt effektivt Flygvapen genom att försvars
makten och den svenska industrin konstruktivt har arbetat 
inom de handlingsramar statsmakterna angett. Flygvapnets 
vägval har inneburit kraftig minskning av antalet krigsför
band samtidigt som vi ökat effekten hos det enskilda förban
det. Det finns goda förutsättningar aU utveckla Flygvapnet 
så att vi svarar mot framtida kvalitetskrav. 

Krigsorganisationens storlek har emellertid minskat till en 
miniminivå. ÖB bedömer aU vårt behov av flygstridskrafter 
är störst under en kris- eller neutralitetssituation, då vi sam
tidigt hotas av angrepp. Vi måste då kunna avvisa kränk
ningar i flera riktningar för att därigenom hävda Sveriges 
territoriella integritet. ÖB:s bedömning av det framtida 
operativa behovet innebär, att antalet flygdivisioner bör öka 
från nuvarande 19,5 till minst 23. 

För att utbilda våra krigsförband och samtidigt svara mot 
kraven på beredskap för ingripande mot kränkningar, behö
ver Flygvapnets grundorganisation i fred omfatta ca 7500 
anställda. (Räknat i personår). Vi är i dag 6900. I denna si
tuation känner jag stark tillförsikt, sedan jag under besök vid 

förband och skolor genomgående mött hög ambition och 
påtaglig arbetsglädje hos alla som jag fått tillfälle att tala 
med. 

•• En av förutsättningarna för att vi skall kunna öka perso
nalstyrkan är att vår nuvarande personal väljer att behålla 
Flygvapnet som arbetsgivare. Detta fordrar att vi vårdar oss 
om fortsatt arbetstillfredsställelse för alla. Vi måste då rälta 
munnen efter matsäcken. Chefer och arbetsledare på alla 
nivåer måste ständigt vaka över alt arbetsuppgifter ges på 
ett sådant sätt, att personalen får möjlighet att göra ett bra 
jobb. Min uppgift som CFV är alt se till att myndigheternas 
samlade uppgifter balanseras mot givna resurser. 

Men balansen måste byggas upp från varje enskild arbets
plats. De som gör arbetet vet bäst vilka metoder som är 
lämpliga. Vi bör därför tillvarata alla möjligheter till decent
ralisering och delegering. Härigenom kommer också perso
nalens kapacitet och kreativitet till sin rätt. Vi behöver all 
vår kreativitet för alt bemästra problemen inför framtiden. 

Krigsförbanden består till huvuddelen av värnpliktig per
sonal. Vår beredskap och vår krigsduglighet är alltså av
hängig av hur bra vi utbildar våra värnpliktiga. Samtidigt 
som vi nu satsar på rekrytering och utbildning av anställda, 
måste vi ta tillvara de möjligheter som finns att inrymma oli
ka typer av repetitionsutbildning. 

•• Under slutet av 1970-taJet prövades flera olika alterna
tiv för att under 1990-talet påbörja den nödvändiga ersätt
ningen av de äldsta Viggen-divisionerna. Efter ingående 
jämförelser med utländska alternativ beslutade statsmakter
na 1982 och 1983 att svensk industri skulle sammanhålla ut
veckling av JAS-systemet. Detta var ett avgörande vägval. 

Hittills gjorda utvärderingar visar att de tekniska lösning
arna svarar mot kraven. Däremot visar den ekonomiska 
uppföljningen att avsedd serieanskaffning under slutet av 
1990-talet inte kan klaras av inom de ursprungligen avdela
de kostnadsramarna. 

Det är min förhoppning alt statsmakterna, industrin och 
försvarsmaktens olika instanser eftersträvar lösningar på de 
ekonomiska problemen, med fasthållande vid det en gång 
gjorda vägvalet och med vårt framtida operativa behov för 
ögonen. För Flygvapnets del skall jag härvid lämna så kon
struktiva förslag som jag kan. • 

Iw-~~~ 
j 

Lars-E. Englund 
Chefför Flygvapnet 

3 



När det gäller skyddet av flygplan, har 
man i utlandet satsat på hårda skalskydd 
~ samma skydd i både fred som krig. Bå
de Väst och Ost utnyttjar betongvärn för 
1-4 nygplan i varje . 

FV däremot har för fredstid a bruk satsat 
på en driftekonomisk koncentration av si
na nygplan till stora hangarer. Vid bered
skapshöjning förlitar FV sig på en snabb 

spridning av nygplanen. Bas gO-systemet 
är en logisk följd av detta synsätt. 

Den ändrade hotbilden , som den pre
senterades i "ÖB Sabotageutredning", 
har emellertid framtvingat ett nytänkande 
inom FV beträffande säkerhetsskyddet i 
fred. CFV har därför beslutat om ett antal 
säkerhetshöjande åtgärder vid FV :s för
band. 

o 

a 

•• Om vi börjar med det yttre "skalet", 
har en inventering av de förbättringsåt
gärder som bör vidtas beträffande in
stängsling av nottiljsområdena genom
förts. Dessa åtgärder omfattar bl a stäng
sel- och grind kvalitet, röjning av patrulle
ringsvägar samt förbättring av systemen 
för kontroll av in- och utpassering, t ex vid 
flottiljvakter . 
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För att öka skyddet av våra flygplan i 
fred förstärks också säkerhetszonerna 
runt våra hangarer genom att dessa in
stängslas. 

Målsättningen för de hangarstängsel 
som nu byggs är att: 

~ Försvåra möjligheterna att skada FV:s 
materiel i fred. 

~ Förhindra att obehöriga vistas inom 
hangarernas säkerhetszoner. 

Området innanför stängslet övervakas 
av ett system av olika sensorer. För in
och utpassage utnyttjas kortläsare och 
grindautomatik . 

Den främste övervakaren är emellertid 
FV:s egen personal , som med sin person
kännedom kan " skilja agnarna från ve
tet". Säkerhetszonerna ger där bonusef
fekten att de är revirskapande, vilket ger 
personalen säkrare mark under fötterna , 
då det gäller att kontrollera främlingar . 

I dag finns sådana stängsel vid F 21 , där 
de utprovats i 1 1/2 år. Erfarenheterna 
härifrån motiverar vissa smärre modifie
ringar av systemen. I stort har dock försö
ken varit lyckade. 

Byggprojekt av denna omfattning krä
ver stora insatser av projekterare och en
treprenörer, varför uppbyggnaden måste 
ske successivt. 

•• För att medge tillträdeskontroll 
dels till flottiljområdet, dels till de olika sä
kerhetszonerna - måste flottiljernas per
sonal tilldelas en ny typ av ID-kort med 
möjlighet till avläsning i kortläsare. 

Korten skall alltid bäras synliga för att 
medge kontroll av att man har legitima 
syften - samtidigt höjer man då också 
personalens säkerhetsmedvetande. Kor
tet är försett med innehavarens foto. 

Under drygt ett år har försök med ett 
nytt I D-kort genomförts vid F 21. Under 
försöken har en del praktiska erfarenheter 
dragits, som kommer att påverka den 
slutliga utformningen av kortet. I stort 
kommer dock kortet att se ut som försöks
modellen. 

På sikt diskuteras anskaffning av ett di
gitaliserat kortframställningssystem , som 
dels förkortar och förenklar tillverkning
en, dels medger överföring av kortinfor
mation via telenätet genom en unik kom
primeringsmetod . 

Ett ID-korts äkthet kan med detta sy
stem omedelbart kontrolleras i t ex en flot
tiljvakt genom att databanken presenterar 
kortinnehavarens bild och data på en TV-

monitor då man för kortet genom en kort
läsare - samtidigt som vakten har kortin
nehavaren framför sig. Efterhand som för
svarets datanät byggs ut ökas möjligheten 
att ansluta förband efter förband till ett så
dant ID-kortsystem . På sikt bedöms kost
naderna bli allt lägre jämfört med manuel
la system . 

Oavsett tillverkningsmetod och ut
formning av I D-kortet är huvudprincipen , 
att den som tjänstgör vid ett av FV:s för
band skall kunna tilldelas ett säkert 10
kort redan första tjänstgöringsdagen . Dels 
är detta nödvändigt för att tillgodose kra
vet på en synlig legitimation inom flottil
jområdet, dels för att medge tillträde till 
aktuella skyddszoner via de kortläsare 
som kontrollerar dörrar eller grindar. 

•• Även för tillträde till själva hangarer
na skärps nu kontrollen. Detta sker dels 
genom kortläsare, dels vad gäller den 
flygande personalens utrymmen genom 
s k intelligenta kontrollsystem. 

Motivet för det senare är främst att ge 
divisionsledningen möjligheter till ett bå
de säkrare och enklare hanterande av 
hemlig information - handböcker, förar
instruktioner o s v - i den dagliga tjänsten. 
Genom att tillträdet till dessa delar av 
hangaren begränsas till enbart den perso
nal som för sin tjänst bör ta del av den ~ 
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hemliga informationen, skapas skydd 
mot obehörig åtkomst av denna . 

Efter omfattande prov vid F 21 har (FV 
beslutat anskaffa ett s kbiometriskt passa
gekontrollsystem . Ett sådant system med
ger identifiering av individen utan utnytt
jande av ID-kort genom att registrera t ex 
ett fingeravtryck, en handflata eller nät
hinnan i ett öga, vilka alla är individunika 
i större eller mindre grad. I dag finns flera 
sådana väl fungerande system i markna
den. Det system som valts av FV registre
rar ögats näthinna och kallas EyeDentify. 

•• Motiven för FV:s val av EyeDentify 
är dels systemets stora flexibilitet och 
driftsäkerhet - två års drift vid F 21 utan 
felfunktion - dels dess bekväma handha
vande, vilket har stor betydelse för flyg
tjänsten. Om ett passagesystem med kort
läsare valts hade FOD-risken ökat, ge
nom att ID-kort kan tappas i flygplanen. 

EyeDentify fungerar i princip så, att en 
optisk läsare sänder ut en ultrasvag (helt 
ofarlig) IR-stråle, som scannar av ögats 
näthinna . Det i ögat reflekterade IR-Ijuset 

, • I 

Det finns det ~jfler som tycker -w 

FÖRSV/UIff 

fångas upp aven fotosensor och mäts på 
320 punkter, digitaliseras och lagras som 
en 40 bytes signatur i systemets minne, 
som klarar av upp till 5000 signaturer. 
Systemets kontrollenhet hanterar 32 val
fria tidszoner och kan registrera alla hän
delser i systemet, enligt ägarens val. Sy
stemet har ett antal inbyggda säkerhets
funktioner mot obehörigt tillträde. 

EyeDentify har granskats av Arbetar
skyddsstyrelsen och Statens Strålskydds
institut. Den värmeutstrålning, som träffar 
ögats näthinna, ligger långt under den 
fastställda riskgränsen. I själva verket ut
sätter man troligen ögat för mer intensiv 
värmestrålning då man tänder en cigar
rett, äter en "candelight dinner" eller 
kopplar av framför brasan i den öppna 
spisen. 

Ögat kommer aldrig i kontakt med sy
stemets optik, varför smittoriskerna i 
praktiken är obefintliga. Även detta krite
rium har vägts in vid val av system. 

Utöver den höga säkerhetsnivån hos 
systemet ser (FV flera intressanta "spin
off"-effekter. Vid basväxlingar eller inci
dentberedskap på främmande bas kan 
man enkelt sända en diskett med den ak
tuella personalens ögonsignaturer till 
värdförbandet. Där kan man i förväg pro
grammera in dessa för den aktuella tiden 
i det egna EyeDentify-systemet. 

•• Systemet kan även utnyttjas för till
trädeskontroll till berganläggningar, som 
det finns gott om i FV. Här kan man tänka 
sig ett program för fredsbruk och ett pro
gram - en diskett - med ögonsignaturer 
från den krigsplacerade personalen. In
filtratörer med falska papper göre sig där
efter ej besvär vid mobilisering. 

För att höja datasäkerheten kan man 
tänka sig att med EyeDentify kontrollera 
tillträdet till datorrum med KH-informa
tion eller t o m access till dataterminaler 
med sådan information. I dag utnyttjas 
systemet för sådant ändamål vid Flygsta
ben . 

• • Parallellt med anskaffningen av Eye
Dentify köper FV också en ny typ av intel
ligent kodläsare. Avsikten är att möjliggö
ra ytterligare sektionering av utrymmen, 
där EyeDentify klarat av den generella till
trädes kontrollen . Det kan gälla tillträdet 
till divisionens ordersal eller UTB-anlägg
ning, till en berganläggnings operations
rum eller datorrum, o s v. 

I ett vidare perspektiv kan utrustningen 
lämpa sig för kontroll av tillträdet till kans
lihus, hangarer eller liknande byggnader, 
om användandet av kortläsare av någon 
anledning visar sig opraktiskt. 

En vanlig kodläsare har ett fast tangent
bord, liknande en knapptelefons. Av FV 
vald kodläsare saknar synliga siffror. Då 
läsaren startas tänds ett sifferrör bakom 
varje tangent. Genom att tangenterna är 
av lamelltyp , måste man stå mitt framför 
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dem för att siffrorna skall kunna läsas. Siff
rorna slumpas på tangentbordet, så att 
deras lägen växlar för varje inpassage. 
Härigenom blir det omöjligt för en åskå
dare att på avstånd notera inslagen siffer
kombination. Varje behörig väljer själv 
sin kod, som t ex kan vara bankomatkod, 
kreditkortkod eller annan sifferkombina
tion, som man ändå måste komma ihåg. 

•• I de fall där det är mindre lämpligt att 
bygga stängsel runt en hangar, eller där 
flygplanen måste ställas upp utomhus på 
en hangarplatta, måste bevakning kunna 
ske på a n nat sätt. 

Ett system, som utprovas vid FV, byg
ger på övervakning med små TV-kameror 
med CCD-teknik. 

Beslut om eventuell anskaffning fattas 
dock först efter slutförda fältprov - sanno
likt också efter jämförande försök med 
andra liknande system. 

Även beträffande uteliggande förråd 
och anläggningar sker för närvarande en 
stor satsning på en ytterligare förbättring 
av säkerhetsskyddet. 

~ ~ Beträffande PERSONSEKRETESSEN 
är det emellertid inte lika gott ställt. Vis

Allt/ami t}dRt}bar 

EN SVENSK TI6ER 


serligen har FV:s personal blivit alltmer 
sekretessmedveten och uppmärksam på 
läckor i detta avseende, men mycket åter
står ännu att göra. 

Vissa öppna sammanställ ningar över 
nyckelpersonal har hemligstämplats. Rul
lan har i år avlövats de fyra sista siffrorna i 
personnumren. Tidigare har vissa uppgif
ter om facktillhörighet borttagits. 

För den säkerhetsansvarige känns det 
dock fortfarande otillfredsställande, när 
inte motsvarande åtgärder vidtas med t ex 
publikationer som TFP och TFF. Har inte 
dessa i dagens genomdatoriserade sam
hälle överlevt sig själva? 

FV har PAF för datoriserad personupp
följning och SLÖR för motsvarande löne-

ullurm,,/II • /lhwn 
uflllnJunlfdn lor .,11., 
cJ{'m \Ii'" h" It~( r 
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hantering. Det finns även andra admini
strativa datasystem. Man frågar sig därför 
onekligen: Vem måste nödvändigtvis an
vända de uppgifter som finns i Rullan, 
TFP och TFF m fl (ör sin tjänst? 

Sannolikt inga andra än de länders un
derrättelsetjänster, vars ambassader i dag 
prenumererar på dessa avslöjande publi
kationer med uppgifter om huvuddelen 
av försvarets nyckelpersonal. 

Det kan noteras, att liknande publika
tioner inom Östblocket - när de överhu
vud taget existerar - är av hemlig eller 
kvalificerat hemlig natur. Inom Väst
blocket har motsvarande publikationer ti
digare förekommit, men där har man se
dan flera år antingen dragit in dem eller 
också infört restriktioner vad avser 
åtkomligheten för främmande makt. 

