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• 	 Komministe r Gösta Appeltofft berättade vältaligt - med hjälp ~v har>dstrålkastare, se 

högra handen! - om de gamla vägg- och takmålningarna I Taby medeltidskyrka. 

SILVER· O BRONSREGN 
Gamla trogna likaväl som nykomlingar 

på F2 samlades den 14 december i 

gymnastiksalen för traditionell förejuls

sammankomst. Krigsmans erinran gavs, 

förbandschefen överste Klas Normelius 

gjorde en kort sum
mering av det gång

na året, och nåde

vedermälen över

lämnades. Inte min F2dre än 65 trotjänare 
med mer än 15 års 

tjänst vid F2 erhöll därefter F2:s för
tjänstplakett i silver; vidare utdelades 
102 plaketter i brons till personal med 
mer än åtta års tjänst vid förbandet. 

Julbön hölls därefter traditionsenligt 
i Täby 1200-talskyrka, där en kärnfull 
betraktelse hölls av kårpastorn kom
minister Gösta Appeltofft. Kyrkan var 
- måhända eftersom detta var sista till 
fället i sitt slag - fullsatt av aktiv per
sonal, vpl och gamla F2-trotjänare, 
män som kvinnor . • 

Ericson 

FINESSHJÄLM 
En ny hörskyddshjälm för flygvapnets 
markpersonal , främst flygtekniker, har 
under slutet av förra året tillförts fem 
flottiljer. Fördelningen är F1, F5, F13 
och F21, vilket förefaller rättvist efter
som nyheten fördelats över hela lan

det. 
Totalt omfattar tillskottet 120 hjälmar, 

varav hälften försetts med talgarnityr 
för kommunikation per telefoni. Dessa 
60 hjälmar ger bäraren möjlighet kom
municera med övrig markpersonal och 
med föraren. Flygmaterielförvaltningens 
underhållsavdelning arbetar även på 
ett projekt med trådlös kommunikation, 
men det är svårt att få god Ijudkvalite 
när bullernivån överstiger 80 decibel. 
Vilket det ju ofta gör i jetsamman
hang ... 

Den nya hörskyddshjälmen, som för
setts med svängbara hörselskyddskå
por, är tillverkad i glasfiberlaminat och 
finns i fyra storlekar: 56, 57, 58 och 59. 
Ju bättre hjälmen anpassas till skall 
formen dess bättre skydd ger den 
och det gäller även skall- och nack
skyddet. - Alla hjälmar får dessutom 
tre extra inläggsplattor av mjuk polyes
ter som kan inpassas efter önskan. 
Vikten på hjälmen är strax under kilot 
och färgen orange - för att synas sä
kerhetsmässigt väl. 

Det har tagit beställaren , fiygmate
rielförvaltningen , tre år att i samarbe
te med tillverkaren , AB PeJtor i Värna
mo, utveckla detta ytterst värdefulla 
personliga miljöskydd. • 

Ola 

SJÄLVBET JÄNING! 
Slut är den tid då förrådspersonalen 
vid F11 delade ut intendenturmaterielen 
till de nyinryckta värnpliktiga. Nu får i 
stället de blivande soldaterna följa en 
iordningställd utrustningsväg och på 
egen hand prova 
och plocka med 
sig den materiel 
som erford ras. 

För att kunna få 
med sig all utrust F11 
ning har den vpl 
en säck som är placerad på en säck
hållare på hjul. Intendenturmaterielen 
är placerad på rullhyllor, rullbord och 
konfektionsställ. Artiklarnas namn och 

det antal den vpl skall " ta " finns - för
utom storleksuppgifter - tydligt angivna. 

Med detta system behövs betjäning 
endast vid utprovning av uniformerna. 
När plutonerna är utrustade sker per
sedelräkning under ledning av truppbe
fälet , varvid ev brister eller överskott 
av materiel omgående rättas till. 

Denna utrustningsmetod har provats 
vid flottiljen sedan 1969 och tillämpats 
vid 16 inryckningar. 

Vad vinner vi med detta? 
Ja, dels går utrustningen snabbare 

än tidigare , dels har de nyinryckta stör
re chans att få med sig persedlar som 
passar dem. 

Allt för kunderna. • 
Ah/berg 

• 	 Flygtekniker Ronny Perfeet på F3 tyc
ker att den nya hörskyddshjälmen är 
- perfekt! 
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Hänt vid förhanden 

FVRF ligger 


i topp 


i rekrytering 


i:r 	Flygvapenföreningarnas Riks
förbund - FVRF - är den 
frivilligorganisation som visar 
den största medlemsökningen 
under år 1973 inom hela den 
frivilliga befälsutbildningsrö
reisen, samlad i FBU. Inte 
mindre än 516 vpl medlem
mar har rekryterats till flyg
vapenföreningarna. Antalet 
ungdomar har minskat med 
166. Det senare är i och för 
sig inte någon önskvärd ut
veckling, men beror ej på aU 
ungdomarna inte söker sig 
till FVRF. Problemet är av 
rent ekonomisk natur. Orga
nisationens huvudsyfte är 
som bekant att utbilda värn
pliktigt befäl, och anslagen 
måste i första hand gå till 
detta. i:r i:r i:r 

Det gångna årets rekryteringssiffror är 
glädjande, kunde man alltså konstatera 
när FVRF höll sin årliga stämma den 
19-20 januari i Flygvapnets ämbets
byggnad i Stoc kholm . Förhandlingarna 
leddes som vanligt av förbundsordfö
randen, direktör Olle Karleby. 

