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LASER MÄTER MOLN ... 

En ny mOlnhöjd mätare - nu med ha lv
ledarlaser' - har u tveck lats av ASE A. 
Den demons trerades för r epresenta nter 
frän flygva !lnet vid besök på en trala ut
veck lingsavdelningen i Västera ,. Samtidigt 
överlämn ades offici e ll t de för,t" för f lyp,
vapnets räkning bestä llda mätarna u tru sta
de med r ubinla sel'. - ASEA är först i värl · 
den med serieproduktion av luscnnolnhöjd 
matare . 

" De hjälpmedel vi hitlilJs hajt för mät
ning av molnhöjden - i princip stralkas
tare och vinkelmätare - ä r ganska om

ständliga i använd 
ning och servicekrä

vande. De mäter 

(högst) upp till 1.000 
m", säger bdir Rustan 
Bergwall, FMV. "På F 1 
flygplatserna har vi i 
d a g behov av snabbt 
och automatiskt a rbetande mätutrustning
ar . F öretag och for skningsinstitutioner har 
prövat olika metoder." 

Enl förs te s tabsmeteorolog Arne Jona~on } 

chef för väderavdelningen vid IVrVC i flyg
staben, ger mätning med denna utr ustning 
större precision och dä r med s törre flyg
säkerhet än med andra kända metoder. 

" Lasennolnhöjdmätaren upp täcker moln 
till och med innan de blivit synliga för 

STEREOFONISKT 

I slutet på oktober invigde C F3, överste 
Gösta Norrbohm, F3:s nya stereorum i 
marketenteriet. Vid invigningskonscr te n 
bjöd den musikaliske flottiljchefen bå d e 
pä Pe ter Tjajkovskij och Erroll Garner. 
Även om s kivurvalet ännu inle hr sa stort 
har man i alla fall 
försök t tillfredsställa 
ol ika smakriktningar 

frän seJ'iöst till 
pop. 

Nu kan det förstås F3tyckas lite egendom
ligt att en flottilj som 
slör infö r indragning satsar pli en dyrbar 
stereoan läggning. Alla l)a F3 är dock eniga 
om att flo tt iljens stereol'um är elt exem
pel p5 lyckad persona lvärd och a lt jus t 
denna maste h il llas högt.. även på ett 
förband under avveckling. 

Hela n1usikan läggn ingen är f ö ett ex ")
pel på go t t arbete inom flottiljnämJ1d en: 
den fungerar förträffligt finl. A,'la gg 
ningen har i s to r t byggts upp av egna 
"experter" , framför allt två vpl, en ljud
tekniker och en disc-jockey. Ratt man pa 
rätt plats .. . 

Högtalarna har kopplats enl ett nytt sys 
tem för simule rad fYl'kanalstereo - med 
hjälp av fasskillnader tar man fram efte r 
k langsinnehilllet i "vanliga" s kivor. Det är 
alltsa en mycket avancerad anläggning : 
dra r man på ljudet för fullt är stereo
akustiken m å hända kapabel att överrösta 
fru s tande Drakar u te på fältet . • 

Carleson 

30 

blotta ögo t" , omtalar han. "Laserljuset rea 
gerar nän llige!1 för d en ökade täthet som 
in leder molnbiJdning'en. Vi H\r saled es en 
tidigare jnformatlon än vad som ar rr:öj
li gt lTIed andra Jnetoder. Vi har na tt en 
mil sto lpe inom observation stjä nsten." 

De mä tutru stninga r , som nu öve rlämnats 
till flygvap net. registt'erm automatiskt p il 
en skrivare moln h öjder upp till 5.000 m . 
Ljus impuJser med en varaktighet av 25 
miljarddel s s k und s~inds ut fl'a ~l rubin
los e rn en gang per minut elle,· med större 
in e rvaHer. De re flekteras av molnen . En 
etcktro n il<enhet noterar den tid d et tn r f iir 
lj use t alt tillry.«ga lagga vrige n till mo lnen 
och ti llbaka igen . Eftersom ljushastighete"
"l' kand, 300.000 km/ sek, kan molnhöjden 
r~lkn as fr.1m. 

Den nyutvecklade mäta re n med halvle
darlaser arbetar i s in för sta ve rsion 
f ö nu mon lerad pa Fl för utp rovni ng - i 
pri ncip pa samm;t sä lt. m en är u ford för 
matn ing upp till 500 111 . Den har dock regi
strerat moln up p till 1.000 m och är av 

sedd att placeras i änden pa landnings
b"norn ~ föl' alt via trafikk on trollen ge data 
t ill pi lote n vid l~ndnjng. Den bllr pä så 
.-jll et t komp lement till den s tora mäta ren . 
~()m stålI s upp vid väder stationen Gch som 
ger under la g till prognoserna. • 

';' LASER = Light Amplification by 
Stim ula ti on of EJectri c Radiation. 