•• Den släpphänta hanteringen av per
sonnummer medför som exempel också, 
att vem som helst i dag kan beställa foto
grafier av vem som helst från körkorts
och passregistret - förutsatt att vederbö
rande har körkort eller pass. 

Motivet härför sägs vara, att I D-foto
grafier är "allmän offentlig handling". 
Detta motiv måste starkt ifrågasättas. I det 
allmänna medvetandet är en "handling" 
någonting som är skrivet - knappast ett 
integritetskränkande foto . 

Allt man i dag behöver känna till, för att 
kunna skaffa ett foto av någon, är dennes 
personnummer, namn, adress. Förmod
ligen endast någon eller ett par av dessa 
uppgifter. Och så förstås en mindre pen
ningsumma - för de berörda myndighe
terna är ju "affärsdrivande". D v s man tar 
betalt för sina tjänster. 

Detsamma gör också Luftfartsverket 
vad gäller innehavare av flygcertifikat. 
Svensk pilotförening har i sitt medlems
blad påtalat - och även skrivit till Luftfarts
verket om detta - det olämpliga i att sälja 
namn- och adresslistor över den perso- ~ 
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"lFV säljer våra adresser ... 

Sa xa! ur svens k 
PjJO(hJrl..'/ l/ng~ 
tIdning 
F1VgPo:>lt....n 

SPF har i brev till luftfartsverket påtalat att 
LFV enligt uppgift sålt adressuppgifter på 
landets civila piloter. 

Mot bakgrund av att en stor del av lan

nalkategori, som utgör stommen till Flyg
vapnets reservofficers kader i flygtjänst. 

•• Byråkrater har påstått, att det inte 
räcker med uppgifterna i PAF, SLÖR, 
o s v. De kan nämligen inte utgöra någon 
"order". Och utan order gillas det inte. 
Då frågar man sig, hur hela vårt privata 
näringsliv kan klara befordringar, utbild
ningar, anställningar oc h avsked? Där ges 
ju inte ut några order. 

Eller kanske beror det helt enkelt på att: 
"Så har vi alltid gjort förr" ? Detta är i så
dant fall ett dåligt argument. 

Kanske är det ändå så, att dessa lös
mynta publikationer av någon anledning 
måste finnas, för att försvaret skall kunna 
fungera. Om så är fallet - kan vi då inte 
åtminstone göra som i Rullan: Ta bort de 
fyra sista siffrorna i personnumren; Ange 
inte förbandstillhörighet. Försök vara 
kryptisk, när det t ex gäller att ange vad en 
kurs avser . Det finn s ju nummerkoder för 
fastställda kurser. 

Vi ser kanske inte resultatet härav på ett 
år, kanske inte om tre år. Men kanske om 
fem år och alldeles säkert om tio år - då 
har nämligen minst 1 /3 av försvarets per
sonaikader förnyats. Då börjar svårighe
terna bli märkbara att följa upp förflytt
ningar, utbildning, förbandstillhörighet, 
befordran m m. Bland dem som inte ska 
ha denna information, s a s. 

Naturligtvis kan den som så vill ändå ta 
reda på dessa uppgifter - det fin ns alltid 
läckor i byråkratiska system. Men det kos
tar för en obehörig alltmer i arbete och 

dets flygande reservpersonal finns inom 
denna kategori , anser vi att LFV bör upp
höra med denna - tydligen lukrativa 
sysselsä tt n i ng. " 

personal enbart genom att vi vidtar dessa 
enkla, elementära åtgärder. 

•• Men man skall inte förhäva sig över 
svagheter hos andra utan att nagelfara eg
na brister. Säkert är dessa många , vad 
gäller personsekretessen. - Här är ett par 
exempel. 

Flera flygvapenförband ger numera ut 
förbandstidningar , ofta i samverkan med 
förbandets kamratförening. Ambitioner
na är naturligtvis höga att sammansvetsa 
förbandets personal - vilket ibland leder 
till rena sekretessfadäser. 

Vid en av våra flygflottiljer brukar man 
i flottiljtidningen presentera någon viss 
enhet eller någon tjänstegren med deras 
uppgifter och personal. Ur det nummer 
som beha ndlar "Enhet STRI L" saxas bl a 
fö ljande: (Namn och siffror förvrängda ). 

"999 RRKOMP 
F 99 DET BONDÅNGER 

Denna strilenhet byggdes snabbt av 
AMS i början av 70-talet. Den ligger 14 
mil väster om flottiljen på höger sida av 
E9:an. " 

Därefter följer en översiktlig beskriv
ning av arbetsuppgifterna samt en detalje
rad presentation av förbandets fast an
ställ da personal. 

Tidningsnumret innehåller för övrigt en 
detaljerad beskrivning av flotti Ijens/sek
torns strilorganisation med samtliga led
ningsenheter och detachement plus en 
presentation av praktiskt taget all tjänst

görande personal med antecedentia . Till 
och med lå ngtidssjukskrivna presenteras. 

Borde inte den berörda perso nalen ha 
givits en bättre chans att "spel a spelet" i 
ett skarpt läge än som nu blivit fallet, se
dan nästan alla kort lagts med framsidan 
upp på bordet? 

•• Vid en annan avvå ra flygflottiljer ger 
man också ut en förbandstidning. Även 
här presenterar man personal genom att 
hälsa " nya krafter" välkomna. Detta sker 
genom att tillsammans med fotografi pre
sentera namn, grad , varifrån man kom
mer och på vi lken befattning eller enhet 
man placerats. Sida upp och sida ner. 

Det är naturligtvis trevligt att på detta 
sätt hä lsas välkommen och att samtidigt 
presenteras för hela flottiljens/sektorns 
persona l. 

Det finns emellertid även andra sätt att 
introduceras på , som är väl så trevl iga. Ett 
är att gå runt och hälsa personligen på 
dem man skall samarbeta med. 

Som bonuseffekt förbättras då också 
persona lsekretessen gentemot utomstå
ende. 
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Man kan tycka, att det inte är så kinkigt, belyser den balansgång mellan sekretess 
om man med foto presenterar den yngre och öppenhet som vi bör ha i en demo
personalen - den kan väl inte hänföras till krati av svensk modell. Varje land 
begreppet " nyckelpersonal"? Nej, kan Låt oss gemensamt försöka täppa till de 
ske inte i dag. Men kanske någon om fem läckor, som i dag är så fiagranta. Vi kan 
år, och kanske flera stycken om tio år! skaffa hur bra tekniska säkerhetssystem har en arme. 


som helst, det är ändå till sist människan, 
•• Slutsatsen beträffande vår öppna in som utgör grunden för en effektiv säker
formationspolicy inom FV blir, att vi är hetstjänst. 
för lösmynta i många avseenden vad gäl
ler personsekretessen i vår ambition att vi Sin egen •• Man kan i dag inte bromsa utveck
sa hur bra just vårt förband är. lingen på säkerhetsområdet genom att sä

Många tycker, att det här med person ga: "Så här har vi alltid gjort." Med ett så
sekretess överdrivs. Andra anser, att vi är eller dant resonemang skulle all utveckling 
för öppna. Gränsdragningen anses av vara stoppad. De rutiner som gällde förr 
många svår. var relaterade till den hotbild som gällde 

Den är emellertid inte svår. En bra me då . I dag är hotbilden en annan. Vi måste 
tod att testa den är att försöka placera sig 

någon annans. 

därför acceptera andra säkerhetsrutiner. 

själv "på andra sidan" och bedöma, vil Ibland kan dessa tyckas obekväma, 
ken nytta informationen skulle ha för en kanske av några t o m löjliga. Kom då 
motståndare. Sunt förnuft, hänsyn till ihåg: " Ingen ökad säkerhet kan uppnås 
människan och till FV:s uppgifter brukar utan avkall på den personliga bekvämlig
räcka för en sådan bedömning. heten." 


Skulle det ändå råda osäkerhet, finns 
 u.s~ Det är DIN säkerhet det gäller-och DIw 
en ÖB-skrivelse: "Personsekretess - syn NA KAMRATERS! 
punkter på praktiska åtgärder" (" Aktuellt FÖRSVARET Skärp därför Din säkerhetsmedveten

- löt sök erhels skull
från Säk" 2/87, 1987-03-03), som het! Gör det! Och NU!! • 

Foto: Lennart Wet/erholm 
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Änt/igen 
har 
TPB4 
lått 

en 

on/enl/igl 
tak 
över 
huvudet 

Hallhöjden är imponerande. Här finns också huvudentren.FI,gra/lnets genom tiderna stlrsta lI,gg
Högsta höjd är ca 16 m och lägsta Bakom glasfasaden på andra vånad harinritIIs och tagits IlIruk. En sedan ca 7 m. Varje hall har en golvyta ningen ligger ett generöst tilltaget 

länge e"erlängtad tlllllllrelse. Dethandlar på ca 1600 m' . Portkonstruktio uppehållsrum med en impone
nen är sektionerad på fem delar rande vacker utsikt. om en helgedomsliknande arkitektonisk och öppnar vertikalt och utgörs av Kontorsinredningen har kostat 

ska/lelse - en trans/lonll,ghangar. Plats: presenningsduk spänd över stålra ca 1,5 mkr. I bottenvåningen har 
mar. Den största porten har en fri tillkommit verkstadsutrustningarSkarallorgs II,gllonll/1F71 Såten;s. Anda hÖjdpå14m . för ca 4 mkr, framtagna genom 

mål: An/lå enmer ändamålsenligt och ta Hela byggnaden är automatiskt FMV :s försorg. 
brandlarmad. Hangarhallarna är tlonellt sän ta hand om och underhålla 
utrustade med automatisk lätt •• När det gäller statligt byg

Fr:s trans/lonll,g/llan TP 84 Hercules. skumanläggning. När denna pro gande skall även medel avsättas 

Ända sedan det första exemplaret 
av TP 84 Hercules tillfördes F 7 i 
mitten av 60-talet har stations
tjänsten måst bedrivas under pri 
mitiva förhållanden. Detta har be
rott på att det vid F 7 saknats han
gar, som kunnat rymma hela det 
stora /lygplanet. Stjärtpartiet har 
inte kunnat medfölja in under tak 
- har måst förbli ute i det fria. 

Efter hand som ytterligare flyg
plan (totalt åtta) tillförts organisa
tionen, har förhållandena blivit 
allt mer besvärande. I avvaktan på 
att en ny hangar skulle byggas 
gjordes 1983 en tillbyggnad av ett 
stjärthus på hangar 83, varvid för
hållandena förbättrades. Men alla 
väntade på en bättre lösning för att 
man effektivare skulle kunna ta 
hand om serviceverksamheten 
och då i lokaler som tillgodoser 
både materiella och personella 
miljökrav. 

1982 påbörjades projektering 
aven ny transportflyghangar, som 
skulle rymma kontorsutrymmen, 
verkstadsutrymmen och tre han
garhallar för service, tillsyn och 
tvätt. Kostnaderna beräknades 
först ligga inom ramen för 40-45 
mkr och byggstart beräknades till 
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1984. FV :s ekonomiska situation 
medförde dock att projektet flytta
des fram ett år. Under tiden hade 
de beräknade kostnaderna stigit 
till ca 72 mkr. Detta tålde emeller
tid inte ekonomien. En minskning 
av lokalerna var nödvändig. 

Den ursprungliga planerade 
treklövern av hangarhallar föränd
rades därför till en tvåklöver. Slut
resultatet blev sålunda en hangar 
som omfattar kontorsutrymmen 
för hela transport/lygenheten, 
verkstäder, förrådsutrymmen 
samt två hangarhallar . - Kostnad 
60 mkr. 

Hangarhallarna är specialutrus
tade. Den ena hallen skall använ
das för service, den andra för tvätt 
och lättare service Halikonstruk
tionen har krävt många speciella 
lösningar. För att klara av den 
stora spännvidden på 40 m och ett 
krav på fritt utrymme av ytterligare 
5 m valde arkitekten att inkörning 
i hallen skall ske i ett hörn på den 
kvadratiska hallen. En intressant 
lösning. Man har utnyttjat konse
kvenserna av kvadratroten ut två i 
diagonalen. Därmed har ca 30 
procent golvyta, sparats - jämfört 
med en konventionell lösning. 

vades utspelades ett imponerande 
skådespel då hallen fylldes med 
lättskum . Provet medförde för
utom funktionskontrollen att per
sonalen fick ett stort förtroende för 
den framtida säkerheten vid en 
eventuell brandsituation . 

Arbetsmiljön i verkstäderna , vil
ka ligger i bottenplanet vid sidan 
av hangarhallarna, är mycket god . 
Arbetsutrymmena är väl tilltagna 
och ger mycket förbättrade möj
ligheter jämfört med tidigare pro
visorier. Trivsel och effektivitet 
ökar. 

På våningen ovanför ligger kon
torslokalerna med en lång korri
dor på var sin sida - transportflyg
divisionen har sina utrymmen mot 
söder och stationskompaniet sina 
mot norr . I mitten av byggnaden 
finns ytterligare en korridor kring 
vilken oklädningsrum , lektionssa
lar och ordersal grupperats . I vå
ningsplanets sydvästra hörn ligger 
transportflygenhetens hjärta och 
puls: " Operations" - en lokal spe
ciellt för färdplanering med en 
mängd hjälpmedel, t ex dator
stöd. 

Den östra gavelfasaden, som är 
det första som möter flottiljbesö
kare, har utformats med ett stort 
glasparti med drag av ett /lygplan. 

för konstnärlig utsmyckning. Den 
sköts av Statens Konstråd, som i 
detta fall svarat för två väggmål
ningar; en i trapphuset i östra fasa
den "Ikaros och Leonardo" signe
rad konstprofessorn Fritz Sjö
ström, en i västra delen av verk
stadskorridoren på bottenvåning
en "Bladskugga" signerad konst
professorn Philip von Schantz. 
Dessutom finns en mobil " Dis
junktion" signerad Gert Marcus. 
Den är placerad i uppehållsrum
met. 

Det är nu bara att gratulera 
T ransportflygenheten till att äntli
gen ha erhållit mycket fina lokaler 
för sin verksamhet. Mycket åter
står naturligtvis innan man till alla 
delar har fått igång verksamheten 
och riktigt boat in sig. • 

Svante Wahlman 

RATTELSE 


F7:s kamratförenings postgiro
nummer är: 2753 95-2. (Inget 
annat, alltså .) 



2000 limmar i luften 

F7:s mest flugna AJ 37 	 Den 27 augusti samma år blev 

"62 :an" luftvärdighetsgodkänd av är individ 37062 på 2 
FMV . Dagen efter blev hon häm

kompaniet. Den 23 tad hem till F7 av överstelöjtnant 
augusti nådde "hon" Per Haglind. 
upp till 2000 timmar 1976 var det dags för modifie

ring - modpaket 1 och 2 utfördes flygtid. En Viggenmil
i september av SAAB-SCANIAstolpe. "62:an" tillhör 
AB. 1980 blev det modernisering

dock inte de allra äldigen . Den 12 februari provflögs 
sta 37:orna. Hon flög 62 :an efter modifiering 3 och 4, 
för första gången 18 vilket innebar strukturåtgärder 

och ombeväpning. Också dessajuni 1974. Fick då ett 
modpaket utfördes av SAAB .luftdop som varade i 1 Vid F7 gjordes E-tillsyn första 

timma och 18 minugången i juli 1975 efter driftstid 
ter. 153 timmar och 46 minuter. H

tillsyn gjordes i januari 1986 
(också vid F7) efter 1559 timmar 
och 46 minuter. 

62 :ans bränsleförbrukning un 
der alla dessa år uppskattas till 
10000 m] 

37062 har inte varit utsatt för 
några allvarliga tillbud eller ska 
dor, hon tycks va ra en lugn och 
stabil samt harmonisk individ. 

