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AntIigen! Ett nytt, svenskkonstruerat 
civiltrafi/dlygplan har sett dagens 
ljus. Visserligen i allians med ameri
kanska Fairchild-koncernen, men 
roll-out hos Saab-Scanla i Linköping 
82-10-27. Svensk flyghlstoria! ... blir 

Saab-Fairchild 340 
det även i januari. Då skall hon upp 
och pröva sina vingar ffg. SF. 340 tar 

max 34 passagerare. Har två G.E. CT7 
turbopropmotorer. Kräver måttliga 
fältkrav. Ar 20 m långt. Första serie/e
verans sker till schweiziska Crossair i 
april-84. Ungefär 100 ex är beställda. 
- Lycklig resar 

e Il 
Ansvarig utgivare: EVERT BÅGE 
Redaktionschef: ULF BJÖRKMAN 
Redaktör: JAHN CHARLEVILLE 
Prenumeration : GUNNEL WIRENlUS 
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Inför eU nytt Ar: 

åIi 

nas. 

• Hög beredskap 
• SIar rörlIghel 
• Flex/biel insalsförmaga 
• Hög p rsonell och materiell kvalitet 

är det 

G~neraJlöj!n"nt S~e,rUJDI Dlsun  C ~/ ör fJyo /apne! 

3 



Härmed döper FV dig till : 
HELENA SIREN 

(Stockholm) 
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Den 15 oktober tillkännagavs CFV:s beslut att inte utnyttja den option 
beträffande JAS-variant 2111, med den s k Rockwell-vingen, som IG JAS 
offererat. CFV:s beslut är grundat på resultatet av den värdering - teknisk, 
taktisk och ekonomisk - som genomförts av FMV och Flygstaben i nära 
samarbete med FOA:s studielaboratorium. Rockwell-vingen hade då stu
derats i ungefär ett års tid. Vindtunnelprov och beräkningar har utförts. 
Det visade sig härvid, att de mycket goda svängprestanda som beräkna
des då 2111-varianten började studeras inte kunde uppnås i slutändan. I 
stället tillkom en del negativa faktorer genom försämringar hos andra 
p res tandaparam etrar. 
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Avancerad aerodynamik - Den tek
nik som skulle ge vingen dess goda 
svängförmåga går i korthet ut på att 
utnyttja det låga motstånd som en 
mindre svept vinge med stor. spännvidd 
kan erbjuda. Dessutom skulle vingen 
vrida sig (twist) och därtill med hjälp av 
fram- och bakkantsklaffar anta en för 
varje flygfall optimal välvning. Med de 
förutsättningar som flygplanets krav 
ger, har emellertid tekniken inte möj
liggjort att tillräckligt goda resultat kun
nat garanteras. Förutom problem med 
själva twisten visade sig vingen få för 
stort motstånd på överljudssidan samt 
dessutom bli tyngre än från början av
setts. Prestandamässigt innebar detta, 
att JAS 2111 fortfarande hade relativt 
god svängförmåga men i stället behäf
tats med försämrade fartprestanda. 
Viss risk för andra aerodynamiskt be
tingade specifika problem (buffeting 
och transoniktrimstörning) noterades 
även. 

• • Fart kontra sväng. - I den strids
taktiska värdering som gjorts, bl a med 
ledning av datorkörningar vid FOA:s 
studielaboratorium, har automatiskt 
den gamla frågan om svängförmåga 
kontra fartprestanda kommit upp. Det 
visar sig i de duellsituationer (som 
körts i studielaboratoriet) , att båda för
mågorna är väsentliga för stridens ut

gång. Den svängöverlägsne kommer 
förr eller senare att vinna striden om 
motståndaren låter sig bindas i kurv
strid. Om nu motståndaren inte låter 
detta ske, utan håller farten hög och 
använder stöttaktik för att nå skjutläge, 
vet man att det kan vara svårt att över 
huvud taget få ett skjutläge på ett mål 
som svänger bra, stationärt och/eller 
momentant. En strid vinns dock sällan 
av den svängöverlägsne i ovan be
skrivna duellsituation; hans strävan blir 
oftast att uppnå "noll-noll" . Han ham
nar därmed i en defensiv, ett underlä
ge. Det är den fartöverlägsne som tör 
striden/tar initiativet. Han har därför 
större handlingsfrihet. Detta gäller så 
länge man talar om flygplan som rör sig 
i konventionella banor och har vapen 
med de målsökarbegränsningar och 
ballistik/aerodyn mik man i dag känner. 

Luftstridssituationen blir troligen en 
annan om utvecklingen fortsätter mot 
flygplan med okonventionella styrfunk
tioner (typ CCV = Controi Configured 
Vehicle) och jaktkrobotar med förbätt
rad målfångnings- och följeförmåga. 
Antal skottillfällen kommer då att öka. 
Flygplan-sikte-vapen kommer också 
alt ha möjlighet alt ta vara på snabba, 
kortvariga skjutlägen genom att peka 
med hela flygplanet; flyga med sned
anblåsning och ha en jaktrobot med 

uppsnabbade förlopp och stor skjuten
veiopp. När man nått dit i utvecklingen 
kanske rena elementarprestanda hos 
flygplanplattformen får minskad bety
delse. Detta kan mycket väl inträffa un
der JAS 39:s livstid. 

Men den utvecklingstendensen är 
ännu för tidig att inteckna. Därför mås
te tillsvidare fart- och svängprestanda 
hos ett jaktflygplan vara så balansera
de, att en motståndare inte finner nå
gondera förmågan så svag att den kan 
utnyttjas taktiskt. Förmåga att dra sig 
ur en strid utan att direkt bli ikappjagad 
- eller motsatt att själv ha förmåga att 
jaga ikapp ett flyende mål - framstår 
fortfarande som väsentligt. 

•• CFV:s ställningstagande, - Mot 
bakgrund av ovanstående har CFV i 
sin taktiska/ operativa värdering funnit 
skäl som talar för att inte gå vidare mot 
ett JAS-flygplan med Rockwell-vinge. 
JAS-projektet är nu återinriktat mot va
rianten 2110, vilken (måste understry
kas) även den har så god svängförmå
ga och dessutom fartprestanda att de 
ställda taktiska kraven för sekelskiftets 
strids miljö väl uppfylls. 2111-studierna 
har gett teknisk erfarenhet som är vär
defull för det fortsatta utvecklingsarbe
tet av 2110 till slutligt utförande av flyg
~s~m~JAS39. • 

ÖI'It Stig Holmström 
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läsare i portioner fått en introduktion till det flygsys

