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PAUSMUSIK LUFOR 
CD 1 

Putte Wickman No more blues (Chega de Saudade) 
Paul Roberts The good lite 
Björn J:son Lindh Offshore 
Sir Douglas Quintet County line 
Go I don't believe in magic 
The lnmates Turn back the hands of time 
Richard Häger Kvinna och man 
Rune Gustavsson After supper 
Michal Urbaniak Immigrants song 
Jerry Williams Smart side of town 
Sophisticated ladies Mio my mio 
The Everly Brothers ('Til) I kissed you 
Jean-Paul Wall Ingenting 
Tommy Körberg Sol och regn 
Hotel Hunger Bad boy 
Elisabeth Kylig natt 

Utgiven av Flygstabens sambandsavdelning och 
Försvarets Materielverk, telekommunikationsbyrån 
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LUFOR-Luftförsvarsorientering 

Genom luftförsvarsorientering erhålls 
underrättelser om fiendens flygverk
samhet samt om verksamheten hos 
vårt långsamtgående flyg. 

Under gynnsamma förhållanden läm
nar LUFOR fortlöpande underrättelser 
om fientliga och okända flygföretag. 
Orientering om ett företag påbörjas om 
möjligt på 10-15 mils avstånd från 
gränsen för vederbörande luftbevak
ningskompanis område och då kursen 
leder mot området. I närheten av gräns 
eller front minskas förvarningstiden ofta 
väsentligt, särskilt för företag på låg 
höjd. 

I krigstid disponerar överbefälhavaren 
över de ordinarie FM 2 sändarna och 
eftersom LUFOR-mottagning är av in
tresse för många lyssnare , som är 
utspridda över ett stort område, är det 
lämpligast att använda sig av 
televerkets ordinarie FM 2 sändare för 
att distribuera LUFOR-informationen. 

FM 2 sändarna ger tillsammans med 
försvarets kompletteringssändare 
mycket bra mottagningsförhållanden 
för LUFOR över hela landet. 

LUFOR sänds som monosignal efter
som mottagning av monosignaler krä
ver lägre signalstyrka än avkodning av 
stereosignaler. 

Det krävs således bara en vanlig 
monomottagare för att avlyssna 
LUFOR. En stereomottagare går också 
att använda om man manuel lt kan 
koppla om den i monoläge. 

LUFOR sänds över hela 
rundradiobandet på samma sätt som 
de ordinarie P1 , P2 och P3-sändning
arna. 

Vid utbildning och övning i fredstid 
med LUFOR utges särskilda bestäm
melser för sändare och frekvenser. 

Systemansvarig för LUFOR är Chefen 
för Flygvapnet och det tekniska an
svaret har Försvarets materielverk. 

9 MICHAEL URBANIAK 5.23 
Immigrants Song 
(M. Urbamiak-M. Radziejewski) 
Sonet Publishing Ltd 

® 1989 Sonet Records Ltd 
Från CD:n "Songs for Poland" (Sonet) 

10 JERRY WILLIAMS 
Smart Side Of Town 
(R. Harwood-N. Jenkins) 
Air Music/Eaton Music 

® 1983 Sonet Grammofon AB 
Från CD:n "Spotlight Jerry Williams" 
(Sonet) 

3.26 

11 SOPHISTICATED LADIES 3.47 
Mio My Mio 
(B. Andersson- B. Ulvaeus) 
Mono Music AB 

® 1988 Sonet Grammofon AB 
Från CD:n "Sophisticated Ladies" (Sonet) 

12 THE EVERL Y BROTHERS 2.23 
('Til) I Kissed You 
(Don Everly) 
Acuff Rose Scandia AB 

® 1959 Sonet Grammofon AB 
Från CD:n "Spotlight The Everly Brothers" 
(Sonet) 

13 JEAN-PAUL WALL 
Ingenting 
(Jean-Paul Wall) 
Sweetberry Music 

® 1990 Sonet Grammofon AB 
Från CD:n "Jean-Paul Wall" (Sonet) 

14 TOMMY KÖRBERG 
Sol och regn 
-Fire and Rain 
(James Taylor- Patrice Hellberg) 
SBK Songs 

® 1970 Sonet Grammofon AB 

3.36 

3.23 

Från CD:n "Spotlight Tommy Körberg" (Sonet 

15 HOTEL HUNGER 3.54 
Bad Boy 
(Hotel Hunger/Jimmy Jorgensen) 
Copyright Control 

® 1989 Sonet Dansk Grammofon 
Från CD:n "This Is Where The Fun Starts" 
(Sonet) 

16 ELISABETH ANDREASSON 3.14 
Kylig natt 
-Looks Like lt's Gonna Rain Today 
(Musik: B.J. Walker, Jr. -Even Stevens
J.D. Souther- text: Stefan Lagström) 
Sonet Music AB/Air Music (Scand) AB/ 
Warner Bros Music (Scand) AB 

® 1990 Sonet Grammofon AB 
Från CD:n "El isabeth" (Sonet) 