F n står hon och väntar på en ny 
tillsyn som skall göra henne kapa
bel att tillbringa ännu fler timma r i 
luften. • 

Lar Dig överleva 

Skall vi tvingas sä tta handskar på 
fötterna? Bli någon slags soldatak
robat? Man skulle kunna tro det , 
när man kastar en hast ig blick på 
en nyutkommen boks förstasida. 

Men den lustbetonade bilden 
har ett djupare allvar . Boken 
handlar om överlevnad. Skall vi 
verkligen behöva informeras om 
sådant i dagens välfärdssamhälle? 

Jo, förvisso! Det kan nämligen 
inträffa situationer då kunskap om 
dig själv, din kropp, dina behov, 
din utrustning eller motsvarande 
och konsten att leva av vad natu
ren har att erbjuda i oförädlat skick 
blir avgörande för din fortsatta 

överlevnad. Då fordras fantasi och dor tjock och rikt illustrerad i färg. 

kunskap. Mycket intressa nt och nyttig! Pri 


Och extrema nödsituationer set är 150 kr. En kanske ovärderlig 
behöver inte betyda krigslägen. investering. Bestä ll nu! Och hos 

Därför rekommenderar FV-Nytt AstJl nfo, Box 80002, 104 50 
läsaren att skaffa sig handboken Sthlm. Eller ring 08-788 75 00.• 
"Överlevnad". Den är ca 230 si- Red 

Första bilden på F-117 (fd F-19)Vid Krigsvete nskapsakademiens 
USAF:s nya, osynliga "Wi/d Wea 192:a högtidsdag den 11 november 
sel-fp/". Ensitsigt och tvåmotorigt på Armemuseum i Stockholm dela 
(utan Ebk). Lär få rum i C-5 Cade Konung Carl XVI Gustaf ut belö
laxy. - Ett annat stealth-fpl som 

ningar ur "Lars och Astrid Albergers blivit synligt är USAF:s nya bom
fond för stödjande av Sveriges förbare B-2. 	 ., 
svar". 

ÖVerstelöjtnanten Folke P San
dahl vid Flygstaben i Stockholm fick 
10.000 kr för ett mångårigt, fram
gångsrikt arbete avseende effektivise

Den som är intresserad av att läsa ringen av flygförarutbildningen vid 
mer om "Flygplan 37 VIGGEN" Flygvapnet. 
bör införskaffa boken med samma Ny styresman: Den hittillsvarande 
namn. Författare är fl yghistorikern styresmannen riksmarskalken Per 
m m SVEN STRIDSBERG. Boken Sköld lämnar nu sitt uppdrag. Som 
är utgiven på Frank Stenvalls För ny styresman tillträder förre flygva
lag i Malmö. penchefen Sven-Olof Olson. 

Regeringen har utnämnt av
delningschefen vid Försva
rets Ma terielverk, översten 
av 1. graden i flygingenjör
kåren Sven-Olof HIJg
botv, alt fr o m den 1 okto
ber 1988 vara generalmajor 
i Flygvapnets generalitet. 
Regeringen har också ut
nämnt S-Q Hökberg att 
fr o m 1989-04 -01 vara chef 
fö r huvudavdelningen för 
flygmateriel vid FMV. Hök
borg efterträder då general
major Gunner LIndqvlat. 

Regeringen har *utnämnt till
förordnade sekt ionschefen 
hos militärbeJälhavaren i 
Södra militä rområdet, över
sten i Flygvapnet Ame 
Hen..on, all fr o m den 1 
oktober 1988 va ra överste 
av 1. graden. 

"- 

Regeringen har utnämnt 
översten i Flygvapnet stJfI 
Dellbo"" att fr o m den 1 
juli 1988 vara överste av 1. 
graden. 

Regeringen har förordnat 
försvarsattachen, översten i 
Flygvapne t Tome. We,.. 
mllJfl. att fr o m den 1 okto
ber 1988 bestrida göromål 
som a nkommer på inneha
va re av tjänst som linjechef 
vid Militärhögskolan (MHS). 

Regeringen har utnämnt 
ställföreträdande chefen för 
Uppla ndsflygflottilj (F 16), 
översten i flygvapnet Hen. 
HeflN ", att fr O m den 1 
oktober 1988 vara sektions
chefi Flygstaben (C FS1). 

Regeringen har utnämnt 
överstelöjtnanten i Flygvap
net Swen Pe,..on alt 
fr o m den 1 oktober 1988 
vara ställföre trädande chef 
för Upplands flygflottilj (F 
16) och tillika överste. 

Regeringen har utnämnt 
överstelöjtnanten i Flygvap
net Kent HMnkOfl alt 
fr o m den 1 oktober 1988 
vara ställföreträdande chef 
fö r Norrbottens flygflottilj 
(F 21 ) och t illika överste. 

Regeringen har förordnat 
che fen för Försvarets tolk
skola, överstelöjtnanten i 
Flygvapnet Jan-Alee ..,." 
att fr o m den 1 oktober 
1988 vara försva rsattache i 
Warszawa och Moskva. 
Från samma datum har re
geringen även utnämnt J-Å 
Be rg t ill överste i FV. 

Regeringen har förordnat 
överstelöjtnan ten i Flygvap
ne t Me" B}iJrIlnfl att 
fr o m den 1 maj 1988 vara 
försvarsattacl~ vid Sveriges 
beskickningar i Bonn och 
Bryssel. 
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"Agile Eye helmel·mounled display". (Kaiser) 

Redan i början på 1980-talet påbörjades 
det arbete som i dag har resulterat i en klar 
definierbar medicinsk rutin för urval och 
periodisk hälsokontroll men även ett pro
gram för fysiologisk utbildning och trä
ning. Målsättningen är styrd av de taktiska 
kraven på Gripen . Men det kommer även 
att tillämpas på förare på såväl Draken 
som Viggen, vilket innebär en ambitions
höjning ur säkerhetssynpunkt Alla för
ändringar i den medicinska rutinen beror 
nu inte på anpassning till kraven på Gri

lAS 39 Gripen representerar det senaste i utvecklingen 
av svenska systemflygplan. Det kan utföra såväl jakt-, at
tack- som spaningsuppdrag. Manöverprestanda är 
mycket goda. Som exempel kan 9 G och en vinkel-hastig
het (svängfart) på nära 20o/sekund nås inom två sekun
der. Lodrät stigning kan ske utan fartminskning. * * In
formation för manövrering, navigering och vapeninsats 
presenteras på tre väl tilltagna bildskärmar och en sikt
linjesindikator. Hög fart och utmärkta manöverprestan
da i kombination med snabbt informationsflöde, vare sig 
det gäller jakt- attack- eller spaningsuppdrag, ställer hö
ga fysiska och psykiska krav på föraren. 

pen, utan de skall ses som en anpassning 	 onödvändigtvis insjukna i ålderskrämpor 
till resultat av forskning vad gäller t ex fö	 i förtid. 
rebyggande hälsovård och dess betydel  Som tidigare nämnts har Gripen utom
se för att människan skall må bra och inte 	 ordentligt fina manöverprestanda. Detta 

innebär t ex att föraren vid maxmanövre
ning inom två sekunder väger ca 700 kg 
(kroppsvikten x 9), varav huvudet ca 50 
kg. Detta begränsar kraftig förmågan till 
huvudrörelser samt ställer höga krav på 
muskulaturen i övrigt att hålla huvud och 
överkropp upprätt för att t ex kunna an
vända siktlinjesindikatorn. Blodcirkula
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tionen påverkas också kritiskt och resulte
rar i en sänkning av både blodtryck och 
syresättning av blodet. Hjärnfunktionen 
kan inom loppet av ett par sekunder helt 
slås ut, vilket betyder medvetslöshet. Eller 
också bara störas, vilket betyder försäm
rad tankeförmåga. 

Den höga vinkelhastigheten i förening 
med uegränsad rörlighet av huvdet kan 
t ex i en jaktstridssituation vid målföljning 
leda till kraftig synskärpenedsättning p g a 
snabba ögonrörelser - ytterligare försäm
rat av lågt blodtryck i ögat, som därtill ger 
tunnelseende eller black out. Ögats för
sämrade blodcirkulation gör också, att 
färger uppfattas annorlunda - rött blir t ex 
orange eller grått. 

•• Balansorganet - det organ som skall 
berätta vad som är upp och ner - kan i av
saknad av yttre referenser genom sin oför-

J/j,}!III/j/) 


måga att skilja mellan riktningen på jord
accelerationen och manöverkraften 
snabbt orsaka falska flyglägesuppfatt
ningar. Även om bra flyglägesinstrument 
finns . Gripens goda manöverförmåga 
ökar risken för sinnesvillor, vilket även 
gäller den s k barogena yrseln orsakad av 
snabb oliksidig tryckutjämning i mellan
örat vid maximal stigning. 

Tryckminskning i kabinen leder också 
till expansion av matsmältningsgaser i 
mage och tarm. Vid de höga G-dräkts
tryck (cirka 500 mm Hg) och snabba fyll
nadstider det handlar om vid 9 G kan 
mag- och bröstsmärtor uppkomma med 
till och med blodtrycksfall som följd. 

Upprepad maxmanövrering under ett 
uppdrag leder till både fysisk och psykisk 
trötthet. Bidragande är givetvis också 
andra faktorer såsom psykisk anspän
ning, påverkan av värme, vibrationer, 
turbulens m m. Tröttheten försämrar i oli 
ka grad förarens handhavande av system
datorerna och utgör en faktor som i ett 

Översikt dV rutiner för hälsoundersök
ningdr och träning dV flygdnck perso
noll. 

modernt systemflygplan får allt större be
tydelse vad gäller riskbedömning. 

•• Av det redovisade framgår vissa ris
ker för medicinska/fysiologiska konse
kvenser av så kallad högprestandaflyg
ning, som inte kan accepteras eller sär
skilt måste beaktas från flygsäkerhetssyn
punkt. Exempel härpå är: 
~ Medvetslöshet på grund av G-induce

rat blodtrycksfall. 
~ Försämrad mental funktion p g a otill 

räcklig syresättning av blodet och/eller 
trötthet. 

~ Kritisk kapacitetsminskning genom 
sinnesvillor eller barogen yrsel. 

~ Annan orsak till kapacitetsminskning 
(t ex magsmärtor p g a trycK från G
dräkt). 

~ Skador (överansträngning) på t ex 
hals- och ryggmuskler genom hög ac
celerationskraft. 

Det handlingsprogram som är styrande 
har som mål att i första hand tillgodose de 
mest uppenbara flygsäkerhetskraven. 
Högprestandaflygning får inte innebära 
en förhöjd risktagning vare sig det gäller 
risk för medvetslöshet eller skador på inre 
organ sett på sikt. 

I andra hand skall en markerad sats
ning ske på kvalificerad förebyggande 
hälsovård, där individuell inriktning sker 
vid dels den årliga flygmedicinska hälso
kontrollen (I b), dels vid den periodiska 
hjärt-/kärlundersökningen (M 4). Man 
kommer då att utgå från eventuell före
komst av sådana riskfaktorer som direkt 
eller indirekt har betydelse för utveckling 
av hjärt-/kärlsjukdom men även andra 
sjukdomar som t ex diabetes, muskelska
dor (ryggar) eller ledförslitningar. Resulta
tet av I b + M 4 kan således bli ett kost
och träningsprogram med målsättning att 
minska riskpoängen till nästa års hälsoun
dersökning. (Fig 1.) 

Även en utökad, förebyggande social
medicin~k verksamhet är planerad. Be

Fig2 Urval 
l 

I 

r-

ÅRLIG allmän läka r
undersökning 
Friskvårdsprogram 

r-
PERIODISK drku'lations
undersökning 
Kardiovaskulär riskanalys 

[ 

+ 

Normer 
• Medicinska 
• Fysiologiska 
• Psykologiska 

Fig 1 

C-träning för dtf öh C-torerdnsen och 
förebyggd drbetsshda. 

hovet av fysiologisk utbildning och trä
ning har ökat med JAS 39 Gripen. Perio
disk utbildning/träning bör förutom un
dertryckskammare även ske i centrifug 
och gyrosimulator (sinnesvillor). 

Fig 2 visar en schematisk modell för de 
rutiner som bör gälla för att innehålla de 
flygsäkerhetsnormer som medicinskUfy
siologiskt krävs för flygtjänst på JAS 39 
Gripen. 

•• Som ett synnerligen viktigfkomple
ment för att förhindra G-inducerad med
vetslöshet vid höga manöveriaster (9 G) 
är den heltäckande G-clräkten med 
snabbfyllning. Förmågan att klara en 
mycket snabb accelerationstillväxt - 9 G 
inom 2 sek - har därmed ökat, samtidigt 
som förmågan att klara upprepade korta 
eller mer utdragna belastningar också 
ökar. Med den balanserade övertrycks
andningen kan man sedan ytterligare för
länga exponeringstiden, om så anses 
nödvändigt. 

Sammanställer man insatserna, som 
bedöms nödvändiga för att nå såväl en • 

PERIODISK fysiologisk 
träning 
• Centriwg 
• U-kammare 
• Gyrosimulator 

Normer 
• Fysiologiska 
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Mätning av 
kroppens olika 
de/mAtt.Fig3 -

-

Wingate-prov 
förmAgan till 
kortvarigt 
maximalt arbete 
bestäms. 

tillfredsställande medicinsk flygsäkerhets
mässig som operativ målsättning, får man 
följande fördelning: 

~ Urval 
- medicinskUpsykologiskt 

~ Periodisk verksamhet 
- hälsoundersökning (M 4/1 b) 
- friskvårdsprogram 
- utbildning/träning i centrifug, under

tryckskammare och gyrosimu lator 

~ Bioteknologiskt 
- flygstridsdräkt (inkl lättviktshjälm) 
som skyddar för: 
1) höga G 
2) ABC/laser (ögon) 
3) kallt vatten 
4) värmestress 
5) explosiv dekompression 

• • Urvalet bland de sökande till förare 
spelar naturligtvis stor roll. Det gäller att 
finna individer som har de rätta egenska
perna personlighetsmässigt och som är 
medicinskt lämpliga i alla avseenden. Ur 
den sammanställning över vilka moment 
som ingår/avses ingå i det medicinska ur
valet exemplifieras följande m h t kraven 
på JAS 39 Gripen . 

~ Att vissa kroppsmJtt tillkommer som t ex 
finger- och handmJtt (styrspakens funk
tion) och bukdjup (utskjutningshandtagets 
Jtkomlighet!. (Fig 3.) 

~ Att förutsättningar finns för att bygga upp 
tillräckligt god kondition, där förutom den 
syretransporterande förmågan även anae
rob arbetsförmåga och muskelstyrka ingår. 
(Fig 4A & 48.) 
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~ At! genom centrifugprov klargöra att nor
mal blodtrycksreglering föreligger genom 
krav pJ passiv C-tolerans på ~ 4 C samt att 
oregelbunden hjä rtverksamhet inte uppträ
der. (Fig 5.) Här sitter 

föraren.~ All genom förbältrad EKC-utrustning (da ta
bearbetade svar) öka tillförlilligheten vid 
bedömning av hjärta/. (Fig 6A & 6B.) 

~ Att genom lungfunktionsundersökning 
fas 15 tälla förmJgan att under tillräckligt 
IJng tid bygga upp tillräckligt höga tryck i 
lungorna. (Fig 7.) 

~ Att örontrumpeterna söppnings tryck var för 
sig och i förhJllande till varandra bestäms i 
en tryckkammare. Icke godkända värden 
ökar risken för yrse l vid st igning och kan 
orsaka tryckutjämningsbesvä r av mellan
öronen vid plane. (Fig 8A & 8B.) 

I 

\ ~ 
, 
\ 

I 
i 

J 
-"'=os 

TV-Bild framför föraren. 

'-_--.J_-]----, 


TB" 
~U II I!l:l ~ IIo coc 00 

D O uIG I~~ Ir- Kontrollbord 

Fig 5 UI_ ..Jl__.l:k===:!:!~=~..F~-~~:!U för provledare. 