tem som så småningom (med början på 90-talet)~ska 


ersätta våra nuvarande attack-, spanings:-octrjakt

system - nämligen JAS-systemet. Alltef(ers~ _<!~t 


'nya systemet med åren växer fram, komirie"i=LYG-Jå

läsekretsen informei~ci~orn -ut


vecklingen. '* Det är emellertid redan -rui ?p4-.,s{n 

.plats att ge en inblick i de operativa förhåltan-ci~n 


~~~=:;=- som ligger till grund för JAS-systemet ,*:i;{ '* 

Av överste GtJRAN lOOE 

JAS-systemets op,erativabakgrund 


Hotet. - En angripares möjligheter att 
välja tid och plats för sina operationer 
och att anfalla överraskande är redan i 
dag goda. Dessa möjligheter ökar i takt 
med den tekniska utvecklingen. Ten
densen går mot ökad rörlighet såväl på 
marken som över havet och i luften, 
samtidigt som stridskrafternas numerär 
bibehålls eller t o m ökar. 

Till sjöss ökar rörligheten och förmå
gan att flytta stridskrafter genom den 
fortsatta utvecklingen av s k roll-on
roll-off-fartyg (RORO) och genom 
satsningar på landstigningstonnage, 
rörliga flytande hamnar och ökad min
röjningskapacitet. 

Vårt land är i princip en halvö. I vissa 
angreppsfall och med vissa syften 
måste en angripare troligen komma 
sjöledes. En överskeppningsoperation 
av typ Normandie 1944, men kanske i 
annan skala och framförallt med snab
bare och modernt beväpnade och ut
rustade fartyg. T ex har sedan andra 
världskrigets dagar tillkommit sådana 
transportmedel som svävare. Over
skeppningsflottan är mindre väderbe
roende nu än då. Den kan komma i 
mörker, den har ett mycket starkt 
skydd mot vårt anfallande flyg - dels i 
form av eget luftvärn (kanoner och ro
botar ombord), dels i form av eskorte
rande jaktflygplan. Det är inte nödvän
digtvis en stor, svårhanterlig och lång
sam armada som kommer. Snarare 
kan förväntas en snabb och mycket 
slagkraftig styrka som kräver tidig in
sats aven försvarares fjärrstridskrafter 
(flyg och flotta) för att kunna störas, 
hejdas och besegras. För att fullständi
ga bilden aven invasion över havet 
måste också antas, att angriparen an
vänder ubåtar i framskjutna lägen, 
samt attack- och bombflyg för att slå ut 
vårt försvar på avsedd landningsplats. 

• Till lands ökar förmågan att flytta stri

dande förband oberoende av vägar, 
liksom förmågan att föra fram underhåll 
och överbrygga vattenhinder. 

Teknikens utveckling har också fört 
fram till nära nog allväders- och dyg
net-runt-förmåga hos armeförband. Ki
kare, glasögon och riktmedel med Ijus
förstärkare och IR-teknik samt förmåga 
att skjuta under gång med fordons
monterade vapen gör att moderna ar
mestridskrafter framrycker med högt 
tempo. I likhet med de marina styrkor
na ovan har armeförbanden ett starkt 
skydd mot anfallande flyg. 

• I luften ökar förmågan till strategiska 
och taktiska luftlandsättningar genom 
satsning på transportflygplan och heli
koptrar. Det taktiska bomb- och attack
flygets räckvidder och förmåga att bära 
last ökar. Satsningen på precisions
styrda vapen gör att effekten av varje 
enskilt flygplan ökar. 

Tillkomsten av luftburna radarstatio
ner och ledningscentraler (typ 
AWACS) möjliggör ja ktv arn i ng till egna 
offensiva förband samt ledning av 
egen jakt. Tunga jaktflygplan med stor 
räckvidd kan därmed operera i långt 
framskjutna positioner över vårt områ
de. 

En angripare som inleder luftopera
tioner mot vårt land måste göra detta 
med avsikten att snabbt nå sitt mål. 
Detta för att inte själv få oacceptabelt 
stora förluster. Således kan Sverige 
förvänta sig en kraftsamlad insats med 
många fientliga flygplan insatta mot 
samma område under kort tid. Over
raskningsmomentet i en sådan opera
tion är mycket viktigt för angriparen. 
Allra störst effekt skulle han uppnå om 
han i ett enda slag med kanske ett par 
hundra attack- och bombflygplan över
raskande kunde nå våra försvarsan
läggningar, flygbaser, radarstationer 
etc och slå ut dem för kortare eller 
längre tid. Ett sådant angrepp skulle 
teoretiskt vara genomförbart genom 
uppladdning långt från våra gränser, 
långa anflygningar och höga farter. At
tacken skulle plötsligt vara över oss 
som i Pearl Harbour 1941. Den skulle 
kanske vara i någon timme och få en 
förödande verkan ... om vi av någon 
anledning inte kunde eller hann verka 
med vårt luftförsvar. 

Hotbilden som sådan ser likadan ut, 
även om angreppet inte kommer så 
förödande överraskande som skissats 
ovan. Ett stort antal attack- och bomb
flygplan med kraftig eskort och skydd 
av jaktflygplan. Kvantiteten är viktig för 
en angripare, så att han kan mätta vårt 
luftförsvar inom aktuellt område. Då 
angriparen uppnått detta mål, kan han i 
kraft av luftherravälde flyga in fall
skärmstrupper som på kort tid besätter 
och säkrar strategiskt viktiga punkter. 
Med den transportkapacitet en stor
makt besitter, kan det här vara fråga 
om flera tusen fallskärmssoldater som 
landsätts samtidigt. 

• Anfallsoperationer av detta slag kan 
angriparen genomföra i dager såväl 
som mörker, till vissa delar även i moln. 
Sverige måste därför dimensionera sitt 
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luftförsvar att kunna möta hotet under 
alla de förhållanden som angriparen 
kan operera. 

Den tekniska utvecklingen på tele
hot-området innebär, att vårt luftförsvar 
har att verka i en miljö där telemedel/ 
-motmedel kommer att försvåra våra 
verkansmöjligheter. 

Ett nytt hot, som torde vara operativt 
samtidigt med att JAS-systemet intro
duceras på 90-talet, utgör kryssnings
roboten. Med sin ringa storlek samt 
förmåga att anflyga mycket lågt (i prin
cip oberoende av väder och ljusförhål
landen) är den svår att upptäcka och 
bekämpa. Sådana hot dimensionerar 
delvis de tekniska krav Sverige måste 
ställa på sitt luftförsvar. 

• .Konsekvenser för vårt försvar. 
Sammantaget gör detta att vår osäker
het om var, när och hur en eventuell 
angripare tänker gå tillväga kommer 
efterhand att öka. Våra förvarningstider 
kommer att bli kortare och tidsförlop
pen i striderna blir snabbare. 

För att möta denna utveckling krävs 
att vi för alla typer av stridskrafter sat
sar på: 

• beredskap, 
• rörlighet, 
• kvalitet. 

Vi måste också ha en väl fungerande 
underrättelsetjänst samt förmåga till 
flexibelt utnyttjande av våra stridskraf
ter oberoende av hur, när och var an
griparen anfaller. 

De här egenskaperna finns inbyggda 
i flygsystemen, som har hög bered
skap, stor yttäckning, goda möjligheter 
till kraftsamling och god verkan. Men 
eftersom vårt flygvapen är litet och 
Sverige mycket långsträckt, måste vi 
satsa på en ökad flexibilitet - en ökad 
förmåga att använda varje enskilt flyg
plan, varje enskild förare för flera olika 
uppdragstyper) jakt, attack och spa
ning. 

Det är här JAS 39 kommer in i bil
den. 

• För att JAS-iden skall kunna förverk
ligas operativt krävs en fungerande eJI 
(Command, Control, Communication, 
Intelligence) för att använda ett mo
dernt begrepp. Innebörden är att flyg
stridskrafterna skall kunna användas 
optimalt, såväl i det kortare perspekti
vet av taktisk ledning som i en mer 
långsiktigt operativ plan. Här krävs ett 
intensivt utvecklingsarbete. På detta 
stadium är det väsenligt att de tekniska 
förutsättningarna skapas genom att 
man ställer kraven på såväl markbun
den som flygburen materiel på ett 
framsynt sätt. 

• .Mångsidighet. - Genom att bygga 
JAS 39 som ett enhetsflygplan - som 
utan vidare ska kunna användas som 
jakt, attack och spaning - vinner vi flera 
fördelar: 

• Vi ökar osäkerheten hos angriparen . ningsuppdrag tas en särskild spaning
På varje plats i landet, mot varje typ av skapsel fram. 
invasionsföretag måste en eventuell I JAS byggs in förmågan att operera 
angripare räkna med att JAS-systemet från småflygfält och länsvägar. Det ger 
sätts in med olika tonvikt på uppgiften vårt bassystem en ökad stryktålighet 
med hänsyn till angriparutspelet. och försvårar angriparens bekämpning 

För att genomföra en flygbekämp av våra stridskrafter. 
ning av landet före invasion, måste an Förmågan till autonomnt uppträdan
griparen räkna med att hela JAS-sys de ökar, vilket ger vårt luftförsvar större 
temet kan användas i jaktförsvaret. Det möjligheter att verka , även om angri
innebär att han måste sätta in betydligt paren försöker slå ut våra radarstatio
större resurser än i dag för att bekäm ner på marken och vår stridsledning. 
pa vår luftförsvarskapacitet och för att JAS-systemet kommer att kunna an
skydda sitt bomb-, attack- och trans vändas såväl för egenstridsledning 
portflyg . Bekämpningen blir tidsödande som för dataöverföring till annan stri
och osäkerheten ökar. Genom kraft dande enhet eller ledningscentral. 
samling till luftförsvar får vi ökade möj Den höga driftsäkerhet som byggs in 
ligheter att skydda vår egen mobIlise i systemet avser att ge hög operativ 
ring. tillgänglighet och minska driftkostnader 

Hans invasionsföretag - över havet och underhåll. Det har stor betydelse 
eller landgränsen - måste räkna med inte minst för verksamheten i fred. An
den samlade attackkapaciteten hos talet "hangardrottningar" kommer där
JAS-systemet. Det tvingar honom att med förhoppningsvis att bli lägre med 
avdela större resurser för förbekämp JAS än med tidigare flygplan. - Flyg
ning och för jakt- och luftvärnsskydd av säkerhetsfrågor är också en viktig del 
företagen. Aven här ökar hans osäker av konstruktionsarbetet. Dessa har ti
het om när han har nått en sådan digt beaktats i JAS-systemet. Redan i 
skyddsnivå att han inte får oacceptabla avtalet med tillverkaren finns krav och 
förluster. mål för den flygsäkerhetsnivå som 
• På motsvarande sätt får vi möjlighet skall uppnås. Speciella resurser har 

att spela på JAS-instrumentet på ett avdelats för detta arbete redan vid pro

mer flexibelt sätt än vi kunnat göra med jektets början. 

nuvarande stridskrafter. Vi kan välja Utbildningsfrågorna studeras/pene

hur stor andel av de totala resurserna treras på bred front - t ex nya avance

vi vill avdela för flygspaning , för luft rade simulatorer och andra markut

försvar och för attack. Rollfördelningen rustningar, nytt skolflygplan m m - så 

kan växla allteftersom läget förändras. att en väl avvägd utbildning av förare 

I vissa lägen kan vår spaningskapacitet och markpersonal kan genomföras ge

vara avgörande för vår förmåga att för nom satsning på utbildningshjälpmedel 

utsäga och möta angriparens operatio av olika slag. - Goda plattformspres

ner. I andra lägen måste koncentratio tanda plus avancerad elektronik skall 

nen ske till jakt- eller attackuppgifter. I ge JAS-piloten ett flygplan-Ivapensys

stället för att som i dag ha tre flygslag tem som klarar uppgiften i aktuell hot

som i begränsad omfattning kan lösa bild/stridsmiljÖ. 

varandras uppgifter, kan vi i framtiden 

lösa alla uppgifter med hela systemet. •• Väl värd investering. - Några har 

Detta är kärnpunkten i JAS-systemet. klagat på att JAS-systemet är för dyrt. Få 


tycks inse att kostnaderna ska slås ut 
• .JAS - ett totalsystem. - Men filo under en period av 40 år/under en hel 
sofin kring JAS handlar om mer än ba aktiv mansålder. Eller kanske t o m 
ra själva flygplanet. mer. Sett mot bakgrunden av den stora 

Beväpningen för JAS får en allsidig operativa effekt vi får med JAS-syste
sammansättning som möjliggör be met, är det värt varenda krona vi lägger 
kämpning av alla de målkategorier som ner på det. - Fullt utvecklat blir JAS
blir aktuella. Flygplanets radar- och systemet ett väsentligt bidrag till vårt 
elektroniksystem byggs för att kunna försvars förmåga att stödja Sveriges 
lösa alla tre uppdragstyper; jakt, attack säkerhetspolitik och hålla vårt land u
och spaning. För vissa typer av spa- tanför ett krig. • 

Överste Göran Tode 

~~~_.- ~ . -7 ~b' . ~" ', ' 
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I höstas genomfördes i Sydsverige försvarsmaktsövning 
"Sydfront" - den tredje stora övningen för Flygvapnets 
del under 1982. Den första ("Norrsken") genomfördes i 
vintras i övre Norrland och beskrevs i FLYGvapenNYTT 
nr 2/82. Den andra i raden var en miloövning ("Sesam 
2") som genomfördes i försomras i Mellansverige. 

FMO•• 

del 2 
1982 

FRONT 
TruppförutsäHning 	 Sverige hade bevarat sin neutralitet. 