MALMEN "CIVILISERAS" 

Milngen frågar sig i dag hur och i v ilken 
form flyget kommer a i t fortleva pr. Mal
men, det svenska Ilygets vagga . Har man 
e n framtid över huvud taget? Kommer mäl
flygd ivis ionen att förläggas till Malmen e l
ler j ? F r5go rna hopar sig inlör framtjden . 

Bn sak är emellertid säker: de t kommer 
av,'n i fort, ät ingen alt flyga s pa Malmen. 
Och Lin.köping kommer även i fortsättning
en att behå lla sin roll som svenskt fl yg
centrUlTI. 

Så t ex talar mycket fö r att A eroklub
ben , KSAK, förlä gge r s in cen t rala f1y gl,;, 
rarskola till Mal men. Sannolikt k ommer d" 
äVE'n Fri villiga Flyg kåren, FFK, att läg ga 
en god del av sin flygskolning !lI1 Malmen. 
l Ae roklubbens planer fin n s a\'en statione
r ing aven civil flygmek a nik e rskola till 
Malmen . 

KSAK ha r f ö r edan börjat bedriva vi!;s 
verksamh e t pil F 3. De tvä che fsins truktö
rerna fö r motorflyget, Hans Ander;son ( ti
di ga re fä lt fl ygare pit F13l och Har ri Jalo
nen l tidigare fältflygare på FIl). hal' bägge 
,inn kontor inom F3 :5 omn'de. FFK h ar 
också genomfört sex Utgf lygningskurser 
med basering pa F3 . Lin k öp i!1gs kommun 
Ilar uppvaktats av KSAK :s generalsekrete 
ra re, över:-:tc Kjell Raslnll ~son. och delgivits 
Aeroklubbens planer. Kommunen har 
s tällt sig positiv till okad M a lm e nverksam 
h ol. CFV h ar hel l r inget alt e rinra mot för
s la get. Nu aterst, r när mas t att Aeroklub
ben kontaktar Försvarets fastighetsnämnd. 
som givetvis ha l- ett tungt vägande or<!. • 
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ÖVNING GER FÄRDIGHET 

Nora stad var 1971 skådepl atsen för en 
lu tfbevak ningsöv ning som hade anordnats 
av Fl. övningens nya upp läggning över ett 
veckoslut , med fle r utbildningsmoment och 
ny form fö r r ap porte rin gsövningen uppskat
tades, vilket framgick av det stora deltaga r 
antale t. 

S tort deltagarantal kan man även tala om 
i fr aga om de flygplan som flot t iljen stälJ 
de upp : fyra 35:or, en SK 16, två SK 50 och 
en TP 83 " Pembroke" deltog i en och en 
halv timmes tid vid rapporleringsövningen. 

l år hade a ll luftbevakningspersonal in 
bjudits fran såvä l luitförsvarscen traler, 
luftförsvar.'g rup pcentra ler som lutfbevak
ningsstalioner. Tidigare hade enbart ls 
personal inbjUdits. 

Lörd agen ägnades åt f örsvar av ls , lic 
och 19c. Vidare skjutning med gevär och 
pistol, Is rappo rtsprclk och Is m ateriel. 

Sönd agen bjod a tt bö rja med pa en ge 
nomgimg och oriente ring om uppgifter och 
bestämmelser för lottorna, de värnpl iktigas 
förmåner m ln . Frivilligadjutanten Gunvor 
Wahl berg och personalv ill'dsassistenten Ma
rianne Lindblom svarade för den ge: norn
gängen. Str ilchefen orienterade vidare om 
nya mob-bestämmelser m m . Förmiddage ns 
program slöt med att C F l , överste Tore 
P e rsson, redovisade och orienterade om 10
nehili let i öB 71. 

Eftermiddagen ä gnades åt rapporterings 
övningen. Inte mindre än 20 radiostatio
ner typ Ra 145 (liln frä n armen) nyttjades. 
D etta gjorde att rapporteringsplatserna, 
d vs Is , kunde få god spridning. 

En 70-tal lo ttor och vpl deltog i lultbe
vakningsövningen. De utt ryckte sitt gillan
de av upplnggn ingen och in te mlnst den 
aktivitet som präglat rapporter ingsövningen 
tack vare den livliga flygverksamheten . • 

Frädin 

ÖB OCH F3 

över befä lhava r en. general Stig Synnergren. 
besökte F3 f ö r för sta gången i mitten 
pil oktober. Besöket avsag främst att ge 
möjligh et till ko ntakt med personalen och 
arbets lI1il jön. 