Muskelstyrkan mäts. 
Exempel pJ centrifug 
och träning av flyg
förare.

Fig48 

Freden är inte självklar 

Den måste vi ?t~ 
kunna (örsvara. ~- • ww 

w 

FÖRSVARET 
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Hjärtundersökning genom 
EKG-registrering under arbe
te. 

fig 7 Lungfunktionsundersökning. 

~ Alt psykomotorisk undersökning försöks
mässigt kommer alt genomföras som ett led 
; utvecklingen av förbättrade urvals instru
ment. (Fig 9.) 

Följande uppställning visar samtliga i 
det medicinska urvalet ingående momen
ten. 

Medicinsk urvalsmetodik 

• 	 Antropometri 
• 	 Bestämning av aerob och anaerob ar

betsförmåga 
• 	 Muskelfunktionsprov 
• 	 Allmän kroppsundersökning (I A) 
• 	 Specialundersökning av cirkulations 

organen (M 4) 
• 	 Specielllungfunktionsundersökning 
• 	 Specialundersökning av ögon 
• 	 Specialundersökning av öron , näsa 

och hals 
• 	 EEG-undersökning (hjärnan) 
• 	 Tandundersökning 
• 	 Centrifugprov 
• 	 Psykomotorisk undersökning (under 

utveckling) 
• 	 Röntgen av hjärta, lungor & ryggrad. 

• • Sammanfattning. - Rutiner för ur
val, hälsoriskbedömning, friskvård, för
bättrade och mer riktade medicinska un
dersökningsmetoder, fysiologiska trä
ningsprogram etc kommer på sikt att leda 
till bättre anpassning av föraren till en psy
kiskt och fysikt krävande flygmiljö. Flyg
säkerheten kommer att vara tillgodosedd 
vad t ex gäller G-inducerad medvetslös
het tack vare flera samverkande åtgärder. 
Den fysiska och psykiska hälsans betydel
se från säkerhetssynpunkt, men även för 
att bli en "top gun", bör understrykas . 
Det behövs en klar inriktning av den flyg
medicinska verksamheten mot förebyg
gande verksamhet för att möta kraven in
om detta område . • 

Öronundersökning. 

fig8A 
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Tryckkammare för mätning av förmå
gan att tryckutjämna. 

Psykomotorisk mätning av förarens 
förmåga. 

Sverige 
är fantastiskt. 

~~ Det finns ~j

det fler 
som tycket 

ww 
w 
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avgörande för utvecklingens takt och in
nehåll. Den här artikeln kommer att 
främst belysa och diskutera JAS-projektet 
mot denna bakgrund. 

Den tredje kiillan till svårigheter lig
ger i den föränderliga hotbilden. Lufthot
området är ett av de hotområden där vi 
kan förvänta oss att en eventuell motstån
dare i kraft av överlägsna resurser kan tän
kas utnyttja så kvalificerade flygplan att vi 
svårligen kan möta honom "på samma ni
vå". Sådana exempel på kvalitets-toppa
de hot måste vi kunna möta på andra sätt, 
t ex genom överlägsen systemutformning 
och -använding, överlägsen taktik eller 
val av helt andra former av bekämpnings
eller skyddsinsats. Problemen med kvali
tetstoppade hot kommer i framtiden sä
kert att föranleda åtgärder berörande jAS
systemet, men om detta kommer inte vi
dare att diskuteras i den här artikeln. 

Den ogynnsamma 
kostnadsutvecklingen 

Låt oss först titta närmare på hur kostna
derna för att utveckla, anskaffa och utrus
ta, driva och underhålla taktiska flygsy
stem i västerlandet har utvecklats efter 
Andra världskriget (VK 2). Den tyngsta 
posten i den totala systemkostnaden har 
som regel utgjorts av kostnaderna för an
skaffning/inköp av erforderligt antal flyg
färdiga fl ygp lan - d v s exklusive utveck
lings-, reservdels- och utrustningskostna
der (va pen etc). 

Bild 1 visar i stora drag hur priset för 
flygfärdigt flygplan (s k fly-away-prisetl 
har utvecklats i USA och i Sverige (OBS 
log-skalan). USA-priserna har fram t o m 
70-talet stigit så snabbt att Norman R. Au
gustine, Vice President Martin Marietta 
och tidigare ordförande i US Defense 
Science Board, red an för 8-10 år sedan 
på sitt eget, mera drastiska sä tt varnade 
för bl a denna utveckling. I en av sina "la
gar" pekade han på att USA:s hela för
svarsbudget år 2054 inte sku lle räcka till 
för att köpa mer än ett enda flygplan per 
år om dittill svara nde trender höll i sig l 

Samma drastiska illustrationssätt, över
fört på tänkt svenskt köp av USA-flyg
plan, skulle innebära (Bild 1) att motsva
rande händelse i Sverige skulle inträffa år 
2026 eller redan år 2004, om vi skulle be
gära att en hel svensk försvarsbudget 
åtminstone skulle räcka till för inköp aven 
hel division flygplan 'l 

Ser vi emellertid på dagens verklighet 
och på de svenska priserna på SAAB-ut
vecklade flygplan , har dessa under efter-
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Blid 1. Prlsulveckllngstrend81 tir tak1lska stridsflygplan har varit oroande 
men JAS 39 Ulgllr ett trendbrott 

Fllrnars
budgetens utveckling I USA och 
Sverige 

SEl OBS! Logskala och 
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Bild 1 

krigstiden ständigt legat under de ameri
kanska. Dessutom, och det är viktigt, in
nebär de avtalade JAS 39-priserna ett klart 
och nödvändigt trendbrott (Bild 1). F n 
pågår utveckling av ytterligare tre, mer 
betydande Tactical Fighter-projekt i Väst: 
det franska Rafale, det sameuropeiska 
EFA och det amerikanska ATF. När dessa 
är färdigutvecklade framåt år 2000 kan 
man räkna med att också deras fly-away
priser kommer att utgöra nödvändiga av
brott från den tidigare, drastiska trenden 
... men ändå ligga 2-6 ggr högre än JAS
nivån. 

Utvecklingskostnaderna för flygplanet 
utgör en annan betydande del av system
kostnaderna. Som en mycket grov tumre
gel har man hittills kunnat räkna med, att 
utvecklingskostnaderna ungefär motsva
rat seriekostnaderna för den första 100
serien av flygplan - förutsatt att en ny mo
tor inte behövt utvecklas. Om också en 
ny motor behöver tas fram (gäller Rafale , 
EFA och AT F) och om delad (EFA) eller 

delvis dubblerad (ATF) utveckling äger 
rum , ökar utvecklingskostnaderna dras
tiskt. Man kan sålunda vänta sig, att ut
vecklingskostnaderna för Rafale kommer 
att ligga i området 25-30 miljarder kro
nor (SEK) eller högre och för EFA-projek- . 
tet liksom för ATF i området 50-70 mdr 
SEK eller högre. Detta kommer san nolikt 
att mera motsvara flyg-away-kostnaden 
för den första 150- a 200-serien av flyg
plan. 

•• Två andra kostnadsposter i system
kostnaden har under efterkrigstiden kom
mit att öka i sådan takt att deras andelar 
av flygsystemets totala livslängdskostnad 
successivt ökat. 

Den första utgörs av de sam lade drifts
och underhållskostnaderna, vars andel 
främst ökar till följd av att allt längre livs
längder tas ut av systemen. 

Den andra, och kanske viktigaste ut
vecklingen, gäller kostnaden för den 
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mängd vapen (robotar etc), motmedel 
och övrig utrustning (spaningspodar etc) 
som för varje flygplan måste anskaffas 
och lagerhållas för krigs- och övningsan
vändning. 

Om man ställer den dominerande av 
dessa delkostnader, vapenanskaffningen 
(exkl utveckling), i relation till anskaff
ningskostnaden (fly-away) för själva flyg
planet, finner man en utveckling över ti
den som grovt illustreras i Bild 2 och som 
ytterligare skulle förstärkas om de övriga 
delkostnaderna inkluderas. Trots den 
snabbt ökande flygplanskostnaden (Bild 
1) är alltså ökningstakten i kostnaden för 
tillhörande vapen m m ännu större! 

Skälet till detta bedöms främst utgöras 
av det förhållandet, att den tekniska ut
vecklingen i särskilt hög grad möjliggjort 
(och möjliggör) önskvärda framsteg inom 
dessa områden, t ex när det gäller mycket 
kvalificerade, kompakta, långräckviddi
ga flygburna precisionsvapen . Dessa kan 
i sin tur möjliggöra för flygplanet att göra 
sin insats från ett längre och oftast säkrare 
avstånd. Detta förhållande, liksom den 
kostnadspress som följer härav, väntas 
bestå även under de närmaste 10 il 20 
åren. 

Som en sammanfattning av den här 
översiktliga kostnadsanalysen kan man 
konstatera, att den tekniska utvecklingen 
inneburit en stark press uppåt på anskaff
nings- och utvecklingskostnaderna för 
flygplanskomponenten i systemet - men 
också, och i ännu högre grad, på andra 
delar av systemet. Därvid tenderar fram
för allt vapenanskaffningen att ta en allt 
större andel av den totala anskaffnings
kostnaden. 

Hur bemästra kostnaderna? 

Den kostnadsutveckling som belysts 
ovan har, åtminstone i Väst och i Sverige, 
intill 80-talet kunnat "mötas" med en 
kombination av i huvudsak två atgärder: 
l) antalet anskaffade flygplan och för
bandsenheter har kraftigt beskurits och 2) 
tidsrymden mellan nya projekt har avse
värt förlängts. Dessutom torde inom NA
TO vissa, mer begränsade kostnadsre
duktioner ha uppnåtts genom samordnad 
utveckling och produktion av några tak
tiska flygprojekt. 

För svensk del stod det redan under 70
talet klart, att en fortsatt antalsreduktion 
bortom System 37 Viggen knappast var 
förenligt med försvarets och Flygvapnets 
av regeringen uppsatta operativa uppgif
ter och krav. Vidare skulle en fortsatt för
längn ing av tidsrymden mellan projekt 
göra beläggningsproblemen för svensk 
flygindustri alltmer svårlösta. I samband 
med målsättningsarbetet för "Systemplan 

Blid 2. Anskaflllllgan 81 vapan 
1111 varia fI"plall k.Itar alnmar I 
fllrlllllllanda 1111 flygplanskostna
den (Fly-Away) 
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Bild 2 

JAS" genomfördes därför i slutet av 70-ta
let omfattande projektstudier vid svensk 
flygindustri för att klarlägga förutsättning
ar och möjligheter för" minst kostsamma" 
men ändå " tillräckligt effektiva" svenska 
systemlösningar. 

Ett viktigt inslag i dessa projektstudier 
utgjordes av studierna av viktmässigt lätta 
men ändå tillräckligt " vassa" lösningar på 
JAS-flygplan i systemet. Den flygtekniska 
historien har nämligen visat ett oftast tyd
ligt samband mellan å ena sidan ett flyg
plans vikt och å andra sidan utvecklings
och serieproduktionskostnaderna för det
ta flygplan - förutsatt att en jämförelse 
görs i en och samma prestandaklass. Det 
omfattande projektunderlag, som på det
ta sätt framtogs, kom därefter att tekn iskt, 
ekonomiskt och operativt värderas av 
FMV, CFV/FS och OB/Fst med bl a FOA:s 
stöd, innan den slutliga systemmålsätt
ningen och kravspecifikationen för JAS 39 
utarbetades under åren 1980-81. 

Varje land har en arme. 

Sin egen 

eller någon annans. .. 
 -ww 

FO~~y"~ 

En viktig kostnadsfaktor 

En huvudfråga inför riksdagens huvudbe
slut 1982 i JAS-frågan var: Ligger "rikt
punkt JAS" - så som den uttrycktes i mål
sättning och specifikation - rätt till i för
hållande till framtida hot och uppgifter 
och till förutsedda eller rimliga tekniska, 
ekonomiska och industriella förutsätt
ningar? Lägger vi ett fräscht och livskraf
tigt ägg eller lägger vi ett oandvändbart 
rötägg eller kanske ett gökägg? 

Som ett komplement till ovannämnda 
studier genomförde artikelförfattaren 
(som ingick i FOA:s JAS-rådgivande funk
tion) under 1980-81 ett antal begränsa
de " fickstudier" innefattande trend- och 
projektanalyser och kostnads-/prestan
daanalyser med syfte att ytterligare un
derbygga bedömningen av denna hu
vudfråga. Dessa analyser, som på några 
punkter har uppdaterats m h t utveckling
en under 80-talet, har utgjort grunden för 
de delar av denna artikel som återspeglas 
i Bild 1-6. 

Som nyss berörts har flygplanets vikt i 
sin prestandaklass oftast också varit en 
måttstock på dess pris. Den tekniska ut
vecklingen har successivt möjliggjort allt 
lättare lösningar, även om dessa möjlig
heter inte så ofta utnyttjats. Det är främst 
utvecklingen av motorer med högt driv
kraft-/viktförhållande och låg bränsleför
brukning, lättare konstruktionsmaterial, 
effektivare aerodynamisk konstruktion 
samt lättare flygelektronik och vapenlas
ter som ligger bakom dessa möjligheter. 

•• Det visar sig emellertid, att det finns 
en annan kostnadsfaktor än flygplansvik
ten som erfarenhetsmässigt har en ännu 
tydligare koppling till flygplans produk
tionskostnad. Det till första 100-serien 
och till fast penningsvärde normerade 
flygplansmedelspriset (fly-away) visar sig 
vara direkt proportionellt emot den "in
stallerade, maximala motoreffekten", 
d v s den av motorn utvecklade effekten 
då produkten av motordrivkraft och flyg
fart har ett maximum. Det märkliga med 
detta normerade pris - effektsamband är, 
att ett och samma samband syns gälla 
oberoende av om det är ett militärt eller 
civilt flygplan , oberoende av prestanda
klass och oberoende av när flygplanet 
togs fram. 

När sambandet härleddes i mitten av 
70-talet utgjorde ett 6Q-tal flygplanstyper 
fr o m VK l underlaget. De fåtal nya pro
jekt som framkommit de senaste tio åren 
syns bekräfta sambandet. Bild 3 A och B 
illustrerar med ett slumpvis urval detta rätt 
förvånande men användbara samband. 
Genom att utnyttja detta enkla effekt-pris
samband vinns flera fördelar, bl a: Den 
installerade, maximala effekten tar hän- • 
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Blid 3. Erfara"heten ,lur pi ett mycket star1ct, empiriskt umbalId mellan "Fly-Away
priset" och den I flygplanellnstallerade, maximala matareneklen. HAr Illustrerat ge
nom en antal ged1yckllg1 ,aida ex. 
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syn inte bara till fl ygplansvikten utan till 
kombinationen av vikt, storlek , motor
drivkraft och flygprestanda . Sambandet 
möjliggör också genomförandet av för
hållandevis enkl a och överskådliga " fick
analyser" av den typ som gjordes 1980
81 och som utnyttjas här. 

"Effektsnåla" men konkur
renskraftiga svenska flygplan 

Tittar vi därför på hur den "kostnadsdri
vande" , installerade maximala motoref
fekten hos s k tactical fighters internatio
nellt utvecklats under efterkrigstiden , illu
streras detta i Bild 4. Materialet från 80/81 
har kompletterats dels med några aktuella 
sovjetiska 80-talsflygplan (MiG- 29 och 
Su-27), dels med västerländska 90-tals
projekt (ATF, EFA, Rafale och F-16 Agile 
Falcon) - som får sägas ännu vara i första 
delen av sin typutveckling. 

Av Bild 4 framgår några i det här sam
manhanget intressanta förhållanden: 

~ Svenska (+ SAAB :s) efterkrigsflygplan 
har alla varit " effektsnåla" men ändå 
internationellt erkänt konkurrenskraf
tiga. Det finn s skäl att notera detta, när 
nu SAAB och IG JAS tar fram det likaså 
"effektsnåla" Gripen-projektet. 