Risken för alt vArt land skulle anfallas 
hade dock ökat pA senare tid och vi 

Under sommarmAnadema hade strider hade därför höjt den civila och militära 
pAgAn i centrala och norra Europa. beredskapen. Förband ur alla lörsvars-
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Fala : 

Bo Dahlin 

-----------------------------------
grenar hade kallats in till repetitionsut
bildning. De hade bl a särskild utbild~ 
ning i jtgärder för all skydda sig mot 
fientligt flyg och I skydd mot verkan av 
ABC-stridsmedel. Under september ha
de främmande stridskrafter flera gjng
er kränkt svenskt territorium till sjöss 
och i luften. Fienden inledde 21 sep
tember överraskande flyganfall mot 
södra SVERIGE. Anfallen riktades 
främst mot flygbaser och mobilise
ringsplatser samt mot kustförsvarsan
läggningar och förband grupperade 
längs SMALANOS och SKANES ostkust 
samt mot BLEKINGE. Regeringen dek
larerade omedelbart alt krlgstillsMnd 
rädde och anbefallde allmän mobilise
ring och högsta beredskap för totalför
svaret. Vjrt eget luftförsvar bekämpa
de de fientliga anfallsföretagen. Efter 
hand som vAra förband mobiliserats 
saltes de in i strid. Vissa förband var 
dock grupperade i anslutning till ut
bildnings- och övningsplatsema. 

:§ 
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~ 
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Erfarenheter för Flygvapnet 

D
enna för Flygvapnet (FV) 
ovanligt stora anspän
ning. där FV i respektive 

övning personellt och mate
rielmässigt har deltagit med hu
vuddelen av sina förband. har 
kunnat genomföras tack vare fö
redömlig planläggning och ge
nomförande av alla berörda FV
förband. Totalt sett är resultatet 
klart tillfredsställande. Flygvap
net har kunnat bevisa sin stora 
insatsberedskap och flexibilitet 
att med önskad effektivitet utgöra 
en väsentlig del i Sveriges sköld 
vid eventuellt fientligt angrepp 
över våra gränser. 

Overgripande övningsända
mål var, liksom vid FMO "Norr
sken", att samöva staber och 
förband från samtliga försvars

grenar i samband med en inva
tion ; att lösa uppgifter uppkomna 
under ett verkligt krigsläge; att 
genom så realistiskt som möjligt 
spelad verklighet ge all personal 
insikt om eget förbands uppgifter 
samt de krav som därmed upp
står; samt sist men inte minst att 
för de i övningen engagerade 
skapa en uppfattning om bety
delsen av den egna insatsen 
för försvarsmaktens roll i Sveri
ges säkerhetspolitik. 

•• "Sydfront" var en tillämpad 
övning . Detta innebar att de öva
de staberna och förbanden i för
väg inte (i detalj) kände till de 
uppgifter man skulle ställas inför. 
Därtör hade övade chefer stor 
handlingsfrihet att lösa tilldelade 

uppgifter m h t egen bedömning 
av stridsläge\. En "viss" styrning 
är dock alltid i fredstid nödvändig 
m h t fredsverksamheten i det 
civila samhället. Vad avser FV 
bedöms övningsledningen i hu
vudsak ha lyckats genomföra 
styrningen så att alla förbanden 
upplevt frihet att handla krigstak
tiskt riktigt. 

De samlade övningsändamå
len nödvändiggjorde dock ett 
bundet förlopp. Därtör har "Syd
front" inte helt återspeglat ett fullt 
realistiskt förlust- och skadeutfall 
eller reducerat samband för led
ning m h t angriparens bekämp
ning 

En angripares sannolika in
satsmöjligheter mot Sektor Syd 
har inte fullt ut kunnat efterliknas 
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av anfallsförbanden. I allt vä- •• Låt oss därefter skärskåda 
sentligt bör taktik och insatsprin
ciper emellertid kunna tillskrivas 
en verklig angripare. 

Trots de nämnda begräns
ningarna bedöms övningen ha 
givit en god uppfattning om sek
torns och attackeskaderns för
måga att lösa sina krigsuppgifter 
- i varje fall vad gäller övnings
ändamål. 

Ovningsändamålen under 
"Sydfront" innebar för FV:s del 
bl a: 

A) Ledningsförband: 
• Samverkan mellan Sektor 
Syd och El (1. flygeskadern) 
samt ledning av underställda 
förband; 
• Samverkan mellan flygför
banden inbördes samt mellan 
förband och staber, även ur 
övriga två försvarsgrenar . 

B) Flygförband: 
• JaktViggen i luftförsvaret; 
• Spaningsmetodik med Spa
ningsViggen; 
• Jaktförsvar i varierade 
stridsledningsnivåer. 

C) Stridsledningsförband: 
• Vidareutnyttjande av FV:s 
nya radarstationer, PS-860 . 

D) Basförband: 
• Krigsförbandsövning vid 
basbataljon ; 
• Utnyttjande av Vägbas 90 
och reservvägbas; 
• Rörlig klargöring . 

vissa delavsnitt. Vi börjar med: 

1) Bastjänst. - Sektor Syd har för 
första gången i större skala övat 
rörlig klargöring av flygplan . Rör
lig klargöring innebär att klargö
ringstropparna utrustats med ett 
antal specialfordon för bränsle, 
ammunition , kraftförsörjning 
m m. Tropparna kan från skyd
dad uppehållsplats snabbt nå 
fram till den plats där flygplan 
ställs upp efter landning . Denna 
metod med växlingar av klargö
ringsplatser minskar avsevärt 
risken för utslagning av flygplan 
och materiel på marken. Ovning
en har givit övervägande positiva 
erfarenheter av klargöringstrop
parnas kapacitet. 

Utrymning och förstöring av 
flygbas har övats. Basförbanden 
omgrupperades med flyg- och 
landsvägstransport. Nyttiga erfa
renheter erhölls. 

Transport av flygande perso
nal i närheten av flygbaserna är 
(med tanke på sabotage och di
versionsförband) ett svårbe
mästrat problem . - På en av 
krigsbaserna visade skyddskom
panichefen mycket stor inlevelse 
och uppfinningsrikedom för att 
säkerställa den flygande perso
nalens förflyttning till och från ba
sen. - Bra gjort! 

På en annan bas har utbygg
nad till Bas 90 påbörjats. I områ
det kring den typ av start- och 
landningbana som vi har i da
gens bassystem byggs ett flertal 

! 
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s k vägbas 90. Dessa byggs så 
långt möjligt på befintliga vägar. 
Detta är tillräckligt för flygplan 37 

.... 

Viggen och för 90- talets kom
mande flygplan JAS 39. - Till
gång till många rullbanor, ett va
rierat utnyttjande av dessa och 
det stora antalet klargöringsplat
ser, ökar avsevärt vår uthållighet. 
- Under "Sydfront" övades upp
trädande på vägbaser med flyg 
plan 37 Viggen och 35 Draken . 

• • 2) Stridsledningsljänst. 
Stril-förbanden förser många 
kunder med underlag tör taktiska 
beslut. Luftförsvarsorenteringar
na till totalförsvaret (bl a innebä
rande: underlag för alarmering 
av befolkningen) var mindre bra. 
Samarbetet med alarmerings
funktionen har dock fungerat 
mycket bra. 

Strilförbanden leddes av stril
bataljonsstaber med delvis ny 
krigsorganisation . Er1arenheter
na av denna är i allt väsentligt 
positiva. Arbetsformer och an
svarsfördelning mellan strilbatal
jonsstab och sektorstab har na
turligtvis (bl a mot bakgrund av 
den nya organisationen) utveck
lats ytterligare. 

Den nya radarn PS-860 har 
deltagit i övningen. Stationen gav 
goda möjligheter att upprätthålla 
radartäckning i svåra motver
kans- och störmiljöer. Prestan
damässigt motsvarar 860-statio
nerna våra stora förväntningar. 

Utnyttjandet av transportabla 
sambandsresurser för radio och 
radiolänk ger god flexibilitet och 
har under övningen ersatt ut
slagna radio- och radiolänksta-

rh: J 35F O"ken under s/art 
''''n krlgsvlgbBS. 

Foto (/ h + nedan): 

__ Bo Ingvar J6nss.~n 


~fledan: R/Jrtlg kl;lI'göring av 
.~ J 35F O"kan: . 

tioner, vilket förbättrat uthållighe
ten . Bra er1arenheter vanns och 
bra insatser gjordes. 

•• 3) Luftförsvar. - JaktViggen 
(JA 37) deltog för första gången i 

en större övning i Sektor Syd. 
Samtliga jaktdivisioner (alltså in
klusive J 35 Draken) har kunnat 
utnyttja baserna med god flexibi
litet . Under "Sydfront" har över 
400 flygplaninsatser gjorts. Ett 

- ' . ~.-:.-.. 
", .~ 



OV/lfSI I h: J,ldVlggen (ur F17) under slart Trin linsv;g. Folo: N.G Widh. 
Ovan: 4-grupp JA 17 ÖVIf Osttlrs/ön. Folo: Bo Dahlin. 

mycket stort antal bekämpningar 
har kunnat verifieras med utnytt
jande av registerutrustning. - I 
synnerhet JaktViggen har uppvi
sat en mycket stor bekämp
ningsförmåga. JA 37 har på ett 
bra sätt integrerats i sektorns 
luftförsvar . 

Luftvärnssamverkan - syftan
de till att nå bästa luftförsvarsef
fekt samtidigt som vådabeskjut
ningar förhindras - har tidigare 
letts av Iv-samverkanschef med 
stab, direkt underställd MS och 

grupperad i LIc . Lv-samverkans
chefen var under övningen för
söksvis underställd sektorche
fen . Lv-samverkansstaben var 
uppdelad på sektorstab resp 
stril-bataljon . Ovningen har visat 
att denna organisationsföränd
ring varit till fördel. Den ger goda 
möjligheter till direkt samordning 
mellan luftvärn och flyg . För att 
luftvärnssamverkan bl a skall re
sultera i samordnad insats, är det 
viktigt att fiendens taktik och 
uppträdande samt läget vid våra 

stridskrafter - stril, jakt och luft
värn - fortlöpande följs upp. 