Bland de närvarande sågs även 
chefen för flygvapnet och flygstabsche
fen , representanter för centrala staber 
och frivilligorganisationer. Förutom, gi
vetvis, delegater för landets all a flyg
vapenföreningar. Riksförbundets he

dersledamöter, generalmajor K J A 
Silfverberg och överste Hugo Svenow, 
lyssnade även med intresse på redo
visningar och förhandlingar. 

Den första dagen ägnades åt mer in
formella förhandlingar, orienteringar 
och utskottsarbeten . Då redovisades 
också 1973 års rekryteringssiffror, vil 
ka som nämnts inneburit att 516 vpl 
medlemmar nyrekryterats, en rekord
siffra som alltså ger FVRF rangen som 
ledare vad gäller med lemsökning . 

Förbundsstyrelsens ordförande, övers
te Sven Alm, konstaterade i sin kom
mentar till årsberättelsen att kostnads
utvecklingen tyvärr varit negativ. Sty
relsen ser som sin huvuduppgift att ar
beta för att pressa kostnaderna , fram
höll han. Men ökningen beror till del på 
sådant som vi inte rår över, t ex mins
kade rabatter på SJ, höjning av lärar
arvoden mm. 
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• 
Representanter för flygstabens frivil 

ligdetalj redogjorde sedan för föränd
ringar inom utbildningsområdet, och 
besvarade frågor . Eftermiddagen ägna
des åt utskottsarbete. I utskotten be
handlaf3 bl a de motioner som sänts in , 
och det förslag benämnt "Riktlinjer för 
den kommande verksamheten" som 
förbundsstyrelsen förelägger stämman 
för godkännande. 

UTBILDNINGSNYTT 
Ett praktiskt hjälpmedel lör övningsledare i 
markstridsutbild ning har framtagits av trupp
utbildare vid F4. Hjälpmedlet bestå r av en 
transpo rtabel högtalaranläggni ng, vi I ken med

F4förd el kan användas vid 
ut bildning i skolskjut

ning . strid i näste m m. 
Livl ig Hygverksamhet 

innebar ibland svårighe
ler för övnings led are i 
markstrid att kunna göra 
s ig hörd av de övande . 
Detta kan i v issa situat ioner innebära en sä
kerh etsri sk. Med högtalaranläggning en elimi
neras denna ri skfaktor. Med hjälp av anlägg 
ningen kan en skjutledare, oberoende av 
yttre störning , effektivt leda skjutning, även 
med myc ket stora skjutl ag . 

Denna uppläggning medför att den 
följande stämman mister något av sin 
formella karaktär ; i stället blir den ett 
forum för debatt och meningsutbyte. 

Stämmodagen inleddes med att che
fen för flygstaben, generalmajor Hans 
Neij, höll föredrag över ämnet Aktuellt 
från flygvapnet, vilket mottogs med stort 
intresse. Han avslutade med att betona 
FVRF :s ökande betydelse då det gäl ler 
att rekrytera medlemmar för utbildning , 
detta som komplement till den mins
kade obligatoriska utbildningen. 

Detta mål ingick också i det pro
gram, Riktlinjer för verksamheten, som 
fastställdes . Rekryteringen av värnplik
tiga i såväl bas- som luftbevaknings
tjänst bö r ökas. Strävan bör vara att få 
kontakt med så många vpl som möjligt. 
Möjligheterna att vid lokal utbildning 
omskola vpl tillluftbevakare bör sär 
skilt framhållas. 

Förbundsstämman slöt traditionsen
ligt med utdelning av utmärkelsetec
ken. Bland årets medaljörer märktes 
förre flygvapenchefen, general Stig No
ren , som tilldelades FVRF:s förtjänst
medalj i guld . 

FVRF önskar ännu fler frivilliga i si
na led! • 

Lennart Carlsso n 

Anl äggningen har an vänts i utbildningen i 
ett och ett halvt år. Under denna tid har den 
nya utrustningen visat s ig vara driftsäker och 
ett mycket bra hj älpmedel . Den är lätt att 
handha och transportera, och ryms i en pac k
väska. Packväskan är inredd för förvaring oc h 
transport av anläggningen inklusive alla till 
beh ö r. Anläggningen är batteridriven, vilket 
ger den många användningsområden. 
Data : Förstärkare, typ Boyuer AB 7, 12 volt. 

Batteribox, 12-15 vol t (till bärgar kom 
mun ikationsradi o), fyra hornhögtalare, 
typ Duh 5. Dynamisk mi krofon, 600 
ohm. Snabbkoppi ingar. • 

Waldemar Bergh 

• 	 Fanjunkare Waldemar Bergh, övnings
ledare för markstridsulbildnlng på F4 , 
ses här demonstrera del nya utbild
ningshjälpmedlel. Obs mikrofonen, 
med vilken han gör sig hörd via hög
talarel 
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