~ " Effektspännvidden " mellan "svagas
te" och " starkaste" internationella 
flygplan har intill 80-talet utgjort en 
faktor 2. Vid sekelskiftet kan denna 
spännvidd ha ökat ti ll en faktor 3 il 4, 
om USA:s ATF-projekt kan realiseras. 
Denna utveckling kommer troligen att 
återverka på såväl antalet anskaffade 
flygplan som på den s k high/low
mixen inom nationernas flygstyrkor . 

~ Ett annat förhållande, som dock inte 
redovisats vare sig i Bild 3 B eller Bild 
4, gäller frågan hur svenska (SAAB:s) 
"effektpriser fly-away" ligger i en inter
nationell jämförelse. En närmare ana
lys syns visa , att det normerade fly
away-priset på SAAB:s efterkrigsflyg
plan ständigt legat i den undre delen 
av det pris-effektband (spridnings
band) som streckmarkerats i Bild 3 B. 

Detta innebär alltså, att SAAB visat en 
förmåga och en " tradition" att inte ba
ra ta fram bra, "effektsnåla" (= relativt 
sett billiga) stridsflygplan, utan även att 
priset på varje installerad effekten het, 
"effektpriset" , varit lågt . 

En tills vidare obesvarad fråga är om 
denna "tradition" kan hålla även för JAS 
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39 Gripen, där ju den installerade moto
reffekten skall "backa" i förhållande till 
Viggen-nivån. 

"Konstruktionspunkt JAS" 

I och med att åtminstone approximativa 
samband kan uppställas mellan " installe
rad maximal motoreffekt" å ena sidan och 
utvecklings-, anskaffnings-, reservdels- , 
drifts- och underhållskostnader å andra 
sidan, var det också möjligt att med den
na metod i 80/81-års analyser belysa vil
ket "konstruktionsutrymme" (installerad 
effekt) som de givna ekonomiska och 
andra förutsättningarna fram till år 2000 
kunde tillåta . Därmed kunde även rimlig
heten i av SAAB vald "konstruktions
punkt" belysas. Ur de relativt omfattande 
projekt- och systemanalyserna från 1980
81 skall här endast återges två av de vikti
gaste resultaten. 

Projektanalysen avsåg att i stora drag 
belysa hur den tekniska utvecklingen suc
cessivt skulle kunna medge att ett allt lät
tare flygplan utförde JAS's uppgifter bero
ende på när projektet startades eller lås
tes. Resultatet framgår av Bild 5, där hän
syn tagits bl a till den flygmotortekniska 
utvecklingen och till den allt gynnsamma
re inre och yttre vikts- och lastutnyttjning 
som den tekniska utvecklingen på olika 
områden successivt medger. Denna 
gräns för "lättast möjliga flygplan" ger 
också en grov bild av nivån för "lägsta, 
acceptabla gräns för den installerade mo
toreffekten " (Bild 6). 

Det förtjänar att i detta sammanhang 
påpekas, att fätta lösningar också kan in
nebära andra fördelar än all vara billiga-

Bild 5 
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Bild 6 

re: Lätta flygplan är mer lättmanövrerade 
(eng. Agile Aircraft), är svårare att upp
täcka, drar mindre bränsle, har bättre 
start- och landningsegenskaper m m. 

Bild 6 sammanfattar hur den samlade 
utvecklings- och anskaffningskostnaden 
för olika valda " konstruktionspunkter" 
(effektnivåer) förhåller sig till uppskattat 
tillgängligt ekonomiskt utrymme inom 
den ursprungliga "JAS-ramen" (ca 25 mdr 
SEK). Kostnaderna har belysts med tre ni
våer, "låg", "bör" och "hög" samman
hängande med olika, då gjorda (80/81) 
bedömningar av främst utvecklingskost
naderna (från 6 till 1 O mdr SEK, 1981) och 

fly-away-kostnaderna (ca ± 15 proc). 
SAAB:s tidigare projektpriser borde peka 
på kostnader någonstans mellan "låg" 
och "bör" . 

Den tillgängliga ramen har varierats 
främst till följd av osäkerhet om vapenin
nehåll och vapenarv och om osäkerhet 
beträffande omfattningen av egen svensk 
robotutveckling. Den "höga" tillgängliga 
ramen motsvarar närmast fall med stort 
vapenarv och hög andel billiga vapenin
köp, medan den "låga" tillgängliga ra
men för utveckling och anskaffning av in
hemskt JAS-flygplan närmast motsvarar 
fall med litet vapenarv och hög andel och 
omfattning av svensk robotframtagning. 
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1 
•• Analysen visade således (bild 6) att 
ett "konstruktionsutrymme" under rimli
ga antaganden om kostnader och ramut
nyttjning borde finnas ungefär i motoref
fektsområdet 25-35 MegaWatt (MW) 
och att den av SAAB valda lösningen lig
ger just där. 

Slutord 

Som sammanfattning av min bedömning terna från typutvecklingsarbetet under 
av JAS-projektet - grundad på de omfat BO-talet - kan framhållas: 
tande systemplaneringsstudierna i slutet 
av 70-talet, på mina egna analyser från ~ Flygplan JAS's konstruktionspunkt, stem, därefter att säkerställa systemets 
BO/Bl som här berörts samt på erfarenhe- "lätt och effektsnålt" , ligger rätt i för långsiktiga utvecklingsbarhet och för

hållande till våra behov och förutsätt nyelse. 
ningar och innebär ett nödvändigt 
trendbrott! 	 ~ Slutligen, som en mer allmän reflek

tion, vill jag peka på JAS-systemet och 
~ SAAB har historiskt visat hög, närmast dess tillblivelse som ett stort och nöd

unik internationell förmåga att ta fram vändigt steg att inom landet utvecklaFreden är inte självklar denna typ av taktiskta stridsfiygplan. förmågan att med teknikens hjälp me
ra uppnå"kvalificerad tillräcklighet" i

~ii ~ Nu återstår, vid sidan av att fullfölja våra system snarare än en teknisktDen måste vi "~rop. det svåra typutvecklingsarbetet med mest avancerad lösning. Konsten att 
JAS 39 Gripen, de minst lika svåra och undvika fördyrande överprestanda,kunna försvara. ~~o\.ti 

w stimulerande uppgifterna att först rea "goldplating", är en konst som måste ww 

FÖRSVARET 	 lisera ett komplett och balanserat jAS utvecklas på alla händer och betalas 
system med vapen och övriga delsy- ~I. • 

FIYGKlflTUR 
Swedenborg var samtida med drivningsmedel, sittrum för fö

Carl XII. Han föddes 1688, en raren, landställ, m m. 

händelse som på olika sätt upp

märksammats 1988. Han blev • Swedenborgs ideer och tankar 

världsbekant så småningom - un var i sanning besynnerliga och 

der sin levnad åtminstone i Euro därför omdiskuterade. Men det är 

pas vetenskapliga och kulturella likväl sådana som för utvecklingen 

sfär. Swedenborg var ett univer framåt, även om det oftast tar lång 

salgeni, som redan på 1700-talet tid innan vi vanliga dödliga inser 

imponerade på de lärde. Främst storheten i fantasterier. Flygkultu

säkert genom sina okulta och me relit är det hög tid att rekommen

tafysiska tankar och utläggningar. dera ett närmare studium av den


Men här skall bara omnämnas/ ne märklige, svenske jubilar. 
bekantgöras att Swedenborg fak Att Emanuel Swedenborgs livs
tiskt blev den förste i världen (!) att verk har livskraft bekräftas bl a av 
publicera en ritbordskonstruktion uppgifter från andra sidan av At
till flygmaskin "Utkast til en Ma lanten, som förtäljer att svenskgeJAS 39 Gripens 'fader': 
chine at flyga i wädret". 	 niets ideskisser till flygplan redan 

)asså, minsann. Men var inte kring sekelskiftet ledde till vissa 
italienaren och geniet Leonardo luftprov med modellreplika. 
da Vinci flera hundra år före med Swedenborgs ideskapelse är 
en liknande idestudie? Liknande, emellertid tyvärr en omöjlig flyg
jo. Men da Vinci sökte problem glidare. Emanuels geni i all ära 
lösningen med konsten att flyga men hans aerodynamiska kun
genom att direkt efterlikna fåglar nande var av naturliga skäl obe
nas flykt. Swedenborg blev först nntligt. Swedenborg var dock 
med att beskriva "ett fast, välvt klart på rätt väg. Han förstod att 
plan såsom det egentligen bäran avgörande var farkostens/ätta vikt 
de organet framdrivet aven pro och att stabi/iseringshjä/pmede/ 
pellerartad anordning". behövdes. Hans ideskisser var ett 

Swedenborg angav klart den verkligt trendbrott. 
fasta bärplanens princip. Hans Ett annat trendbrott utgör tillbli 
skisser aven flygmaskin innehöll velsen av JAS 39 Gripen! Aren 
alla viktiga beståndsdelar som: 1716 och 1988 går till flygets his
Fasta bärvingar, stabiliserings OOria. 	 • 
anordning, styrinrättning, fram- Red. 
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I tider när Sreriges gränser allt onare kränks ar 
Irämmande makter och när omrälvningar i öst· 
blocket leder till ökad osäkerhet om utveckling· 
en, lägger den srenske skaaebetalaren mind,e
än hälnen så mycket pengarpå lörsraret som till 
ränta på statsskulden. Flygrapnet och Marinen 
tillsammans lår i ston inte mer pengar än rad 
srenska kyrkan lår ar skaaebetalaren. 

Myten om det dyra försvaret. - Eller: 

Förs"aret billigare

än "ad "i "illlro 


Försvaret kostar betydligt mindre för den 
enskilde än vad vi i allmänhet tror. Frågan 
är bara om vi har råd att låta försvaret 
minska i den takt som pågått under 20 år. 
I samlad klump verkar försvarspengarna 
stora . Som jämförelse kan emellertid 
nämnas att Marinen 1987 totalt fick 4 mil
jarder, medan enbart Skaraborgs läns 
landsting hade en bruttokostnad på 3,2 
miljarder . Vi har 24 landsting i Idndet! 

Genom att göra en omvänd självdekla
ration, går det att se hur mycket pengar 
den genomsnittlige skattebetalaren beta
lar till försvar, utbildning, sjukvård m m . 

Skatten till stat, kommun , kyrka och 
landsting läggs samman med en uppskat
tad summa för indirekt skatt (t ex moms) 
som går till staten. Däreher fördelas peng
arna procentuellt på samma sätt som i 
statsbudgeten , kommunbudgeten och 
landsti ngsbudgeten . 

Tar vi en tänkt person , Fale Falk i Falkö
ping, kan vi se vart hans skattepengar går. 
Falköping har en kommunalskatt som lig
ger nära rikets genomsnitt . 

•• Fale Falk hade 1987 en taxeringsbar 
inkomst på 100.000 kr. Den största delen 

Verksamhet Stat Landst Kommun Kyrka lot % 

Social omsorg 5500 500 4800 10800 23 
Hälso- o sjukvård 300 9500 9800 20 
Utbildning, forskn 2600 400 3400 6400 13 
Allmän offentlig t j 1100 800 1600 1300 4800 10 
Ränta på statsskuld 4000 4000 8 
Trafik, gator, belys n 800 1300 2100 4 
Försvar 1800 1800 4 
Bostäder 1000 700 1700 4 
Arbetsmarknad 1400 200 100 1700 4 
Kultur, fritid , turism 200 100 1200 1500 3 
Samhällsskydd, rätt, 

räddningstjänst 700 400 1100 2 
Bidrtill kommuner 900 900 2 
Energi , el, värme 300 300 600 1 
Jord , skog, miljö 400 100 500 l 
Fysisk planering 200 200 O 
Vatten, avlopp, 

renhållning 100 100 O 

Summa 21000 11500 14200 1300 48000 100 

av Fales skatt gick till social verksamhet, 
som folkpensioner, handikappvård, äld
reomsorg och barnomsorg. Hela 23 proc 
eller ca 10.800 kr betalade han härför. På 
andra plats kom sjukvården, som fick 20 
proc (9.800 kr). På tredje plats utbildning 
som fick 13 proc (6.400 kr) av Fales skat
tepengar. Allmänna offentliga tjänster, 
där bl a administration och internationellt 
bistånd ingår, fick 10 proc eller4.800 kr . 

Först på sjunde plats kommer försva
ret, som fick 4 proc (1.800 kr) av Fales 
skattepengar. Fale lade inte mer pengar 
på försvaret än på bostadsförsörjning, där 
skatten bl a går till statliga räntebidrag för 
huslån. Försvaret fick i kronor räknat inte 
hälften av vad Fale betalade för räntan på 
statsskulden. 

Fale betalade 1.800 kr till försvaret, 
med civilförsvar och varuförsörjning in
beräknat . Av pengarna till försvaret beta
lade han ca 600 kr till Armen, 250 till Ma
rinen och 500 till Flygvapnet. Sammanta
get är det inte stort mer än de l .300 kr Fa
le betalade i kyrkoskatt. (!) 

Försvaret är alltså inte särskilt dyrt för 
Fale . - Försvaret måste ständigt rationali
seras och förändras med hänsyn till om
världen. Men vi borde ha råd att välja en 
annan väg än nedrustning. För ett par 
hundralappar till skulle Fale få ett avsevärt 
bättre försvar. 

•• Det kan tyckas motsägelsefullt, att 
försvaret behöver mer pengar i tider när 
stora och positiva förändringar är på gång 
i världen. Nedrustningsförhandlingar på
går och konflikter trappas ner. I Östeuro
pa pågår en omvälvning mot ett öppnare 
samhälle. Men brytningstider innebär all
tid instabilitet och risker . Att i det läget 
nedrusta det svenska försvaret ökar bara 
osäkerheten i omvärlden. En ökad sats
ning på vårt försvar skulle bidra till ett sta
bilare internationellt klimat och en säkra
re positiv utveckling! 

Det svenska försvaret ska vara upp
byggt så att det inte hotar någon. Men det 
måste samtidigt vara tillräckligt starkt för 
att ingendera av supermakterna ska kun
na använda vårt land för att bygga upp ett 
hot mot den andre. Tillräckligt starkt för 
att båda blocken ska kunna lita på att vi 
värnar vår neutralitet. 

Vi har ansvar, inte bara för vårt land, 
utan också för omvärlden . 

Vi har råd med ett starkare försvar! • 

Sverige är fantastiskt. 

Det finns det ~'~ 
ner som tycker. ~j _-:: 

fORSVARET 
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Femn,a

guldmedaljer 


Sveriges mest lästa tidning skrev på le
darplats följande "I icke exakt mätbara 
idrotter kan man mer eller mindre enkelt 
komma runt sanningen". Men inte i flyg
femkamp, t ex. Där mäts allt med appa
rat, klocka eller måttband. Tidningen 
erinrar om att ett icke VM-kvalificerat fot
bollslag kan skrivas upp till världsbästef
ter ett antal vänskapslandskampsegrar. 

Citatet är allmänt sett mycket tänkvärt. 
Det kan gälla effektiviteten i luften, utbild
ning, vad som helst: Är schlagerfestivals
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segerlåten den bästa? Är man bäst bara 
genom att påstå att man är det? Räcker 
det att det faktiskt ser ut att vara så, fast det 
inte är exakt mätbart? Många skulle nå 
mycket längre om ovanstående blev den 
sanning som det är. 

• Idrotten har i de flesta grenar ingenting 
att bedja för - mätredskapen finns ju . 
Men det går ibland att kringgå även det 
mätbara: Italienska VM-Iängdhoppar
bronset, fixade orienteringsbanor, spe
ciaipreparerade vinnarvärjor o s v före
kommer som upptäckta manipulationer! 