öB :s besök i Linköping var et! led i hans 
s trävan att göra personliga besök vid alla 
förband . Under besöken gör han sig under
rättad om de speciella problem som finns 
på förbanden, bl a genom att sammanträffa 
med förbandsnämnderna . öB orienterar i 
sin tur om aktue lla frå gor i samband med 
ut redningen ÖB 71. 

Naturligt nog kom den allt överskug
gande fr Hgan om F3 :s framtid upp. öB 
hän v isade h är ti ll kommande riksdagsbe
s lut , under vAr ses sio nen, om försvarsorga
njsa ~j onen. Han erinrade dock om att det 
m ilste fattas ytterligare ett beslut innan 
F3:s öde är definitivt avgjort. 

I fr"ga om målflygdivlsionen menade öB 
alt man måste avvakta resultatet aven ny 
utredning. som blir klar först näs ta å r. Ett 
val' dock general Synnergren öve r tygad 
om: att det även i fortsättningen skulle 
f lygas mycket på Malmslätt. • 

Carleson 



KAMRATER EMELLAN 

Vid en högtidlighet lördagen den 19 juni 
bildades en kamratförening vid F14 i 
Halmstad, Syftet med föreningen är dels 
alt verka som ett kontaktorgan mellan 
pe~sonal av olika kategorier vid skolorna, 
dels att genom sin verksamhet informera 
tidigare F14-personal om de nuvarande 
förhållandena, Föreningen är öppen för 
anstä lld perso
nal av alla ka
tegorier. 

Sedan jnitiati
vet till förening
en (som togs F14
av underbefäls
föreningen för 
drygt tre kvarts är sedan) hade en inte
rimstyrelse lagt ned ett jättearbete på alt 
söka reda på alla gamla "F14-are", för 

"SVENSKDÖDARE" 
Danske CFV, generalmajor Niels Holst
Sörensen, med sällskap gästade den 21/10 
FörSÖkscentralen i Malmslätt. Det späckade 
förmiddagsprogrammet omfaltade bl a ori 

entering om "Dra
kens" spedella egen
skaper och visning 
av 	"Viggen". Den in
tress2rade generalenFe (på 40-talet "svensk
dödare-idol " fri 
idrott , 400+800 m) vi

sade sig synnerligen initierad i fack frågor 
och ultryckte s in uppskattning av besöket. 
Generalen verkade synbarligen imponerad 
av FC som en effektivt arbe tande orga
nisation. • 

YL 

• 	 Danske CFV (t v) gestikulerande vid 
visningen av " Viggen ". 

VAR LOGISK. 
Om man gör en skrivelse med hemligt in
nehå ll. da ser man till alt den blir hemlig
stämplad , 

Ett fjärrskriftmeddelande med hemligt in
nehAl1 sänds en ligt signalkontrollen i flera 
fall öppet. 

Vad är det för mekanism hos individen 
som fungerar i det ena fallet, men ej i det 
andra? 

•• Du vet vid det här laget att det 
ENBART är DU - inte sambandspersonalen 
- som med hjälp av sekretessgrader avgör 
om Ditt fjärrskriftmeddelande skall kryp
teras eller inte, Om Ditt fjärrskriftmedde
lande är hemligt eller - vi lket enl signaI
kontrollen ofta förekommer - i samman
ställning med andra meddelanden bedöms 
bli hemligt sätt då en 2 :a i sekretessrutan, 
Ta detta som en tum r egel när det gäller 
"vanligt" hemligt. Gör det! - Det här är 
en ka mpa n j. Du kommer att få höra mera 
tjat till s vi ser resu ltat! •St!il/Sign 

alt kunna samla dem till sammanträdet. 
Över 1.200 inbjudningar hade skickats ut, 
500 personer hade tackat ja till med 
lemskap i föreningen, TiE lördagens års 
möte mötte ett hundratal upp från en stor 
del av landet. Bland gästerna märkte s bt a 
förre chefen vid F14, överste Fotke Ripa , 
- I den styrelse som va tdes pi; lördagen 
blev FJ4 :s nuvarande chef. överste Gert 
Stangenberg, utsedd till ordförande, 

Da föreningen existerar under ganska 
knappa ekonomiska förhållanden beslöt 
man att t v inskränka verksamheten till 
endast ett sammanträde per år med hela 
föreningen , Kontakten kommer i stället i 
första hand alt skötas genom utsändande 
av 	 informationsblad. 