Ovningen har visat att denna 
samordning är nödvändig och 
möjlig. Resu ltatet är gott och ger 
underlag för fortsatt utbildning 
och övning . 

• • 4) Flygspaning. - Spanings
verksamhet genomfördes av di
visioner bestående av både foto
och havsövervakningsversioner
na av Viggen samt av spanings
flyggrupp SK 60. Uppgiften att 

":"" . 

Fallsörmssoldll/er pA väg ur TP 84 ned bakom Fi:s lin/er. Under FMO "Sydlrtlllr: gJoflltls IItI,.lIl1nlngllf av 
lall,1cIrm,,0Idaltlr ",iI Tf 84 Htlreul... 
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T v: Havsliv,rvakningsVlgg,n und" uppdrag. - Nedan: Spanlngsförarfl ur F17 m'd 
rolfIkamralen slrax Intill. 

• 

Ovan: SH 37 SpanlngsVI'(JIn (hJlvsliv,rvaknlngsv'rJionflll) drar pI för ,'art och nyll 
uppdrag frln krigsbas. - Folo: N.G. Wldh. 

• 


flygspana inom MS S opera
tionsområde var omfattande och 
ställde därför stora krav på en 
hård prioritering. 

Utom under två nätter (då då
ligt väder förhindrade flygspa
ning) har det samlade underrät
telsebehovet kunnat tillgodoses 
med bra resultat. 

•• 5) Al/ack. Första övnings
dagen var attackeskadern insatt i 
annat militärområde. Därefter 
blev attackeskadern inlednings

vis insatt mot mål inom milo S 
område i begränsad omfattning. 
Efterhand som invasionshotet 
ökade beordrades all medeltung 
attack lyda under MS S för insats 
mot invasionsföretag. 

Attackflygförbanden har i kon
centrerade anfall bekämpat så
väl invasionsfartyg långt ute till 
havs som fartyg under urlast
ning. Maximal insats har även 
gjorts mot mål inom landstig
ningsområdet. Den lätta attacken 
har i direkt samverkan med ar

meförband genomfört anfall mot 
mål enligt resp armeförbands
chefs intentioner. 

Militärbefälhavaren har genom 
övningens uppläggning helt na
turligt valt att kraftsamlat slå mot 
invasionsstyrkan. MS S order har 
av attackeskaderstaben omsatts 
i eskaderorder till berörda attack
flygförband. 

Vid planläggning av attackflyg
företag krävs god samordning. 
För samordning av anfallsverk
samhet inom område där både ~ 

~ 
L-__________________________________________________________________________~~ 

FOIO: Bo Ingvar Jönsson All tyngf/lIransport (materiel olfl solda/flr) Iraktas mfld TP 84 HflfClJ/es. 
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ytattack och attackflyg kan verka 
måste samverkan ske mellan di
rekt ansvariga chefer. 

Under övningen har E 1 ge
nomfört ca 100 gruppföretag. 
Resultaten pekar på god verkan, 
särskilt med hänsyn till delvis för
svarande väder. 

• • 6) Flygsäkerhet. "Sydfront" 
har för FV:s del genomförts un
der tidvis besvärliga väderförhål
landen, bl a dimma och låga 
moln samt hög flyttfågelfrekvens . 
Trots detta har övningen kunnat 
genomföras med mycket hög 
flygsäkerhet. 

Det allvarligaste tillbudet in
träffade i samband med land
ning, då ett flygplan S 37 kollide
rade med två älgar. - En ljud
bang av våda i början av övning
en resulterade i ett antal anmäl
ningar med skador, som dock 
snabbt reglerades. Rapporter om 
störande överflygningar har i öv
rigt varit mycket få. 

Materielfunktionen har ge
nomgående varit mycket till
frecsställande. 

• • 7) Sektorstaben har övats i 
den nya organisationen. Ny ar
betsfördelning i uppföljning och 
genomförande samt planlägg
ning har tillämpats. 

• • SAMMANFATININGSVIS kan 
sägas att bas-, stril- och flygfunk
tionerna är väl samordnade med 
varandra och att de enskilda för
banden har visat god förmåga att 
genomföra strid enligt givna rikt
linjer. 

Dynamiken i flygoperationer 
gör att angriparens målval och 
taktik snabbt kan förändras. Sek
torstaben har här en svår uppgift 
att uppfatta och rätt tolka händel
seutvecklingen. Pa grundval av 
denna uppföljning måste angri
parens handlingsmöjligheter be
dömas, så att sektorchefen har 
hög beredskap för att anpassa 
basering , stridslecning och in
riktning av luftstriden. 

En samlad erfarenhet av öv
ningen är att utbildningen i krigs
stabstjänst för i staberna krigs
placerade chefer bör intensi
fieras. - Vi bör också ta till vara 
alla möjligheter att öka kunska
perna om tänkbara angripares 
utrustning och taktik. God kun
skap härvidlag är en förutsätt
ning för att våra staber skall kun
na rätt värdera en angripares 
handlingsmöjligheter och åstad
komma bästa försvar mot dessa. 

• • Ovningslecningen hade in
för övningen särskilt anbefallt att 
utbildningen i ABC-skydd och 
folkrätt skulle genomföras. Un
der övningen fanns särskilda 
spelgrupper som genomförde 
övningsmoment inom dessa om
råden. BI a begärde fienden att få 
genomföra en ambulansflygning 

IJvningsledal1ln genit s-o Olson i samsp~k med HMK Carl Gustaf. 

Foto: 80 fngvar Jönsson 


över svenskt område med mel
lanlandning på en svensk flyg
bas. 

• • Bland många andra an
strängningar som gjordes för att 
följa upp och värdera effekten av 
"Sydfront" kan nämnas att Riks
revisionsverket (RRV) hade en 
grupp på sju personer insatt för 
att studera övningen (ur ekono
misk synvinkel). Gruppens arbe
te är avsett som en förstudie i ett 
program för att granska försva
rets sätt att utvärdera krigsför
bandens förmåga att lösa sina 
uppgifter efter mobilisering. 

RRV:s utvärdering emotses med 
intresse. 

• • Ovningslecningen hade fö
re övningen deklarerat att den in
te skulle ges uppvisningskarak
tär och att särskilda förevisningar 
inte skulle anordnas. Vissa mo
ment, främst stridsskjutningarna , 
blev dock så att säga automatiskt 
lämpliga besöksobjekt. Därför 
kunde delar av "Sydfront" följas 
av bortemot 1.000 gäster förde
lade på 800 (!) besöksgrupper. 
Hans Majestät Konungen hade 
t ex avdelat två och en halv dag 
för att följa övningen. BI a besök-

Flertalet moment i underhållstjänsten bedrevs så långt var möjligt på samma 
säll som i krig, bl a omhändertagande av skadade och sjuktransporter inom 
och Irjn stridsomrjdet. IJvnlng I kril/sklrorl/II/enomfördes i anslutning tl/l dessa 
moment. - Foto: 80 InI/var Jönsson . 

te HMK en krigsflygbas och stu
derade stridsskjutningen på 
Ravlunda pansarskjutfält, där at
tackeskadern med erkänd se
kundprecision och en fulltalig 
pansarbataljon med kraft kunde 
slå tillbaka den landstigande, 
fientliga styrkan. 

• • Massmedierna visade ett 
mycket stort intresse för "Syd
front". Till övervägande del redo
visade journalisterna sina intryck 
sakligt och initierat. Lokalradion i 
Kristianstad producerade ett sär
skilt program "Radio Sydfront", 
som sändes direkt efter det 
ordniarie lokalradioblocket under 
ca halvtimmen. Dessa sändning
ar genomfördes under fyra da
gar. Utöver dessa sändes tele
fonväktarprogram med milo
stabschefen före övningen och 
mec militärbefälhavaren efter 
övningen. Genom eterprogram
men framgick bl a att folk ur 
hemvärnet och civilförsvaret an
mälde intresse att få deltaga i lik
nande storövningar. 

Vid milostaben hade en krigs
organiserad informationsavdel
ning upprättats, vilken bl a be
stod av inkallade, krigsplacerade 
journalister från skåneområdet. 
Därifrån försågs massmedierna 
med basfakta. Dessutom utgav 
man tre utgåvor aven speciell 
övningstidning benämnd Syd
fron/. Däri uttalade övningsleda
ren efter övningen bl a: 

"Pt'J det hela taget har det 
varit en bra övning. Men jag 
är medveten om att allt inte 
har gt'Jtt friktionsfritt. En del 
brister ft'Jr skyl/as pt'J mig som 
övningsledare. Andra bär Ni 
som varit övande själva skul
den til/. Ater andra är orsaka
de av opt'Jverkbara omstän
dig heter. " - "Dvningen visar 
oss själva - och omvärlden 
vad vi kan och vad vi vill med 
vt'Jrt försvar. 'Sydfront' har 
omfattat förband ur al/a va
penslag i södra Sverige. För 
oss som har vM dagliga gär
ning inom försvaret gäl/er det 
att t'Jtgärda det som brustit 
och ta vara pt'J det som gt'Jtt 
st'J bra att vi nt'Jr vt'Jrt mål med 
försvaret: Att vara fredsbe
varande och i en krissituation 
MI/a oss utanför kriget ge
nom att vår neutralitet re
spekteras. Det skall kosta för 
mycket att angripa oss." 