Mätbart är däremot ur exakthetens syn
vinkel att Sverige och dess militärflygare i 
norska Rygge vann sina 25:te (individu
ellt) resp 23 :dje (lag) VM-guld. Av 28 möj
liga sedan 1954! I sanning en respektan
ledning av överlägsen kaliber. Respekt för 
en i vidare perspektiv visad effektivitet i 
det svenska flygvapnet och hos dess flyg
förare. BI a dessa VM-resultat tar bort alla 
spekulationer från 50-talet, om att det var 
enkelt att triumfera för att slumpen gjort 
att Peo N ilsson råkade vara flygare i ett då 
stort svenskt flygvapen. Effektiviteten har 
sedan dess tagit 40 guldmedaljer till . . . 
Kalla det (för resonemangets skull) en 
lycklig omständighet, att Lelle Pettersson 
- som Peo också olympier - tagit tio guld
medaljer. Det återstår i alla fall 30 segrar 
till som måste bevisa kvaliten på flygföra
ren och den stödverksamhet som gjort 
Sverige världsbäst i flygfemkamp. Egentli
gen finns det erövrat 25 + (4 x 23) = 117 
VM-guld till svenska flygarhem. Och det i 
konkurrens med många länder. 

• • Sommarflygfemkampsåret började 
med helgtävling i Karlsborg. Helg därför 
att vardagar f n inte medger att flygare är 
borta för att bedriva ens sin egen idrott. 
Orsaken är annan tjänst/utbildning. F6 
bjöd upp till öppna FV-mästerskapstäv
lingar, där dock de inbjudna belgarna i 
sista stund lämnade återbud. F6-andan, 
personifierad i flygchefen, skapade bra 
tävlingar i en mätbar, förnämlig miljö. 
Med en skrälldus lovande nybörjare. Seg
rare i år (liksom 1987) blev, genom åter
igen förnämlig orientering, Christer Ols
son (F4) knappt före Hans Rosen (F6). 

Till nordiska militärmästerskapen i 
Tammerfors planerades nio man åka. 
Övrig tjänst och planerad ledighet redu
cerade dock skaran före avresan till sex 
aktiva = två lag. Segerfunderingar fanns 
ehuru mer av vanans fingervisning än 
som realistisk poängspekulation . Finfina 
tävlingar på Europas nyaste flygflottilj i 
Tammerfors närhet. Sverige vann lag
kampen knappt. Bara 14 poäng före Fin
land. Markku Wiitala fick en fullträff. Och 
då behövs en Hans Rosen i form för att 
mäta sig i kampen. Glädjen i det finska la
get var stor och väl unnad. 

Revansch skulle utkrävas vid VM/PAlM 
i Norge - har det sagts och skrivits mer än 
en gång efter " förlusten" i VM i Malaga. 
Revanschsugnast var som väl våra aktiva. 

• • I 1988 års VM ingick två debutanter 

V I
• 

vgle kamp 

- p g a att två från fjolårslaget övergått till 
civil verksamhet. Detta faktum kände de 
flesta av konkurrentländerna till, vilket 
hos dem födde större framgångsfunde
ringar än vanligt. Och därmed säkert 
också en ökad träningsinsats . Det brukar 
annars vara en ständig fråga: "Ska Ni vin
na i år igen?" Men i år lät det: "Tar Ni 
medalj?" Ett bra utgångsläge normalt men 
av föga betydelse i en så komplicerad täv
ling som flygfemkamp . 

Första grenen, skjutning, gav en viss 
ledtråd. Ingen nation lyckades riktigt bra. 
Endast fjolårstrean Oton (Spanien) var 
helt nöjd. Våra gossar varken lyckades el
ler m isslyckades. Nu måste vi få Staffan 
Osc;lrssons lärdomar upphöjda till lag 
hos fler av de våra . 

Peter Barvestad heter FV:s fäktmästare 
sedan ett antal år. Meriterad som tävlan
de och med grabbarnas förtroende låg 
det väl till att anställa Peter som tränare 
vid det svensk-brasilianska träningslägret 
före VM. Men ännu värdefullare skulle 
det vara att ha Peter vid pisten i Rygge. 

Det visade sig, att som första nation 
skulle vi möta Finland . Huvudkonkurren
ten . En alldeles professionell 1 1/2 timmas 
(!!) hård uppvärmning betittades med 
storundrande ögon av konkurrenterna. 

Professionalism avgjorde fäktningen. 
Och hela mästerskapet skulle det senare 
visa sig. Segern, över ett genom åren allt 
bättre fäktande finskt lag, blev hela 14-2 . 
Det bästa resultatet genom tiderna dess
utom. 

Med den öppningen var hela VM av
gjort. Nu vågade det svenska laget fullföl
ja sina intentioner med nästan idel segrar 
som belöning . Orken räckte hela dagen
nästan . Mot Brasilien, som blev näst bäs
ta nation, blev utdelningen inte så över
väldigande men likväl tillräckligt bra. 
Hans Rosen (flitigt tränande i Göteborg) 
vann programenligt. Ulf Svensson - av 

finnar döpt till" Lillkrappen" - var annars 
den stora överraskningen. Obesegrad 
halvvägs! 

• • Eftermiddagens simning skulle se 
Hans Rosen vinna och som första man gå 
under 60 sek . Hannus tid blev 59,3! Men 
- amerikanen Pickrell fick 58,2 . En tid 
som gladde alla. Amerikanerna, som har 
dålig kunskap i det här med fem grenar, 
behöver någon framgång för att inte tap
pa deltagarsugen. 

Vilken simstandard det blivit! Orsakad 
av att det nästan enbart är bland simmare 
som femkamparna rekryteras. En fördel, 
men ej nödvändighet. Se t ex på slutliga 
8:an Urban Bladh. I dag en otränad sim
mare; men kan nästa år även han ha ytter
ligare en s k säker gren. 

• • Fäktframgångarna låg som en lug
nande medicin inför biJSketnervprovet. 
Dubbelseger för Brasiliens Russo och Va
nazzi . Christer Olsson 3 :dje man på ett 
övertygande sätt. Tävlingen i basket var 
annars en norsk triumf. Arrangemang och 
domare de bästa hittills. Däremot blev 
det katastrofala tävlingsinsatser av samtli
ga norrmän. Gissningsvis hade de trott sig 
om att kunna fixa lagmedaljer med topp
resultat i denna sin normalt bästa gren . 
Hans Rosen säkrade redan här en slutlig 
medaljplacering med ett bra boliprovsre
sultat. 

• • Vid hinderbanemålet stod det klart 
för oss i svenska ledningen, att dubbla, 
svenska slutsegrar var det sannolikaste. 
Andra nationer tycks inte insett att hinder
löpning ären säker gren även för svenskar 
numera . Bri'lsiliansk seger genom mini
löjtnanten Guasti före Urban Bladh och 
Stig Waade. Hans Rosen (stark nog att 
vinna) föredrog en säker löpning före ett 
toppresultat ... väl ihågkommandes att 
seger 1987 bildlikt ramlade ner från ett 
balanshinder. 

• • Den avslutande orienteringen blev 
glädjande för Norge. Dels, kanske vikti
gast, revanscherade de sig från debaclet 
1972, då ett flertal nationer helt eller del
vis tappade sugen efter en orientering 
som tog 6 1/2 timma för två italienare. 

Nu var det perfekt bana . Norsk - kor
rekt - dominans eftersom de alltid haft 
löpningen som bästa poängplockare. Oj 
vilken dramatik . Som vanligt. T ex Chris
ter Olssons fantomspurt som gav tre plat
ser i slutresultatet. Fyra nationer tävlade 
om två uppsättningar lagmedaljer. Brasi
lien höll undan efter gedigna insatser en
ligt orienteringens grundtes "ensam i skog 
och mark efter självvald väg i okänd ter
räng" . Brasilien som, när det gäller flyg
femkamp, lärde sig karttecken 1971 i 
Ljungbyhed och 1977 i Jämtland, nått så 
långt att legenden Da Silva i målfållan i 
obehärskad glädje skrek "I did it by my
self!!" är att gratulera. Finland räddade 
lagbronset före Norge. 

• • Det finns anledning att harangera .., 

27 



räcker till fortsatt världshegemoni. Till 
na har erkänt att de visste, att i år var det 
lagandan i det svenska laget. Motståndar

fortsatt ställning som Sveriges framgångs
möjligt att besegra svenskarna. För så rikaste idrott på internationellt plan! Före
måste det ju vara med två debutanter tagsmässig resultaträkning säger, att sånt 
(igen) i laget. - Men tji!! får kosta hur mycket som helst ur respekt

Ledningen av den flygmilitära femkam synpunkt utom och inom landet. Flyg
pen heter en TFG som är nyckeln till de femkampandet är FV:s bäst förräntande 
mirakelartade framgångarna. Den regle PR-medel!!? Och för denna bedrih svarar 
rar de resurser som chefen för Krigsflyg våra aktiva. Gärna pension men först FV:s 
skolan (FS) skall hushålla med, så att de beundrande och tacksamma honnör! • 

Hans-Erik Hansson 

Skjutning Hinderlöpning 

1) Olon, Spa 1040p 1) Guaslsi, Bra 1 032 P 
2) Luengo, Spa 960 2) Bladh, Sve 1 022 
3) Botten, Nor 900 3) Waade, Nor 1 006 
7) Rosen, 

10) Bladh, 
Sve 
Sve 

860 
840 

8) Rosen, 
12) Olsson, 

Sve 
Sve 

940 
888 

24) Svensson, 
28) Olsson, 

Sve 
Sve 

655 
565 Världsmästaren HANS ROSEN, F6 

14) Svensson, Sve 880 

Orientering 
Fäktning Simning Bol/prov 1) Waade, Nor 1 051 P 

1) Rosen, Sve 1 105p 1) Pickrell, USA 1 236p 1) Russo, Bra 1 186 P 2) ViiIala, Fin 1 012 
2) HåvoII, Nor 1 035 2) Rosen, Sve 1 214 2) Vanazzi, Bra 1 164 3) HåvoII, Nor 1004 
3) Luengo, Spa l 035 3) ViiIala, Fin l 168 3) Olsson, Sve 1092 5) Bladh, Sve 965 
5) Olsson, Sve 965 4) Svensson, Sve 1 160 6) Rosen, Sve 920 6) Rosen, Sve 959 
7) Svensson, Sve 930 9) Olsson, Sve 1 084 17) Svensson, Sve 846 9) Svensson, Sve 912 
8) Bladh, Sve 860 29) Bladh, Sve 846 25) Bladh, Sve 756 20) Olsson, Sve 795 

Flygfemkamp är en fransk " upp formning än. De länder där orien
finning" , som först såg dagens ljus teringssporter inte praktiseras i nåDetta ärf/ygtemkamll

1947 i Vichy. Ursprungligen av gon större utsträckning lyckas ty
slutades programmet med en värr inte åstadkomma acceptabelt 
flyktövning där "nerskjutna" flyg dera (samma som i modern fem som tagits ur träningsprogrammet rättvisa banor.) 
förare skulle undgå att bli tillfånga kamp). för basketspelare . Femkampen kan kompletteras 
tagna. I längden visade det sig allt 2) Fäktning. Först till tre träffar vin 5) Den avslutande grenen är en med en icke obligatorisk flygöv
för svårt att bedöma det momen ner . Alla möter alla . (Som en gam kombination av hinderlöpning ning. Den består av flygning i tri
tet rättvist. Numera består täv maldags luftstrid - den som begår och orientering. Hindermomen angelbana . Det är inte snabbhe
lingsprogrammet av följande gre första misstaget åker dit.) tet avgörs i vanlig militär hinder ten som premieras utan förmågan 
nar: 3) Hindersimning 100 m. Två fy gård med 10-12 av de 20 hind att så noggrant som möjligt hålla 

rameters hinder ska simmarna dy ren. Orienteringen försiggår som den på förhand uppgjorda tidta
1) Duellskjutning mot ringad fi ka under, ett femmeters tar de sig vanligt med kontroller i terräng . bellen. Två uppdrag ska utföras 
gurtavla som visas i korta intervall. upp på och springer över. (Orienteringen är en vansklig gren under flygningen: finna ett spa
Fyra skottserier om fem skott var- 4) Bollprov. Utförs i fyra moment som säkerligen inte fått sin slutut- ningsmål och utföra en attack.• 

Tyvärr helt i skymun
dan har FV begåvats 
med en VM-brons
medaljör. I pistolskyt
te. Och för denna för
nämliga prestation 
svarade en DAM. När
mare bestämt SUSAN 
HUL TMAN från F6. 
Grattis! ... sent om si
der. 

Susan Hultman är yrkesofficer i 
sambandstjä nst. I ntresset för mili
täryrket grundlades som A-lotta , 
då även skyttet aktualiserades. Se
dan följde "lumpen", OHS, FN
tjänst m m. 

Det var som tusan - jomenvisst, av Susan 

SUSAN HUL TMAN siktar mot VM-guld. 

Det blev därför ett uppehåll i 
det organiserade " pangandet" på 
drygt tio år, berättar Susan. Men 
sedan i fjol höstas tränar jag regel 
bundet. 

Efter mycket goda resultat på 
träningsläger blev jag, tillägger Su
san , uttagen till militär-VM (CISM
mästerskapen) i Finland på pistol 
(kaliber 22) i Finland. 

Susan Hultman var enda sven
ska, kvinnliga deltagare bland 
många manliga officerskamrater. 
Och Susa n hävdade sig bäst. Bara 
1 poäng från guldmedalj. Men ef
ter särskjutning likväl förpassad till 
tredje plats. 

En mycket fin och överraskan
de internationell debut. BRA 
GJORTI • 

Red. 
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I FlygvapenNytt nr 3/88 redovisades Flygvapnet i För
svarsmaktsutredning 88. Frågan ställdes "Vart är vi på 
väg?" * * Frågan kan ännu inte fullständigt besvaras. 
Vi vet dock vilka förslag ÖB lagt i sin redovisning till re
geringen. Totalt omfattar FU 88 nio olika delrappor
ter, vari Flygvapnet berörs i olika grad. * * Här redo
visas kortfattat huvuddragen i hur Flygvapnet mer på

tagligt berörs i vissa delrapporter. 

FUBB 

utredning

beställd 
av 

•regeringen 


UBB 

08:s 
utrednings
svar 
&förslag 

Foto: Torbjorn Carlsson 

?• 

Delrapport "Armen mot sekelskiftet". 
Av delrapporten kan utläsas att det dela
de ansvaret mellan CA och CFV, för ut
bildning, bemanning och mobilisering av 
vissa värnförband för försvar av fl ygbaser 
upphör. Förbanden överförs till FV. Däri
genom erhålls ett sa mlat ansvar för de oli
ka funktionerna inom basorganisationen. 
Bemanningen av förbanden bedöms 
kunna ske genom att markförsvarsp lu to
ner grund utbildas vid flygflottiljerna och 
ingår i det krigsorganiserade flygbasför
svaret. Yrke,officerare ur Armen tillförs 
grundutbildningen, men kvarstår i Ar
mens krigsorganisation. 

Vidare bör även skyddsförband orga
niseras och utbildas inom FV för enheter 
avsedda för skydd av stril- och basorgani
sationen . Dessa bör utbildas i anslutning 
till sina skyddsföremål och tillsammans 
med andra förband som uppträder inom 
respektive område. 

ÖB:s inriktning är således att: 

~ Ett antal förutvarande värn- och lokal
försvarsförband ska ll överföras från 
Armen till FV när slutligt förb andsva l 
gjorts. 

~ FV organiserar och vidmakthåller de 
skyddsplutoner som sätts upp för 
skydd av FV:s infrastruktur m m. 

~ De resurser som behövs avseende 
personal, materiel och byggnader 
samt ekonomiska resurser överförs 
från Armen till FV. 

, ,
Förbands- Prei omfattning av Ärligt grund
typ antal man i krigsorg utbildnings

(exkl personalreSl behov 

Försvars 4500 -
områdes
förband 

Skydds 15500 1000" 
förband 

l) Utökat behov av värnpliktiga. 