1 PUTTE WICKMAN 
No More Blues (Chega de Saudade) 
(A.C. Jobim) 
Sonet Publishing 

® 1987 Sonet Records Ltd 

3.52 

Från CD:n "Bundas do Brasil " (Sonet) 

2 PAUL ROBERTS 
The Goodlife 
(Paul Roberts) 
Sonet Publishing Ltd 

® 1985 Sonet Records Ltd 

4.34 

Från CD :n "City Without Walls" (Sonet) 

3 BJÖRN J:SON LINDH 3.22 
Off Shore - Västlig Bris 
(Björn J :son Lindh) 
Jason Music/Sonet Music Publishing 

® 1983 Sonet Grammofon AB 
Fran CD :n "Atlantis" (Sonet) 

4 SIR DOUGLAS QUINTET 3.48 
County Line 
(Louie Ortega) 
Sonet Music AB 
® 1985 Sonet Records Ltd 
Från CD:h "Spotlight Sir Douglas Quintet" 
(Sonet) 

SGO 
I Don 't Believe In Magic 
(Erlend G. Balsvik) 
Sonet Publishing Ltd 

® 1989 Sonet Records Ltd 

4.11 

Från CD :n "Voices of our fantasy" (Sonet) 

6 THE INMATES 
Tum Back The Hands Ot Time 
(Daniels/Thompson) 
Warner Bros Music 

® 1989 Sonet Records Ltd 
Från CD:n "Fast Forward" (Sonet) 

3.04 

7 RICHARD HÄGER 3.25 
Kvinna och man 
(Norell-Häger) 
Cloudberry Songs 

® 1989 Sonet Grammofon AB 
Från CD:n "Richard Häger" (Sonet) 

8 RUNE GUSTAFSSON 3.29 
Alter Supper 
(Neal Hefti) 
Warner Bros. M. Ltd. 

® 1989 Sonet Records Ltd 
Från CD :n "String Along With Basie" 
(Sonet) 

LUFOR-ett radioprogram som an
går alla i totalförsvaret 

LUFOR är avsett för lokal information 
till både militära förband och civila en
heter (civilförsvaret, industrier m. m.) 
inom ett visst område. Utsändningen 
består avtalmeddelanden, identifiering 
och paussignal. 

LUFOR-informationen innehåller upp
gifter om: 

•fientliga och okända flygföretag . 
Angivelsen är i regel fördröjd mellan 
5 till 20 km. Luformeddelanden sänds 
fortlöpande så länge det finns flyg 
verksamhet att redovisa. 

• annan information, tex luftlandsätt
ningar, radioaktivt nedfall , eget 
långsamtgående flyg (<360 km/h) 



LUFOR ger läget dels enligt georef
systemet, dels i klartext. Läget i georef 
är främst avsett för dem som behöver 
följa luftläget i detalj, tex luftvärns
förband. 

LUFOR-informationen innehåller så
ledes viktig information för beslut om 
olika åtgärder som ska vidtas. 

lgenkänningssignal (IK-signal) sänds 
över radiosändaren då orienteringen 
påbörjas. IK-signal sänds även med 
jämna mellanrum då orienteringen inte 
sänds. 

IK-signalen består av en kombination 
av långa och korta signaler (en bokstav 
i morsealtabetet) . 

Som utfyllnad sänds pausmusik över 
radiosändarna. 

Det är för detta ändamål som denna 
CD-skiva är framtagen. Denna CD
skiva ingår i en serie av totalt 4 stycken 
skivor och skivorna innehåller blandad 
musik. 

De 4 CD-skivorna finns inladdade i ett 
CD-spelarmagasin och pausmusiken 
väljs ut slumpmässigt av CD-spelaren . 

Musiken är ej hitbetonad utan är tänkt 
att vara tidlös. 

Ett typiskt LUFOR-meddelande kan se ut så här: 

Pausmusik IK-signal Talmeddelande Pausmusik IK-signal Pausmusik 

-3 min -

IK-signal (Igenkänning) = en bokstav (morse 40-takt) 
Talmedd. (ex)= "Lågt-Erik Petter Tio Femton-Söder Nyby-Mot Storstad" 

'1 

Luftbevakn i nqen 

LUFOR-intormationen baserar sig på 
luftbevakningen. 

Med hjälp av radar - luftbevakningens 
elektroniska öga-kan fientliga flygplan 
upptäckas långt utanför våra gränser, 
men enbart radar räcker inte eftersom 
den kan slås ut och har svårt att upp
täcka flygplan på låg höjd. Därför an
vänds även optisk bevakning (dvs 
mänskliga ögon) . Optisk bevakning 
behövs också för att faststäl la flyg
planstyp och tör att rapportera t.ex. 
kärnladdningsexplosioner, radioaktivi 
tet, bombfällning och luftlandsättn ing. 

Detta är således viktig information för 
hela total försvaret. 

Alla dessa måste kunna lita på 
luftbevakningen 
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