• • Nästa försvarsmaktövning 
genomförs hösten -83, då i östra 
Mellansverige. Aven om förut
sättningen blir annorlunda krigs
spelsmässigt, kommer erfaren
heterna från 1982 års övningar 
då att kunna utnyt1jas för att yt
terligare stärka samoperationer
na mellan våra tre försvarsgre
nar. Därefter följer så årsvis nya 
försvarsmaktsövningar enligt 
fastställd OB-plan. • 

Milo S, FS/Övn & Red 
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DEBATT FORUM 
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Inom många områden av vårt 
samhälle pågår en debatt om 
medborgarnas bristande förmå
ga att producera originella och 
färgstarka tankar. I ett radiopro
gram nyligen berättade den kän
de radiomannen Kjell Stensson 
minnen. Då intervjuaren kom in 
på personligheter vid radion i 
dag, uttryckte Stensson stor för
våning. Personligheter - sådana 
fabriceras nuförtiden varken ute i 
samhället eller på Sveriges Ra
dio, menade han. I en nöjesriks
dag (också nyligen) ondgjorde 
sig festarrangörer och andra 
över den svaga tillväxten av 
estradartister. Samtliga etablera
de artister är i dag över fyrtio år. 
Några nya färgstarka artister 
tycks inte finnas. 

Flera skönlitterära författare 
har också behandlat färglöshe
ten och det statiska i vår tillvaro. 
Många anser att det genomorga
niserade samhället ger för litet 
spelrum åt de enskilda individer
na. Så skriver t ex Sven Fager
berg i sin "De blindas rike" att 
samhällets uppgift inte är att reg
lera - utan att stimulera. 

• Man kan alltså lätt konstatera 
att det talas mycket om färglös
heten, men väldigt få försöker 
analysera fenomenet eller göra 
något åt det. Det sägs också ofta 
att färglösheten i den sektor av 
samhället där man rör sig inte är 
unik - så är det överallt. Just det
ta att det inte är unikt tycks legiti
mera fenomenet. 

Själva begreppet färglöshet är 
till sin natur så luddigt att det kan 
vara svårt att få grepp om de 
bakomliggande faktorerna. Des
sa är dessutom av så mångdi
mensionelI karaktär att fenome
net på intet sätt är enkelt. En 
tämligen säker iakttagelse man 
emellertid kan göra, är att ökad 
ålder och kritik mot färglöshet 
tycks vara korrelerade. Men det
ta får man inte avfärda som ett 
allmänt kvirr över att allting var 
bättre förr, professorerna var 
färgstarkare osv. Okad ålder ger 
större erfarenhet och möjligheter 
till vidare överblickar. Jag tycker 
man ska ta kritiken på allvar. 

•• Nu har debatten även ak
tualiserats i Flygvapnet. Folke P 
Sandahi recenserade i FL YGva
penNYTT 3/82 en utredning ut
förd vid Militärhögskolans flyglin
je och psykologen Inger Mår
tensson (FS/UTK) kommentera
de begreppen färgstarka och 
färglösa förare i samma nummer. 
Avsikten med detta mitt inlägg är 
inte att gå i polemik mot de kloka 

tankar, som både Sandahi och 
Mårtensson framför, utan att fäs
ta uppmärksamheten på ytterli
gare några aspekter på debat
ten. 

Jag har talat med några äldre 
förare i Flygvapnet om förarprofi
ler, den tekniska utvecklingen, 
förändringar i stridsmiljön osv. 
Man talar gärna om 29-epoken 
och berättar om gruppledare 
som hade särpräglad förmåga att 
leda sina förare i hisnande sköna 
kurvor till perfekta kontakter. De 
här gruppledarna betonade 
också vikten av att uppträda på 
ett kreativt och för fienden obe
räkneligt sätt i luftrummet, att 
vara initiativrik och att hela tiden 
ha ögonen öppna för olika hand
lingsalternativ. Dessa grupple
dare ansåg man vara föredö
men. De kännetecknades inte på 
något sätt av ett braverande 

beteende ger motståndaren ett 
övertag. 

Dagens och morgondagens 
flygsystem är teknologiskt högt 
utvecklade. Med ökad grad av 
teknisk sofistikation och krav på 
bättre systemutnyttjande blir 
människan emellertid en alltmer 
intressekrävande faktor. 

•• Jag tror att man missar nå
got väsentligt om man ensidigt 
tolkar angreppen på den påståd
da färglösheten i Flygvapnet som 
en onyanserad kritik av den mo
derna flygutbildningen. I stället 
tycks angreppen bottna i en stor 
oro. De egenskaper, som de tidi
gare nämnda gruppledarna upp
enbarligen hade och som gjorde 
dem färgstarka i mina sages
mäns ögon, är egenskaper som i 
dagens och än mer i framtidens 
stridsmiljö ytterligare kommer att 

Kommentar till Sandahl/Mår(ensson (nr 3/82) 

FÄRGLöSA FÖRARE 

ett hof inför JAS 

?
• 

uppträdande eller spektakulär in
disciplinär flygning. 

• Här så en enkel fundering 
över stridsituationen som sådan 
och över stridsmiljöns utveckling. 
Det ligger i stridens natur att en 
angripare försöker åsamka sin 
motståndare så stor skada som 
möjligt. Samtidigt försöker själv
klart försvararen förhindra angri
parens agerande så gott han för
mår. 

Det här spelet är på intet sätt 
statiskt. Det ger möjligheter för 
bägge parter att bedöma olika si
tuationer, att sätta in olika strids
medel, att agera taktiskt. Fram
gång får den som har de bästa 
vapnen, kan agera klokast och 
har erforderlig motivation. 

De uppgifter som den militäre 
flygföraren har att lösa kan ofta 
vara av typen nya, oväntade och 
ovanliga problem. Variationerna 
är många och enkelt, rutinartat 

accentueras. För en iakttagare 
utifrån tycks önskan om mer 
färgstarkhet vara en önskan om 
bättre anpassning till den moder
na flygstridsmiljön. 

Ingen vill ha ett statiskt sam
hälle och ingen vill heller ha ett 
statiskt Flygvapen. I Flygvapnet 
har man lyckats mycket väl med 
att skapa ett utbildningsklimat 
som främjar inlärning. Möjligen 
kan man säga att utbildningsin
satserna koncentrerats på kli
matsidan och att fostringssidan 
fört en mera nertonad tillvaro. 
Man kan kanske se undervis
ningen som en process som av
gränsas av två linjer. Den ena 
handlar om kunskaps- och fär
dighetsinhämtning och den and
ra om fostran. Det råder inget 
motsatsförhållande mellan dessa 
två linjer. Bägge är dock beroen
de av ett gott utbildningsklimat. 

Låt oss se färgstyrka som nå
got som definieras genom egen

skaperna kreativitet, initiativkraft, 
förmåga att lösa okända och 
ovanliga problem, förmåga att se 
olika handlingsalternativ osv. En 
önskan om ökad färgstyrka skul
le då innebära att man framtonar 
fostringslinjen. Detta är egentli
gen en förhoppningsfull trend. 
Man säger faktiskt samma saker 
som moderna beteendeveten
skapliga forskare - människan är 
flexibel och utvecklingsbar och 
attityder går att påverka. 

Att det är fostringslinjen kriti
kerna av färglösheten är ute efter 
framgår också av att man ofta 
talar om stil- och disciplinfrågor. 
Analysen av formell och funktio
nell disciplin är en yttring av det
ta. 

•• Det har i debatten om på
stådda yngre färglösa förare i 
Flygvapnet framskymtat, att ett 
grundläggande fel skulle ligga i 
flygutbildningen vid Krigsflygsko
lan. För man en sådan linje, dri
ver man enligt min mening en 
skendebatt. Vad det i stället 
handlar om är, som jag försökt 
antyda ovan, att förstärka fost
ringstankarna. Häri ligger ingen 
motsägelse. 

Människan är en komplicerad 
varelse med ett rikt och skiftande 
register. Det är mångfalden som 
ger en organisation dess styrka
att människor gör olika saker, 
kan olika saker och tycker olika. 
Därför måste Flyvapnet inte bara 
acceptera olikheter utan tvärtom 
stimulera var och en att ta till 
vara sina speciella förutsättning
ar, utveckla sina anlag. Sådana 
egenskaper som kreativitet, fan
tasi, beslutsamhet och självstän
dighet (dvs färgstyrka) utvecklas 
inte med någon bredd i auktoritä
ra och konformistiska system. 

• JAS-systemet innebär inte 
bara en övergång från en va
penplattform till en annan. JAS är 
mer eller mindre ett nytt sätt att 
tänka - en ny filosofi. Ska det här 
nya sytemet bli framgångsrikt 
måste det byggas runt männi
skan. 

Så till slut något som verkligen 
handlar om färg. Många av ar
tonhundratalets bildkonstnärer 
var också militärer. Officerskåren 
hade ett stort humanistiskt in
tresse och ett brett samhällsen
gagemang. Man var kulturbära
re. Jag vet inte om våra blivande 
JAS-förare ska börja måla, men 
säkert blir de bättre officerare om 
de breddar sitt register. Kanske 
kan de hitta inspiration om de 
(även) tittar bakåt i historien? • 

Lars Chrislofferson 
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.' Photo: Swedish Air force/Elygvapnet 
Utvecklingsarbetet med det sov
jetiska :ubåtsjaktflygpJaneL 11-38 
May startade troligen medio 
1960-talel. Som grund låg då lIy
ushins passagerarflygplan · 11-18 
Coot, ett fyrmotorigt turboprop
drivet flygplan . Flygkroppen på 
11-38 förlängdes något och ving
arna pl;acerades n~got längre~ 
fram jämfört med 11-18. 11-38 kom 
i ~förbal-)dstjänst ca 1970. -Totalt 
tiar ca 60 flyQpJan produc~erats . 
~örutom vid det sovjetiska ma
dnflygei finns tre 11':,38 i Irtdien. -; 
Dessa tre är före detta sovjetiska 
U~38 . " 

Förutom eK ytspaningsradar 
u"nder nosen. bakom nosställs
luckorna och 'MAD-150m i aktern 
är flygplanet säkerligen utrustat 
med Y1terligqle elektronisk ut
rustning för ubåtsjakt . 
... 1vapenars~nalenJör ubåtsjakt . 