FV tilldeiilS ytterligare 1000 vpl!år. Så
väl försvars-, värn- och skyddsförbanden 
grundrekryteras. Utbildningen påbörjas 
senast 1992. 

•• Delrapport "Försvarsmaktens pro
duktions/edningssystem". - Av delrap
porten framgår, att FV även fortsättnings
vis genomför produktionsledning enligt i 
stort nuvarande rutiner. Systemet skall 
dock vidareutvecklas. 

Krigsförbandschefer bör ha ansvar för 
och kunna påverka krigsdugligheten hos 
sitt förband. Alla dessa chefer kan av 
praktiska skäl dock inte delta i planerings
och budgetdialoger. Dessa dialoger ge
nomförs vad gäller underställda flyg-, 
bas- och strilförband m m av sektorchefer 
och flygflottiljchefer (motsv). (Bild 1.) 

MS ges bättre möjligheter till operativ 
styrning och kontroll av förbanden ge
nom att: ~ 
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= Underställda 
= ProdukCionsuppdrag 
= Programinriktning 
= Utövar MB operativa styrning 

av förbandsproduktionen samt 
leder beredskap och insats med 
incidentförband. 

C FK = Chef för flygkommando tillika 
chef för flygflottilj 

FLJCH = Chefförfrislående flygflottilj 
CS = Central skola 

" M B Iyrkr under eFV Ifaå al'Ser fackmässisa 
mobförberedelser. 

Pågående försök inom Milo S/SE S be
träffande bl a styrning i krigsförbands
orienterade termer vidareutvecklas och 
utökas för att på sikt gälla för FV som hel
het. Framtida erfarenheter får visa om led
ningsstrukturen bör förändras också inom 
FV. En möjlig sådan förändring är att: 

~ Sektorstab (flygkommando) och flot
tilj skiljs åt. 

Delrapporten redovisar också föränd
ringar vad gäller krigsförbandsvärdering. 
(Bild 2.) 

•• Delrapport "Försvarsmaktens ope
rativa ledning (Hpg 4) - Organisation 
och utveckling". - Av delrapporten fram
går att de förändringar som påverkar för
svarsmaktens operativa ledning i första 
hand är: 

~ MB medverkar och ger underlag vid seende samordning och avvägning 
CFV utformning av produktionsupp mellan och inom huvudproduktions
dragen. områdena 1-3 mot bakgrund av ope

rativa prioriteringar och förbandsut
~ Dialoger förs mellan MB och CFVav- vecklingsplaner (Programdialoger). 

B//1I2 GrundvlrdfHI 

~ EJIKrigsuppgilt J 

I Krav I operativa ver1l I 
, 

Uppgift", klsrllgg. 

I HOgre chefs bedömning av I~ifter 

Mobmyndighetens I Nedbrytning och specificering J 
av~ifter --

BESLUT 1FÖRSLAG 

• 

ISAMMANFATTNING 

BB<N AV ATCloAACER r 
V3rdering mot Bedömning 

UPPGIFTER MOBTID ., f f 
V3rderlng av 

FUNKTIONER 

~ 

'.. 
Vlrderlng sv 'sktorer 

rl PLANER I 

+-1 PERSONAL I 
y MATERIEL 

1 

._..----rlANLAGGNINGAR I 
_________ ......-{ Besök i mob- ) 

förråd lanl3ggn 

~ 

® 
------- -.. 

® 
® 

® 

~ Organisatoriska förändringar - t ex 
centrala och högre regionala staber. 

~ Systemförändringar, t ex ändrade an
sva rsförhållanden avseende anlägg
ningar och materielsystem ingående i 
det operativa ledningssystemet. 

De viktigaste förändringarna är: 

~ Försva rsstabens omorganisation , som 
fast ställs senas t 1989-07-0 l och skall 
vara genomförd senast 1991-07-0 l. 

~ Militärområdenas minskning från sex 
till fyra alt fem och dito stabernas 
omorganisation. Ny miloindelning in
tas 1991-07-0 1 och ny organisation 
skall vara genomförd 1992-07-0 l . 

~ Fördelningschefer med kaderstaber 
ska ll organiseras under 1990/91. 

~ Systemansvaret för försvarets fa sta te
lenät (FTN), stomnätet, överförs i sin 
heihettiII FV (Hpg 3) 1990-07-0 l. An
svaret för detta nät har tidigare varit 
delat liksom resurserna (ekonomin) 
med 40 proc Hpg 4 och 60 proc Hpg 
3. 

En flygfunktionsledning, med personal 
ur FS i fred, föresl ås ingå i försvarsstaben i 
krig. Sektorstaberna omorganiseras till 
flygkommandon för ledning av jakt-, at
tack- och spa ningsflygförband i samband 
med att en central flygfunktionsledning 
inrättas under perioden 1992-96. I sam
band härmed utgår första flygeskadern 
(E 1). 

•• Delrapport "Försvarsmaktens ge
mensamma myndigheter (Hpg 5)". 
Delrapporten berör FV främst vad gäller 
samspelet mellan Hpg 3 och Hpg 5 samt 
styrningen av gemensamma myndighe
ter. Härvid påtalas att huvuddelen av 
myndigheterna har en understödjande 
roll varför: 

~ en klar ansvarsfördelning mellan 
Hpg-myndigheter och understödjan
de myndigheter måste finnas ; 
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~ konkreta uppdrag/uppgifter måste 
kunna ställas till understödjande myn
digheter; 

~ understödjande myndighet måste ha 
kompetens att ta emot och hantera 
ställda uppdrag från Hpg-myndighet. 

Vidare föreslås förändringar av vissa 
myndigheter varvid bl a FortF, FMV, FCF 
och VPV berörs . - Förändrad Hpg-tillhö
righet föreslås också för bl a FRA, MHS 
och FörvS . Dessa tre övergår till Hpg 4. 

•• Delrapport "Översyn av centrala 
staber". - Av delrapporten framgår bl a 
omorganisationen av Flygstaben (FS). 
Denna föreslås (enligt CFV förslag) under 
flygstabschefen (CFS) bestå av sex led
ningar (studier, program, produktion, 
personal , flygsäkerhet och väder) samt en 
driften het för administrativt stöd . - Myn
digheten chefen för flygvapnet kommer 
att bestå av, förutom försvarsgrenschef, 
en stab under CFS enligt ovanstående för
slag och en flygvapeninspektion . (Bild 3.) 

Flygvapeninspektionen är fristående 

Bild 3 


från FS och skall vara CFV kontrollorgan 
gentemot såväl staber som förband. En 
övergångsorganisation förslås tillämpas 
fr o m 1989-07-01 intill den tidpunkt då 
decentralisering och delegering genom
förts. 

Övriga delrapporter som till delar även 
berör FV är: 

~ Försvarsmaktens befälsförsörjning 
en idebild. 

~ Försvarsmaktens krigsplaceringsverk
samhet. 

~ Försvarsmaktens anläggnings- och 10
kalförsörjning. 

~ Försvarsmaktens mark och byggnader 
i stockholmsområdet. 

Även dessa kommer att ha en viss influ
ens på FV:s verksamhet i framtiden . Del
rapporterna kommenteras dock inte vi
dare här. 

Vad som slutligen kommer ut av denna 
"mastodontutredning" FU 88 ligger för 
närvarande i händerna på en politiskt till
satt parlamentarisk kommitte. Kommitten 
torde komma med ett betänkande i frå
gan redan före årsskiftet 88/89 . 

Vi avvaktar nu vad som politiskt före
slås ske med det genomförda utrednings
arbetet. Vissa delar torde genomföras 
och andra kanske återremitteras för vida
re utredning. • 

Vi har inom många områden an
ledning att känna både glädje och 
stolthet över vårt militära försvar. 
Vi har bra personal. Många av vå
ra vapensystem håller hög inter
nationell klass. Såväl vårt flygva
pen som vårt luftvärn inger res
pekt. Våra moderna fartyg och 
ubåtar har en slagkraft och mång
sidighet som är anmärkningsvärt 
god för så små enheter. Våra pan
sarvärnsvapen är i vissa avseen
den bland de bästa som finns i 
dag. Vår förmåga att strida under 
vinterförhållanden är mycket god. 
Anda, motivation och kunskaper 
bland våra värnpliktiga är på en 
hög nivå. 

Lägel i dag 

gällande hela försvaret 

Men antalet förband som kan 
ges en utbildning och utrustning 
som är anpassad till utvecklingen i 
omvärlden minskar och har sta
digt minskat de senaste 20 åren 
(Bild 4). 

U nder senare år har frågan om 
försvarsmaktens krigsduglighet 
alltmer kommit i centrum. Inställ-

BRIGADER STRIDSFA RTYG STRIDSFLYG PLAN 

Bild 4 

da eller förkortade repetitionsöv
ningar, det stora antalet officerare 
som lämnar försvaret , budgetkri
ser och fortsatta ubåtskränkningar 
har alla bidragit till att våra brister 
uppmärksammats offentligt. Även 
utomlands. 

Orsakerna till dessa brister är 
flera. Underlåtenheten från stats
makterna att under de gångna 20 
åren kompensera försvaret för 
ökade personalkostnader (över 
30 proc) och att anpassa organisa
tionen och verksamheten, har in
neburit att allt större resurser gått 
till personalkostnader på bekost
nad av materiel, underhåll och ut
bildning. Den obalans som där
med uppstått mellan olika delar av 

försvarsmaktens verksamhet illust
reras av Bild 5. 

Att satsa på personalen i för
svaret har naturligtvis varit nöd
vändigt. De anställda i försvaret 
och de värnpliktiga bör inte leva i 
en sämre miljö än andra i samhäl
let. I ett välfärdssamhälle som Sve
rige används den ekonommiska 
tillväxten till att skapa en bättre 
livsmiljö för hela folket. Det inne
bär att kost n aden a för personal 
hela tiden ökar . En sektor som inte 
får del av den ekonomiska sam
hällstillväxten blir därför en sektor 
under successiv reducering. Detta 
har kommit att gälla särskilt för för
svaret , som har en personaIkrä
vande utbildnings- och bered
skapsverksamhet. 

Försvaret har därför också för
sökt att möta ökningen i personal
kostnader med fortlöpande ratio
naliseringar. Vi har varit bäl/re på 
det än de flesta ' delar av den 
offentliga sektorn . Antaletanställ
da inom försvaret har t ex minskat 
avsevärt - med flera tusental. • 

Bild 5 

1965 1988 2000 1965 1988 2000 1965 1988 2000 Balans Obalans 
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Låt oss först och främst med stor glädje 
notera, att det gångna verksamhetsåret 
gick bra. De preliminära resultaten tyder 
på en mer än 2S-procentig ökning i frå
ga om utbildning av värnpliktigt befäl 
och meniga. Vår organisation har ju 
kunnat glädjas åt goda resultat de se
naste åren, men ändå hade vi knappast 
vågat förvänta oss ett så gott utfall som 
nu blivit fallet. Ett stort TACK går här
med till alla deltagare och funktionärer, 
som möjliggjort detta! 

Naturligtvis har den ökade verksam
heten inte kunnat undgå att medföra 
kraftiga påkänningar på FVRF:s ekono
mi. Genom mycket förståelsefullt be
mötande från företrädarna för "våra" 
berörda myndigheter har den saken 
dock i stort sett kunnat rättas till. För 
denna gång - bör kanske tilläggas, ef

tersom vi inte får räkna med möjligheten 
av att sådana insatser skall kunna upp
repas. Vi måste därför i planering och 
genomförande av verksamheten på ett 
aktivare sätt än hittills anstränga oss att 
få bästa möjliga effekt av tilldelade me
del. 

Säkert har många av Er som läser 
detta också tagit del av ÖB:s förslag un
der hösten angående vårt framtida för
svar och den diskussion som uppstått 
därom. Utan att på denna plats gå in i 
den debatten kan vi konstatera, att vil
ket alternativ som än kommer att bli gäl
lande så ökar r hög grad betydelsen av 
det frivilliga försvarsarbetet. I det för
svagade läge vi tydligen måste räkna 

med för försvarets del under överskåd
lig framtid, kan den enskildes insatser i 
och för vårt försvar inte nog uppskattas. 
En fortsatt sådan insats vill vi också gö
ra, men de flesta av oss kan säkert där
utöver i vår civila omgivning även upp
träda som talesmän för ett effektivt och 
tillräckligt starkt försvar. Det senare är 
också en viktig uppgift för alla oss frivil
liga, som vi inte får glömma bort. 

Till slut vill jag på FVRF:s vägnar fram
föra en varm önskan om en riktig God 
Jul till alla medlemmar och deras anhö
riga! Jag tillönskar också ett Gott Nytt
Ar och hoppas, att det skall medföra en 
fortsatt god utveckling för vår verksam
het. De goda resultat som hittills i år 
uppnåtts bäddar för en fin final också på 
detta arbetsår. • 

Gunl/ar Lö/ström 
(Förbllndsordförallde) 

Hösten 1984 fick en ar
betsgrupp i FVRF i upp
drag att utreda I/nära 
samverkan mellan FV
och FVRF-ungdom". 
Motivet till utredningen 
var bristande ekono
miska och personella 
resurser. 

Vi enades snabbt i arbetsgruppen. 
Ett förslag till hur samordning sku I
le ske blev klart våren 1985. 

F 15 och F 17 blev utvalda att 
prova den nya samordnade ung
domsverksamheten. Jag fick för
månen att gå från arbetsgruppen 
direkt till det praktiska arbetet som 
ledare för FV-ungdom och som 
kurschef för FVRF-ungdom vid 
F 15 i Söderhamn . 

Vid F 15 har vi alltsedan verk
samhetsåret 1985/86 tillämpat 
samordnad ungdomsutbildning 
enligt det förslag som .arbetsgrup
pen utarbetade. Alla tre inblanda

de parter - FV-ungdom, FVRF
ungdom, flouilj - har vunnit på 
förändringen . En del av förklaring
en är denna: 

FV-ungdomarna har fått ge
nomföra kompletta utbildningsår, 
där det alltid funnits tillgång ti ll in
struktörer, utrustning och Iran 
porter. Därtill har samverkan med 
ungdom, som tidigare deltagi t i 
FVRF-utbildning, inneburit en 
"kick" för många av de nya i verk
samheten. 

FVRF-ungdom har fått mera re
sursertill att genomföra bra utbild
ning. Tillsammans med FV-ung
domarna har sommar- och vinter
läger kunnat genomföras. Idrott 
och utomhusövningar har fått 
ökad tid på programmet. Samord

ningen har också inneburit at1 
FVRF-ungdomen fått mera kon
takt med flottil jens olika arbetsom
råden. 

Flotti ljen har kunnat genomföra 
komplett ungdomsutbIldning. 
Genom att utnyttja FVRF:s ung
domsinstruktörer har flott iljen 
kunnat administrera och leda så
väl sommar- som vinterkurser. 

Under de tre år jag haft förmå
nen att bl a arbeta med FV-ung
dom vid F 15 kan jag konstatera. 
alt samordningen kommit för att 
sta nna och utvecklas i framtiden. I 
dagens kärva ekonomiska situa
tion måste vi samordna inom olika 
verksamhetsområden. Därvid är 
ungdomsutbildningen ett bra ex
empel. Vi spar resurser och når 

bättre resultat. Jag hoppas att sam
ordningen sprider sig till alla delar 
av FV/FVRF ungdomsverksam
het. • 

Tore Bertilsson 

Ou FVHF-medlem 
Får Du inte FV-Nytt hem i brevlå
dan? Har Du uppgivit rätt ad
ress? Har Du kanske nyligen flyt
tat? Eller står Du I begrepp att så 
göra? 

~ Anmäl snarast Din nya ad
ress på Postens portofria ad
ress-"vykort" såväl till FVRF 
kansli (Flygstaben, Box 
80004, 104 50 Sthlm) som 
Din FV-förening. 