De som tidigare tjänstgjort vid F14 och 
inte fick någon kallelse men likväl önskar 
medlemskap kan skriva till Kamratför
eningen, F14, Fack, 301 01 Halmstad, • 

Axelström 

KPISTENS MÄSTARE 
Arets ftygvapenmästerskap i fältskjutning 
med kpist vanns med knapp men överty
gande marginal av F3-laget på samman
lagt 127 träffar. FlO-grabbarna följde när
mast med 123 träffar , 

J det segrande Malmslätts-Iaget ingick 
rustmästare Elis Karlsson samt flygtek
nikerna Paul Lindbäck och Ronny Perfeel. 
De!1 senare tog även hem en hedrande 
andraplacering individuellt. 

Tävlingen hade 1971 lagts i Borgholms
terrängen utanför NorrkÖping och gick i 
en besvärande hård blåst. F13:s skickljge 
banläggare Birger Dolk hade eme lIerlid 
placerat ut vimplar mellan skyttar och mäl. 
På ~å vis kunde deltagarna se vindrikt
ningen och skjutningen blev inte så chans
artad för skyttarna, I sanning ett eftel-föl
jansvärt exempel. 

J fir ets FVM deltog ett hundratal skyttar. 
C F13, överste Carl Norberg, förrättade 
prisutdelningen, • 
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DET KOM ETT FCAN-BREV 

Som FCAN ( Försva rets Centrala Arbetar
,kyddsnämnd) tidigare meddelat har arbe
tet med en "brevkurs" för statsförvaltning
ens företagsnämnder pågått en längre tid, 
Kur se:1, som producerats av Brevskolan. är 
nu klar för användning inom statsförvalt 
ningen, De för försvaret specialskrivna av
snitten (kap 2, 5 och 8) är också trYCkta, 
Den för försvarets företagsnämnder avsed
da upplagan för elåg den 15 oktober. 

Med s tor tillfredsställelse konstaterar 
FCFN (Försvarets Civil a Företagsnämnd) 
att material för lokalt bedrivna studier 
inom omrfldet "företagsnämndernas ver k
samh,t" iinns tillgängligt. Meningsfulla 
disku ssioner i de frägor, som är företags
nämnderna företagda, kräver relativt in
gående kunskaper , De av FCFN anordnade 
tredagarskurserna har inte kunnat om
spänna alla de f rä gor, som behandlas i kur
sen "Samarbete", ej heller har en genom
ly sning av detalj e r i de olika ämnena kun
nat ske i motsvarande omfattning, Det har 
pga FCFN:s begränsade resurser inte hel
ler varit möjligt att tillräckligt snabbt ge 
utbildning ät alla nya nä ITU1d ledamöter vid 
dessa centrala kurser, Möjligheterna att ut 
bilda suppleanterna har varit obefintliga, 

Bevis 
nog... 

?

• 


FLYGANDE TEFAT PÄ F15 

På F15 tycker man att det dröjer för länge 
till dess 37 :an kommer. Därför har interims
mässigt en ombeväpning till flygande 
tefat sa tts igång, Bilderna visar dels en 
farkost som är ute på lågnavigering Över 
trädtopparna och dels ett tefat som är väl 
förankrat på start- och landningsrampen, 
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FCFN ser det därför som angeläget, att alla 
försvarets företagsnämnder snarast tar upp 
frågan om all organisera studierna av kur
sen "Samarbete" med sikte på att snarast 
möjligt kunna påbörja utbildningen, 

Kursen "Samarbete" är avsedd för stu
dier i seminarieform (motsv), men den kan 
även utnyttjas l kursverksamhet av annat 
slag och för enskilda studier, Någon ut
växli!1g brevledes av uppgiftslösningar är 
däremot inte avsedd att äga rum, 

Kostnader: För försvarsgrenarnas före
tagsnämnder kommer kursen alt beställas 
av FCFN, Distribution sker från Brevsko
lan enl sänd lista , som FCFN tillhanda
håller. Antalet exemplar, som expedieras 
till resp myndigheter , m otsvarar antalet 
nämndledamöter samt i förekommande fall 
sekreterare utom nämnd , Kostnaderna be
strids centralt. Behövs ytterligare exemplar, 
torde kostnaderna härför fä bestridas fran 
medel som står till myndigheternas för
fogande, 

övriga myndigheter torde kunna b es trida 
kostnaderna för inköp av kursen från me
del, som sUlr till förfogande för intern 
utbildning, 

Kursen "Samarbete" ko star vid beställ 
ning hos Brevskolan 44 kr per exemplar. 
Om beställning expedieras över FCFN kan 
20 proc rabatt påräknas, • 
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