Ovän: Fatlskärm-sburen -_ hydra:
bedöms bl a minor, torpeder, dar. Däremot hat Coot A en ca Både May och Coot A uppträ- fO~boj släpps i ·östersjön av 
sjunkbomber och hydrofonbojar 11 m lång utbyggnad under flyg der i ö?tersjöområdel. • sovjetiskt..ubclts~kt-fpl. 
togå. AJI denna utrustning -tas i kroppen mellan nosställ och Photo via MoD 

det inre bombrummet, eftersom vingens framkant. Denna inne
11-38 saknar yttre vaRenbalkar. håller en SLAR (Side-Looking - Dat1i & prestanda (1/-38):

Ett antal 11-18 har modifierats Airborne Radar) med vars hjälp 
IJ!J rad~r- och sigf!alspai;1ings ytmål kan upptäckas såväl på 

:Spiinn'lld: 37,4 m
flygplan'et 11-18 CootA De-utse marken som på havel. Dessutom 

Ungd: 39,6 m 
endemässigt mest framträdande har Coot A en utbyggnad på var Tamll/kt: ca 35 ton 
Skillnaderna -mellao . MaY-' och ' sida av flygkroppen framför ving -Mu .tartvlkt:. - ca 64 ton 
Coot A-är den senares avsaknad arna samt ett antal antenner runt Aktlonsrad/e: ca3 600 km 
~y MAO-bom_och ytspani[l9sra- -. om på flygkroppen . Besiitt~/ng: 12 
... - -- :.-- ~.::" --:- .

'. 

-
Aktuella 

i Sveriges 
..,. 

,-. 

·Ovan: · Nor..ska . flygvapnet opererar med sju ~. Loc/(heed 
-P·38 -0rion;-- Utskjutningen baktill iir en · s k ·MAD·bom, ( MAD "
= Magnetic Anemaly Detection.) 

T v: p·3e ur US Navy av senaste 
_version. ~ 'Update 2'. 1984 kommer 
- 'Upda'te 3', som förses med signal· 
utrustning. 

Nedan: Över östersjön ses ej sällan 
sOlljetiska mariMIns signal· & ra· 
darspanings-fpr'lj.18 Coot A . . 
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Photo( $-wedish Air Filce/Flygvapni} - . 

11-18 'Coot A' 

.~ 

Ovan: Sovjetiskt slgnal- & ra Photo: Swedish Air Force/Flygvapnet 
darspanings-fpl _ fotograferat _ 
övfif::oöstersjön aY:svensk jakt- '~' 

Photo ~lia MoD incwentberedskap:~' 

flygplan 
närområde 

Produktionsarbetet- med den från US Navy på ett nytt, ubåts p"opdrivet passagerarflygpJl'ln . 
ameri~~nska P-3A~'Orion starta jaktflygplan:::. Som grund"för det D~n första flYQitingen med ~~3 
de i t50rjan av 1958 i samband· nya flygplanet låg lOCkheed gJardes i augusti 1958. Sedan 
med att Lockheed erhöll kontrakt Electra, ett fyrmotorigt turbo- dess har flygplanet byggts i en 

-- .. Photur Swedish Air Force/Flygvapnet 

'7 ; 

~ :.. -
TeJJloserie 

ID ~:~~ 
.

-IDENTIFIERING 
Redaktör: 
ULF HUGO 

Nedan i.i:~iglla/- & raiJarspanings
fpl EP-JE ur US Navy ses över ös
tersjön, 

rad versioner och g~nomgått så
väl dty~rse modifieringar som 
moderniseringar. [Xiiri senaste 
versionen är Kanadas CP-140 
Aurora. Totalt har över 550 P- 3 
produc~rats. Flygplantypen ingår 
som vfiåtsjaklresvrs.'hos en rad 
länder;:bl a Norge ot6 Nederlän
derna, 

Förutom en ylspaningsradar i 
nosen och MAD-bom i aktern är 
flygplanet försett med diverse 
sensore r, bl a visS" signalspa
ningsutrustning. Som hjärta i he
la detta system tjänar en digital 
dator,typ ASO-l14. 

I vap:enarsenalen 'fö[ ubåtsjakt -..: 
ingår tJi'l! minor. torj)bder, sjunk- -
bomber (konventioriellt alt kärn
laddade) samt hydrofonbojar. 
Lasten_bärs dels i det inre bomb
rumm:iii.(2,03 x 0,8S:-x 3,91 m), c 'o 

dels på'~tio y11re bev'äpningsbal- 
kar. Dessutom finns ett speciellt 
utrymme för 87 hydrofon bojar. 

Tolv. P-3 (tio P-3A och två P- . 
38) hat modifierats 'iiJI den mari- '-~
na sigi:i~lspaningsversionen EP- :-
3E. Sex är baserade vid V0-1 
divisionen på marinbasen Agana 
på ön Guam i FjärraC) Ostern. De 
övrigä;s ex, V0-2 di.Xisionen, är 
baserade på basen~:Äota i Spa
nien (men man flyger också från 
andra europeiska baser). Flyg
plan ur, V0-2 upptrjider sålunda 
regeln1åssigt i östers/Öområdel. :_ 

De :: \.Jtseendemassigt mest ; 
framträdande skillnaderna mel
lan P-3 och EP-3E är den sena
res kanotformade stora radomer 
på flY:9& oppens öv~r- och un- ' 
dersidor samt den :runda rado
men på flygkroppens undersida 
framför vingarna. Dessutom har 
EP-3E ingen MAD-bom utan en
bart eQ' kortare utby~gnad . . , . 

Data & prestanda (P-3C): 

SplnnYjdd: 30,4 m 
Uingcj~ " 35,6m ' 
Tomvikt: 35 ton 
Mal( slMtvlkt: 64,4 ton 
Aktlonsrltd/e: 3835km 
S."ttnlllg: 10 
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FALKLAND-KRISEN 1982 
Viktigarehände/seföfl:opp -' -

02-27 Förhandlingar Inleds än en gång 
New York mellan Argentina och 
Storbritannien om Falklands-öarnas 
fr!l'!ltid. ,". 

03-19 "Fll!gglncidenten"!.:>p å Sydgeorglen. 
03-30 Brittisk beredskapsvarning: "Poten

tiaIIYdangerous situation" sedan det 
stått klart att en argentinsk Invasion 
var omedelbart förestående. 

~1 Brltflska FN-delegationen begär 
att'.säkerhetsråctet 'sammanträder. 

04-02 Kl 08.00 inleds en -argentinsk Invasion 
på Falklands-öarna och Sydgeor
glen. 

04-03 FN:s säkerhetsråd utfärdar resolu
tion,;:: nr 502 Innebärande krav på 
tillb'!ikadragande-'sv de argentinska
förbl Inden och pi ', förhandlingslös
ning. 

~5 Kl 10.15 avseglar den första brittiska 
marina operatIonagruppen från 
Podsmouth. ~ 

04-12 Britterna upprä'fui" en krigszon 
om ·200 distansminuters bredd kring 
Falklands-öarna. 

05-01 De första brittiska flyganfallen mot 
flygfält på Falklands-öarna. 

05-02 Den argentinska kryssaren "General 
Belgrano" sänk$:':~Utanför zonen av 
torpeder från brittisk ubåt. 

0&-03 Brittiska Jagaren HMS "Sheffieid" 
sänks av Exocet-robot från argen
tinsk Super Etendard. 

05-07Srltterna upprättar krigszon I.ntlll tolv 
dlstansminuter~~utanför argentinska 
Rusten. .

0&-12 Britterna Inleder landstigning vid 
Port San Carlos. 

0&-25 Ro/ro-fartyget "Atlantic Conveyor" 
~nks av Exo~-robot. 

0&-28prltterna Inta;-. Port Darwin och 
Goose Green. 

06-10 Slutanfallet mot Port Stanley 
inleds 

06-14 Argentinske befälhavaren på Falk
·Iands-öarna b~är vapenvila. • 

• Comodoro Rivadavia 

30 miles r~dius 

LOw Level R~d~r 

150 miles r~dius 
High Level R~d~r 
Cover 

• Rio Gallegos .. , 

Carner 
• Rio Grande 

o 100 300 400 

Srilfl.sUärbar rb 'Blow,ilJfi!' ; med vilken 8 argt!ntins, 
ka fpl sköts ned. 
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Foto via MoDIGB-Press Association 

Den 2 april 1982 landsteg omkring 1000 argentinare på Falklands-öar
na. Efter en kort sammanstötning med de 80 brittiska marinsoldater, 
som svarade för ögruppens säkerhet, ockuperades öarna och förklara
des vara en del av den argentinska republiken. Ungefär samtidigt ocku
perades ögruppen Sydgeorgien av ett mindre argentinskt förband. 
Dessa händelser skulle komma att initiera den största amfibieoperatio
nen sedan andra världskriget. 

FAI.KI.AND-KRISEN 

föråldrat luftkrig i modern tappning 


Av överstelöjtnant INGEMAR STRANDBERG 

En luftkrig med dimensioner. upp försvaret på ögruppen. Så Ombord på fartygen fanns he dat amfibieoperationens omöjlig
Falkiandskriget innebar för båda småningom kom detta att uppgå likoptrar samt vertikalstartande het i ett krig i vår tid haft fel. Vis
parter operationer på räckvidds till ungfär 11.000 man, huvud flygplan av typerna Sea Harrier serligen måste man vara mycket 
marginalerna. För Storbritannien sakligen infanteri, men också FRS1 ur Royal Navy och Harrier försiktig när man drar slutsatser 
i form av mycket långa under smärre enheter ur flottan och GR3 ur RAF. Som motståndare omsatta till vår/Sveriges hotmil
hållslinjer - den närmaste fasta flygvapnet. hade dessa ett av tredje världens jö, men en sak har Falkiands
punkten före landstigningen var Huvuddelen av infanteriet be starkaste flygvapen, det argen operationerna emellertid klart 
ön Ascension - drygt 6000 km stod av värnpliktiga med endast tinska, som förfogade över både bevisat - trots de i många avseen
från Falklands-öarna. För Argen ett par månaders grundutbildning moderna attackflygplan och mo den negativa oddsen, trots en 
tina i form av anflygningsvägar bakom sig. Det fanns emellertid derna attackrobotar. Genom den snabbt improviserad planlägg
på räckviddsgränserna för till också en mindre del elitsoldater. brittiska blockaden av Argentinas ning och trots bristen på föröv
gängliga flygplan - upp till 800 kust, kraftigt understruken av ning - en operation av detta slag 
km. • • Den brittiska amfibiestyrkan sänkningen av den argentinska kan lyckas ... om man är tillräck