Gör det! -Annars kommer Du ut
anför vår gemenskap .. . blir bort
glömd. • 
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6rom: En lördag i maj genomförde ett 15-tal tuffa 
medlemmar ur Nissans FVf soldatprovet, genom att vandra de tre milen genom ett 
underbart vackert halländskt landskap. För"Bil ga 	 skall upphöra ••• en del var det första gången. För andra var 

Som FVRF-Bilagan tidigare informerat om 
har våruppskattade och skickligejournalist 
Torsten Andersson avsagt sig fortsatt en
gagemang som huvudansvarig för författar
skap m m till Bilagorna. Hans civila yrke 
medger inte medverkan i sådan omfattning. 
Riksförbundsstyrelsen har därför beslutat 
att tillsätta ett "redaktionsråd" med huvud
ansvar för Bilagan. Rådet kommer prelimi
närt att arbeta med följande organisation: 

Ansvarig redaktionschef: Riksförbundssekreteraren 
Sammanhållande: 	 FYRF:s informationschef (Tore BertIlsson) 
Ledamöter: 	 Ulf Järnstad, Västerbottens FYf 

Amie Lundholm. Sala FYt 
Rolf Björk, Norrköpings FYt 
Raymond Wlnje, Skaraborgs FYt 
Patrik Holmberg, Stockholms FVf 
(ungdomsrepr) 

Avsikten är att rådet gemen
samt skall planera inriktningen 
för kommande nummer. Leda
möterna I rådet skall sköta kon
takterna med föreningamas kon
taktmän. med medlemmar och 
skribenter och också själva age
fa författare. Som kontaktmän 
tör föreningar har anmälts: 

Gotlands FYt: Tor Karlsson 
Hälsinge-Dala FYf: Jan Borg 
Jämtlands FYf: Mikael Nässen 
Malmens FYf: Bertil Klerestig 
Sala FYf: Elisabeth Lundstedt 
Västerbottens FYf: Ulf Järnstad 
Västernorrlands FYf: Karl-Anders Berglund 

Jan Nyström 
Västmanlands FYf: Jörgen Lundqvist 

Anders Nilsson 

Viktigt är att föreningar och 
medlemmar som är intresserade 
av att FYRF-bilagan även i fort
sättningen består. självmant 
kontaktar den egna föreningens 
kontaktman eller någon i redak
tionsrådet med synpunkter, för
slag, artiklar m m. Var också be
redd att bistå med hjälp på för
frågan från rådet. Korta och 
snärtiga debattinlägg välkom
nas! 

FYRF-bilagan fyller en mycket 
viktig funktion som informations
organ tör FYRF. Den är också av
sedd att var medlemmarnas och 
föreningamas "språkrör" . Tan
kar och åsikter skall kunna utby
tas om FYRF och dess verksam
het. om föreningars och med
lemmars uppfattning om sin si
tuation i organisationen och om 
sådant som uppfattas som pro
blematiskt. Eller varför Inte om 
sådant som är positivt - för den 
enskilde eller för föreningen. Du 
som brukar "tycka till" om det 
ena eller det andra se till att re-

Tel: 0498-76 208 
Tel: 0250-22 566 
Tel: 
Tel: 013-153280 
Tel: 0171-54153 
Tel: 0910-88200 
Tel: 0660-30 519 
Tel: 060-568338 
Tel: 018-32 22 22 
Tel: 021-12 5859 

daktionsrådet får del av dina tan
karl Med FYRF-bilagans hjälp 
kan Du få fram Dina synpunkter. 
Men det är bara med ditt person
liga engagemang som "Bilagan" 
kan leva vidare. • 

Riksförbundssek reteraren 

det "bara" ett skönt alternativ till "avkopp
ling", för a tt t ex reta upp fötterna till andra 
stordåd - Nijmegen-marschen i Nederlän
derna. 

Vi, som förutsättningslöst utma
nade Moder Jords efterhand allt 
hårdare yta, förstod ganska 
snart att det inte skulle bli någon 
dans på rosor att ta sig de tTe mi 
!Ien till F 14. 

Starten skedde efter någon 
mils bussfärd till Simlångsdalen, 
där vi av ledningen önskades 
"lycka till " med ett brett leende 
på läpparna. Utgångsfarten var 
ganska måttlig, stämningen på 
topp och det pratades, berätta
des den ena historien efter den 
andra 

Efter. vad vi trodde. halva 
sträckan mötte ledningen upp 
med "middagsmålet". Vi försågs 
med diverse ingredienser, som 
köttgryta med örtagårdssås, ny
ponsoppa, knäckebröd, kex, ost 
smör, m m. Sedan fick vi själva 
agera kockar för våra grytor och 
soppor. 

Under matrasten tog vi också 
tillfälle till att se över våra fötter. 
Det plåstrades. smordes, skum
gummerades och byttes strum
por. Därefter var det dags att 
fortsätta kosan mot F 14. Det vi
sade sig nu att vi missbedömt 
den avverkade marschsträckan. 

Vi hade ännu 20 km kvar till må
let. 

Efter att ha passerat Nissan 
hittade vi en underbar skogs
dunge, dignande av vitsippor, 
med vacker fågelsång och en 
svalkande skugga. Här åkte 
ryggsäckama av för rasl Det en
da som störde idyllen var pul 
sens dunkande i våra ömmande 
och svullnande fötter. Efter en 
stunds vila och ompl~tring var 
det dags att resa sig för fortsatt 
vandring. I fjärran hördes bilama 
susa fram på E6:an. De blänkan
de, nästan bländande taken på 
116:s kasemer visade likt en led
stJärna vägen till Galgberget och 
en svalkande lummig grönska 
den sista kilometem fram till 
F 14. 

Målet på F 14 nåddes efter en 
tid av 7 timmar 29 minuter och 59 
sekunder. En mycket väl dispo
nerad tid, då märkesfordringar
na är 7 timmar och 30 minuter. 

Ett tack till ledningen och till 
deltagarna i marschen, som höll 
modet uppe och gav Inspiration 
till denna något smärtsamma er
farenhet. • 

Krister Siirlzede 

Cirka 20 plutons- och kompanibefäl ur Sek
tor NN gnuggades en höstvecka med in
tressanta föreläsningar, grupparbeten, stu
diebesök och allmän information. Veckan 
var ett led i sektorchefens utbildning avsina 
reservofficerare placerade i det optiska 
luftbevakningssystemet. 

"res·otI·fleckan'J 

Bland deltagarna fanns Jan Ny
ström, styrelseordförande i Väs
temorrlands FY-förening och le
damot I riksförbundsstyrelsen. 
Jan har genomfört frivillig be
fordringsutbildning från menig 
till löjtnant och därefter erhållit 
anställning som reservofficer. 

Jan deltog nu för första gång
en i en kurs tör reservofficerare. 
Det var en stimulerande upple
velse, berättar Jan. Kunniga och 
skickliga lärare delgav oss bl a 

insikter i hur man hanterar stress 
I olika situationer, orienterade 
om psykologiskt försvar, krigs
fÖrbandsvärderingar , rättsvård 
och Miltex. Information om FU 
88 ingick också, liksom studie
besök vid Berga örlogsskolor. 

I slutskedet av veckan deltog 
strilchefen, övlt Rolf Bud. Han 
gav till de samlade reservoffice
rama ingående genomgångar 
om strilförbandens uppgifter och 
kommande övningstillfällen. 

Därtill orienterade han om luftbe
vakningsförbandens framtid och 
gav tillfälle till diskussion om re
servofficerens, myndighetens 
och den civile arbetsgivarens 
ansvar och engagemang för den 
enskilde reservofficerens uppgift 
i krigsorganisationen. 

Det var en vecka fylld av posi 
tiva intryck och med intressant 
och viktig information. "Veckan 
gav mig ett lyft som reservofficer 
och som tillika frivillig". säger Jan 
Nyström. Han inser nu i än högre 
grad värdet I ordet 'frivillig' - de 
båda begreppen "att vara fri" 
och "att vara villig". • 

Kjell HelmerSSQII 

33 



Från höstens föreningsstämmor kan bl a 
följande rapporteras. * Värmlands FVf fira
de sitt 25-årsjubileum i samband med sin 
föreningsstämma I Gräsmark den 24 sep
tember. Närmare 40 medlemmar och in
bjudna deltog i stämma och j ubileum. Fö
reningen uppvaktades avbla riksförbundet, 
som via riksförbundssekreteraren överläm
nade dess hederssköld. Chefen för F 6 över
lämnade flottiljens standar och från F 16 
mottogs en tavla. Skaraborgs FVf, som i 
många sammanhang samarbetar med 
värmlänningarna, överlämnade via sin 
ordförande, Gillis Edman, en silvervas. 

Som ny förenlngs- och styrelse
ordförande efter Johnny Olsson 
valdes Börje Svensson (Ekshä
härad). Gun Nilsson (Karlstad) 
efterträdde Björn Hansson som 
kassaförvaltare. De båda avgå
ende fick mottaga FVRF:s för
tjänsttecken. Ulf Ceder, fören
ingens mångårige ungdomsle
dare och ordförande Iett tidigare 
skede, fick mottaga FVRF:s för
tjänstmedalj I silver. 

• Västernorrlands FVf höll sin 
25:e föreningsstämma i Timrå 
och Jubilerade med ett drygt 30
tal medlemmar och Inbjudna. 

Uppvaktning skedde från bl a F 4 
och riksförbundet. Föreningen 
fick mottaga FVRF:s heders
sköld för sina insatser under de 
gånga åren och dess mångårige 
kassaförvaltare Vo/gan Byström 
tilldelades FVRF förtjänsttecken. 

Föreningens ordförande Karl 
Olov Hedin och styrelseordfö
randen Jan Nyström omvaldes 
liksom sekreteraren Erik Kalfoch 
kassaförvaltaren Vo/gan By
ström . 

• Sala FVf firade 30-årsjubileum 
på Ärnamässen F 16 den 4 no
vember. Ett antal gäster var in

bjudna och många medlemmar 
anslöt sig till jubileet. 

Ett flertal förändringar skedde 
vid den inledande förenings
stämmans valförrättning. Före
ningens stiftare och ordförande i 
30 år Knut Strömlid, avgick och 
utsågs till hedersordförande. 
Som föreningsordförande val
des major Sten Ekedahl. Ken
neth Mörk omvaldes som styrel
seordförande. Nyligen vid F 5 
utexaminerade meteorologen 
Charlotte Pettersson avsade sig 
sekreterarbefattningen p g a uni
versitetsstudier och ersattes 
med Christina Jensen. 

• Upplands FVf är en av de äld
sta föreningarna inom FVRF. 
Man firade följdriktigt sitt 40-års
jubileum den 14 oktober, på års
dagen av Uppsala luftbevak
ningsförenings födelse. Jubile
umsstämman och efterföljande 
festmiddag var förlagd till Ärna
mässen, F 16. Främst bland in
bjudna gäster märktes avgång
ne flygvapenchefen, Sven-Olof 
Olson, med maka. 

Vid valförrättningen valdes 
överste Swen Persson (F 16) till 
föreningsordförande efter över
ste Hans Hagberg. Till ny styrel
seordförande efter Curt Eklöf 
valdes Arne Rundlöf. Jörgen Jo
hansson och Hans Hel/gren 
kvarstod som sekreterare resp 
kassaförvaltare. 

Flottilj FV-förening 

F 21 Norrbottens 

Västerbottens 

F 4 Västemorriands 
Jämtlands 

F 15 Hälsinge Dala 
F 16 Gästrike 

Västmanlands 
Upplands 

F 18 Stockholms 

F6 
F 7 Västgöta-Dals 

Göta 
Älvsborgs 

F 13 Malmens 

F 10/F 5 Skånes 

F 17 Norra Smålands 

Kalmarsunds 

Sydöstra Sveriges 

Ett antal förtjänstplaketter ut
delades till förtjänta personer. 
Förre föreningsordföranden 
Sven-Olof Olson och förening
ens mångårige trotjänare Bertil 
Kolmodin utsågs tiil hedersmed
lemmar. 

• Hälsinge-Dala FVf avhöll sin 
årsstämma i LJusdal den 1 okto
ber. Jan Erik Ohlsson (Borlänge) 
blev därvid vald att övertaga 
ordförandeklubban efter Tore 
Bertilsson, som I många år lett 
föreningens verksamhet. Jan 
Borg och Peter Åkerlind omval
des som sekreterare resp kassa
förvaltare. Ni/s Ahslund (Söder
hamn) invaldes som ny ledamot i 
styrelsen. 

• Folkare FVf utnyttjade Bor
länge tidnings lokaler för sin års
stämma den 9 oktober. Ca 30 
medlemmar ställde upp vid 
stämman trots rådande ruskvä
der. Nyckelbefattningarna i sty
relsen fick stämmans förtroende 
för ytterligare ett år. Således om
valdes Jan UppegArd till ordfö
rande, Stig Lindberg till sekrete
rare och Patrik Larsson till kas
saförvaltare. Stämmans avsluta
des med en orientering av riks
förbundssekreteraren, Kjell Hel
mersson, och åtföljande diskus
sion om kommande överföring 
av myndighetsansvar för före
ningen från F 16 till F 15. • 

Riks[örbundssekrererarell 

Friskvårdsledare 

Rigmor Sterner 
Mandor Näslund 
Anita Öhström 
Lennart Öhström 
Staffan Israelsson 
Martin Sandström 
Seved Johansson 
Sören Hammarström 
Siv Larsson 
Åke Gulliksson 
Stig Lundqvist 
Bertil Hagås 
Ann-Britt Hagås 
Christina Twerin 

Ingela Sjöberg 
Bengt Karlsson 
Ingemar Berggren 
Fredrik Wendt 
Lena Johansson 
Stig-Olof Carlsson 
Olof Lindfors 
Bertil Klerestig 
Per-Göte Lundborg 
Gunilla Jalgard 
Gunvor Sjögren 
Susanne Modigh 
Ulla-Britt Uffner 
Jan-Åke Klahr 
Margaretha Bjerke-Almroth 
Anders Rotvik 
Birgitta Lundå 
Gisela Mattisson 
Karin Karlsson 
Karl Krook 

Sätt igång med att 


1987 genomförde 111 i Växjö ett friskvårds
arrangemang riktat till fast anställd perso
naloch värnpliktiga. Detta startade med en 
friskvårdsvecka med utställningar och före
drag på förläggningen och följdes därefter 
upp av studiecirklar och olika motionsakti
viteter under resten av året. Detta arrange
mang kom att upprepas under 1988. Vore 
inte detta något för Flygvapnet att ta efter? 

VI har inom frivilligsidan för när ansvariga vid flottiljerna. Där fin
varande 36 utbildade friskvårds ner ni respektives adresser och 
Iedare. För att göra det lite lättare telefonnummer. Nu är det upp 
för våra flottiljer och våra före till Er själva att knyta kontakt! 
ningar presenteras samtliga ne Huvudansvariga är Karl Krook 
dan - vad de heter, vilken före och Gisela Mattisson. Utbild
ning och vilken flottilj de är knut ningsansvariga Ronnie Edsgren 
na till . En matrikel har sänts ut till och Angela Blom. • 
samtliga föreningar och idrotts- Gise/a Mal/i.UDJI 
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Drömmen om framtiden 

En framtid med gemenskap, teknik, idrott, resor, 
utbildning. Ett yrke som är krävande, tufft och 
spännande. En framtid där du har möjlighet att 
uppnå dina högtflygande planer. 

I Flygvapnet finns elva olika officersyrken. Nio 
är öppna för flickor. 

Välkommen att ringa 08-7887500 så får du 
veta mer om Flygvapnets yrken. 

- så högt man kan komma 
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Tjänste 

Taxe percue 

Sverige 

-/ 


ÖHSVARSMAKTEN 

Flygstaben 
104 50 Stockholm 

BEGRlNSAD 

EFTERSÄNDNING 

Vid definitiv eftersändning 

återsänds försändelsen med 
nya adressen på baksidan. 