Omsatt i mer lättförståeliga kom efterhand att byggas upp till kryssaren "General Belgrano" ligt fast besluten an lyckas. - 
termer skulle dessa förhållanden ansenliga dimensioner: tvingades de argentinska sjö Amfibieoperationer är alltså fort.2 hangarfartyg (HMS "Hermes" och t ex motsvara en amfibiestyrka, stridskrafterna till relativ overk farande ett akut hot att räkna 

"Invincible").som med Kanarie-öarna som samhet. Detta medförde att det med. 
• 29 jagare och fregatter, närmaste bas efter att ha rundat argentinska marinflygets opera
• 2 atomdrivna ubåtar (HMS "Splen-Skottland färdades till Gotland, tioner samordnades med det ar Mycket skulle kunna skrivas

did" och "Conqueror"), 
för att där anfallas av försvarar gentinska flygvapnets. om operationernas förlopp. Då• 1--3 konventionella ubåtar, 
nas attackflyg, som utgångsba de emellertid dels förmodligen är • . 25 amfibieattack!artyg, 

landstigningsfartyg,serats norr om Umeå. Problema Styrkeförhållandena i luften väl kända för många läsare, dels 
tiken ger sig självt. • 13 trupp- och materieltransportfar (reservation för inaktuella s k ka i huvudsak följer normalmönstret 

För Argentina kom Storbritan tyg (Rekvirerade, bl a "OElI", "Can lendervärden) ges i tabell A: för en landstigning - förbekämp
berra", "Atlantic Con veyor") ,niens beslutsamhet att genomfö ning, uppmjukning av markför
• 9 försörjningsfartyg (ur Royal Fleet ra en amfibieoperation av denna svaret, landsättning och upp
Auxi/iary eller chartrade), 

dimension som en obehaglig •• Amfibieoperationer fortfa rensning - behandlas de i fort
.20 understödsfartyg (ur Royal Fleet 

överraskning. När det stod klart rande an räkna med. - Den förs sättningen inte, utom i de avseAuxi/iary eller rekvirerade), 
att britterna var beslutna att slå .33 tankfartyg (ur Royal Fleet Auxi/ia ta lärdom man kan dra av Falk enden de direkt berör dragna er-
tillbaka, började Argentina ladda ry eller chartrade). lands-kriget är, att de som häv- farenheter: ~ 

Flygfältet vid Port Stanley "fylld" med argentinska attack-fp I typ lA-58 "Pucarfl" (skadade vid brittiska bombraider). In för landning ses en C-130 "HefCules" ur RAF. 



•• Harrler i hetluftspremiär. - dast vid ett fåtal tillfällen , då Mi
Harrier är utan tvekan ett i da rage eskorterade Skyhawk vid 
gens hotmiljö prestandamässigt attackanfall. De jaktrobotar (typ 
underlägset jaktflygplan . Den har Matra 530 och Magic 550) som 
dock vissa egenskaper som rätt utnyttjades av argentinarna före
utnyttjade kan ge stridsöverläg faller underlägsna (I) de (Side
senhet. Den kan starta och landa winder, typ AIM-9L) som britter
vertikalt . den kan med hjälp av na uti lytt jade på sina Harrier. 
sin V/STOL-fönmåga svänga bätt Britterna hade snabbmodifierat 
re än sina motståndare Och den Harrier för att bära AIM-9L . 
kan i det närmaste " tvärnita" (II) i 
luften med hjälp av de vridbara Trots dålig radarförvarning 
utblåsmunstyckena . (Se skiss flygburen sådan saknades helt 
sid 22-23) var oddsen otvivelaktigt på det 

Harriers motståndare. Mirage brittiska jaktförsvarets sida, så 
och Skyhawk, hade båda varit länge de båda hangarfartygen 
fartöverlägsna, om de inte tving var intakta. För att förbättra Har
ats operera på gränsen för sina riers operationsmöjligheter hade Royal Navys " Sea Harrier" FRS l här under vertikalstart Irån HMS "Hermes". 
räckvidder - och ibland därut britterna också försett ett antal 

över. De hade därför inga margi stödfartyg med landningsdäck 

naler för luftstrid eller för att hålla och tankningsmöjligheter för •• Det är intressant att notera få flygplan för att kunna någor

stridsfart inom målområdet Det Harrier. Härigenom slapp man proportionerna maskin - männi lunda effektivt lösa jaktförsvars

enda argentinska stridsflygplanet belasta hangarfartygen med ska. Ur RAF tillfördes 14 Harrier uppgiften. - Den korrekta relatio

med tillräcklig räckvidd var Can Harrier vid tankning. Efter GR3 , 16 förare och 170 mekani nen kvalitet/kvantitet visade sig 

berra - men det var i övrigt av vapeninsats måste emellertid ker, dvs ett medeltal av 11 meka ånyo vara beroende av motstån

musealt intresse. landning och tankning ske på nå niker/ flygplan - alla stamanställ darens insatsstor!ek , kvalitet och 


De fem tillgängliga Super got av hangarfartygen. da befäl. Den höga flygplantiII motivation. (I) 
Etendard , som kunde bära Ex gängligheten bör till stor del kun Trots resursbegränsningarna 
ocet-roboten , hade en räckvidd Harriers tillgänglighet var hög na sökas i denna satsning . - En hävdas från brittisk sida, att Har
av under 700 km . De kom därför - över 80 proc - och endast 1 jämförelse med vår organisation rier skjutit ned 27 argentinska 
vid insats att låsa Argentinas luft proc av planerade företag måste ger sig osökt. flygplan, varav 24 med Sidewin
tankningsflotta om två KC-130 inställas pga materielfel. Varje En annan erfarenhet: Trots der 9L och tre med automatka
Hereules. Detta kom helt natur Harrier ombord flögs 9 tim dagli britternas tekniska överläge i non . 27 Sidewinder AIM-9L avfy
ligt att gå ut över verksamheten gen - sex pass om vardera 90 luftstrid (som tillgången på Side rades - de tre missarna bedöms 
vid övriga attackförband min . RAF-förare med attackut winder 9L innebar) kom alltför bero på att förarna avfyrat robo

bildning sattes att flyga jaktpa många argentinska attackflyg ten innan målsökaren låst på 
• Enligt argentinska uppgifter Irulluppdrag med Sea Harrier för plan igenom den tunna jak1för målet. 

skall eskort ha förekommit en- att avlasta Navy:s förare. svarsskärmen. Britterna hade för Efter kriget har det från brittisk 


I lörgrunden t v tre RAF-Harrier GR3 (den närmaste beväpnad med laserstyrda 
("smarta") bomber; de två andra med konventionella bomber). Vidare (överst + 
t h) ses Sea Harrler ur Royal Navy samt en helikopter typ Sea King. Alla ombord 
på hangarfartygel HMS "Hermes". 

Flygplantyp 

ARGENTINA 
Mirage 3EA 
IAI Dagger 
A-4P Skyhawk 
A-4Q Skyhawk 
Canberra B62 
Super Etendard 
Pucara IA-58A 
MS.760 Paris 
Aermacci 326 
S-2A Tracker 
S-2E Tracker 
P-2 Neptune 
KC-130H 
C-130E/H 
Div tp-fpl 
Div hkp 
Boeing 707 

STORBRITANNIEN 
Sea Harrier FRSl 

Harrier GR3 

Chinook 
Sea King 
Wessex 
Lynx 
Wasp 
Scout 
Gazelle 

Antal 

17 
36 
39 
14 
6 
S 

50 
39 

7 
6 
6 
9 
2 
7 

33 
165 

2 

28 

14 

l 
20 
12 
IS 
6 

15 
15 

Tabell A 

Uppgift 

AJ 
AJ 
AJ 
AJ 
B 
A 
LA 
LA 
A 
S/ubj 
S/ubj 
S/ubj 
SITank 
Tp 
Tp/sb 
Tp/ubj 

JAS 

ASJ 

.. I akan/ AnmärkningBevapn ng: bomb 

Vid krigets början var 
2x30 mm/1S00 kg 
2x30 mm/1S00 kg 

82 operativa enl 
2x30 mm/4000 kg argentinska källor 
2x30 mm/4000 kg 
2x20 mm/4000 kg 
2x30 mm/4S00 kg 
2x20 mm/1S00 kg 
2x8 mm/400 kg 
2x8 mm/2000 kg 
1400 kg 
1400 kg 
4000 kg 

Fellowship , Friend-

l 
I 
} 

.. f ship, Skyvan m fl. 
Chinook, Lynx , 

I UH-1A, Agusta 
A,109 m fl 

2x30 mm/AIM-9L1 
arakpod/1S00 kg 
2x30 mm/AIM-9L1 
arakpod/ 1500 kg 

1 på "Ascension" . 
3sjönk med "Atlanti c 
Conveyor" 

Ur marinens Brigade 
Air Squadron och ar
mensArmyAirCorps 

Till de brittiska flygresurserna skall också läggas de flygplan, 
som opererade med ögruppen Ascension som bas, nämligen 
Vulcan B Mk.2 , Nimrod MR Mk.2, Victor K2 och Hereules . Deras 
insatser var kostnadskrävande, tidsödande och ibland av liten 
effekt. De hade dock en icke obetydlig del i britternas tota/fram
gång i Falklands-konflikten. 
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Foto: AAF 
~--~-----------,__--,.------------~-------=----------~ r------------~~--~~------------------------~--

T v: Argenlinarnas A·4 " S/t:yhaw/(' Ovan : Trols all Mirage 3 är ell över· 
gjorde ell gall jobb Irols alt Ipl inle ljudslpi led argentinarna sv;lra lör· 
äger överljudspreslanda. lusler härmed - 26 nedskjulna. 

sida hävdats, att man behövt ett 
jaktflygplan utrustat med medel
distansjak1robotar, typ Sparrow 
eller Sky Flash . Detta för att bätt
re kunna lösa jaktförsvarsuppgif
terna, trots att kortdistansroboten 
Sidewinder 9L visade sig högst 
effektiv i "dog fight" / Iuftstrid flyg
plan mot flygplan . 

Med Sea Harrier genomfördes 
över 1500 företag och med Har
rier GA3 150 företag under kri
get. Navys Sea Harrier utnyttja
des i första hand som jak1 och i 
andra hand som attack, medan 
AAF Harrier GA 3 i huvudsak ut
nyttjades för attack och spaning. 

•• Det argentinska flyget - ett 
dödligt hot mot britterna. - Ar
gentinas flygvapen hade vid 
krigsutbrottet 82 tillgängliga at
tack/jaktflygplan av typerna Mi
rage/Dagger och A-4 Skyhawk. 
Argentinska marinen disponera
de dessutom 14 A-4 Skyhawk 
och fem Super Etendard. 

I första hand satsade argenti
narna på att försöka sänka brit
ternas båda hangarfartyg samt 
deras trupptransportfartyg . Brit
terna var å sin sida medvetna om 
riskerna . De höll sig därför väl 
öster om gränsen för argentinar
nas flygräckvidd - utan luftttank
ning. 

Under de 45 dygn som flygkri
get pågick - 1 maj till 14 juni 
var argentinska flygoperationer 
pga dåligt väder inte möjliga un
der 20 dygn . Under återstående 
25 dygn planerades 505 flyg
planföretag med flygvapnets 82 
attackf/ygplan. 445 företag ge
nomfördes. Av dessa nådde 302 
målen eller målområdet. Enligt 
Argentina förlorades 34 av flyg
planen , vilket ger 41 proc förlus
ter. 2.782 flygtimmar förbrukades 
under dessa 25 dygn för attack. 
Nästan lika många flygtimmar 
förbrukades för spaning, luft
tankning och andra specialupp
drag. 

• Det argentinska flygvapnet, in
klusive marinens flygstridskraf
ter, fick ta den värsta stöten un
der Falk/ands-kriget. Efter sänk
ningen av kryssaren "General 
Belgrano" förekom inga sjöope
rationer från den argentinska 
flottans sida. I stället satsade ar
gentinarna allt på flygstridskraf
terna. De hade sånär lyckats , om 
inte oturen varit emot dem .. och 
de långa flygdistanserna . 

Det kan synas som ett ödets 
ironi, att Argentinas CFV som 
enligt vissa uppgifter motsatt sig 
Falklands-äventyret skulle vara 
den som tvingades försöka bära 
av mot britterna . Följderna för det 
argentinska flygvapnet blev om 
inte förödande så dock svåra att 
bära. 

Från brittiskt håll har framförts , 
att om Falklands-öarna legat 150 
km närmare Argentina, hade kri
gets utgång sannolik1 blivit vä
sentligt annorlunda. Denna upp
fattning är säkert rik1ig. Med tan

ke på det argentinska flygets 
hänsynslösa insatser, torde ut
sagan närmast kunna betraktas 
som ett "understatement" 

•• Super Etendard och Exo
cet. - Vid krigsutbrottet dispone
rade det argentinska marinflyget 
fem flygklara Super Etendard 
det enda flygplanet som kunde 
utrustas med sjömålsroboten 
Exocet. Argentina satsade sina 
få Exocet-robotar på att sänka 
britternas hangar- och trupp
transportfartyg . För att lokalisera 
dessa utnyttjade man dels mari
nens Neptune, dels flygvapnets 
Boeing 707 för havsövervakning 
med radar Vissa uppgifter säger 
att Argentina dessutom hade till
gång till spaningsunderlag från 
sovjetiska satelliter. 

Sammanlagt avfyrades fem 
Exocet-robotar från Super Eten
dard. Av dessa träffade två/tre. 
26 Etendard-företag genomför
dM. ~ 

Falkiand - de köande lågtryckens öar 

Med avseende pA klimat och 
topografi torde Falklands-öar
na utgöra ett av Jordens klirvas
te och mest oglistvlinllga be
bodda områden. Klimatet är 
svalt; - vlntfH'IJd _7'_ +1', som
martid + 14' I dygnsmed&ltem
peretur. Men har sommar nlir vi 
har vinter och tvlirt om. Arane
deröörden är ca 700 mm - dvs 
ungeflir densamma som vi har I 
stockholmsområdet, fast med 
1/2 Ars förskJutning. Snöfall fö
rekommer ca 50 dagarll". En 
praktJskt taget oavbruten kedja 
av lAgtryck passerar öarna frAn 
SV/NV. Storm lir normalt vinter
tid och av vindarna lir 64 proc 
starkare lin 20 knop. 

Ögruppen bestAr av tvA hu
vudöar och ca 200 smllöar om 
totalt drygt SkAnes yta. Sundet 
mellan huvudöarna lir på sma
laste stlil/et 4,5 km brett. Kust
IInJwna lir starkt oregelbundna 
med mAnga vikar som llimpar 
sig för landstigning - om Inte 
drivande sjögrlis hindrar. Inlan
det lir mycket stenigt och svAr

framkomligt med högsta kullar 
pil 400-600 m. Normalt ligger 
dock terrängen undw 30-me
tersnlvAn. Vlixtllgheten bestllr 
mest av grlis och ljung pA he
dar och myrar. De f A trIiden är 
planterade. lost/västlig rikt
ning är ögruppen ca 250 km 
och I nord/sydlig riktning ca 
120 km. 

På öarna fanns vid argentl
nernas lendstlgnlng ca 1800 ci
vile Innevånare (varav I Port 
Stanley ca 1200), 268.000 fAr, 
nAgon miljon pingviner, tre pu
bar, tre kYrkor och en maroon
flirgad londontaxi, som även 
utnyttjades som tjänstefordon 
för den brittiske guvernören. 

• • Varför lir dA Falklands-öar
na sil attraktiva för Argentina 
och Storbritannien? Kortfattat 
kan motiven tlinkas vara : 
• Store oljefyndigheter finns 
under den omgivande havs
bottnen; 
• Havet InnehAller stora mäng

der krll/, en räksort som har ett behovet för den argentinska re
mycket högt nIiringsvärde och geringen att genom ett lyckat 
som kan tänkas utgöra en "AtereTÖvrande" av Falkiands
framtida föda för mänsklighe öarna skapa goodwill hos det 
ten; argentinske folket som ersält
• Stora mineralfyndigheter nlng för det missnöJe, som en 
finns sannolikt ocksIl I omrA undermAllg ekonomi och en 
del. SkYhög InflaUon fört med 

Till deaBa motiv kan läggas sig. • 

Väslra och östra Falklands-öama med aktuella ortsnamn . Rutan I cenlrum 
visar pla/sen lör britternas landstignIng den 82-05-21 . 
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A) I det första lyckade anlallet 
an flög en Etendard mot ett tidi
gare lokaliserat mål som troddes 
vara åtminstone ett av hangar
fartygen. Vädret var minst sagt 
dåligt - 500 m sikt och 150 m 
molnbas - varför anflygningen 
skedde på lägsta höjd under 
moln och radartyst. På beräknat 
lämpligt avstånd från målet tän
des flygplanradarn, varvid två 
mål upptäcktes och anfölls. In
gen motverkan från britterna 
kunde konstateras. En robot träf
fade jagaren "Sheffieid", som rå
kade i brand och senare sjönk. 
Robotens stridsdel exploderade 
sannolikt inte, utan fartyget an
tändes av bränsleresten i robo
tens drivmotor. (I) 

Att skadorna trots robotens 
felfunktion blev så allvarliga be
ror främst på dels bristande sek
tionering i fartyget , dels före
komsten av brännbart material i 
fartyget - mängder av plast i iso
lering och kablage samt ett lager 
matolja för besättningens mat
lagningsbehov. 

B) I det andra lyckade anfallet 
anflög två Etendard i en omfatt
ningsmanöver mot hangarfarty
get "Hermes" samtidigt som 
andra attackflygplan anföll från 
väster. 

Två Exocet-robotar avfyrades 
mot "Hermes" Den ena avled
des från målet genom insats av 
aktiv och passiv störning. Den 
andra roboten missade helt, på
står britterna . 

Olyckligtvis upphörde man 
med störningen när roboten av
letts från "Hermes" Den låste då 
på nytt . nu mot transportfarty
;Jet "Atlantic Conveyor", som 
träffades och senare sjönk. Om
bord på fartyget fanns de 900 
tält , som skulle utnyttjas av de 
landstigna förbanden . Bara den 
omständigheten innebar (med 

Sup., E/.ndarrl u, a,g.ntlnska /IoNan. 

Arg.n/ina ha, köp/14 Sup.' E/.ndarrl a. F,.nk,lk•. F.m hann I•••,.,.s lö,. krig.t. YN.,IIg.,.lam 
ha, I •••,.,a/s I höst. 

, , 

\ ·.-\RI.-\ BLE .-\CCORDl~G 

TO L.-\L':"CH .-\ LTITL DE PROFILE OF AIR TO SEA ATTACK 
Ovan: Principskiss av boclll-robolllns flygbana vid avfyring från luften . 

NIIdan: En överraskande undanmanövllr (för att undgå beskjutning) hos Harrler var "vhitfing", där Iy",örmågan (vridning av jelulblåsmunslyc
kena) utnyttjas för bMe bromsning + Iyfflsväng. 

-~ ==---

-.'l: 

tanke på klimatet) ett allvarligt le" , varför fartyget anfölls . Båda ingen det avsedda målet - ett 

hot mot landstigningen. Dess Exocet-robotarna träffade - den hangarfartyg . Följderna blev än

utom följde tre Chinook-helikopt andra roboten påstås ha träffat i då svåra för britterna. Hade ett 

rar och en hel division Wessex haleI efter den förs la I En av ro hangarfartyg träffats hade det 

helikoptrar med i djupet. De Har botarna exploderade eventuellt kunnat bli katastrof. 

rier GR3 som fanns med ombord inte . - Avståndet mellan "Her

hade (turligt nog för britterna) mes" och "Atlantic Conveyor" (= • • Exocet och motmedel. 
strax innan ombaserats till han flera sjömil) kan stödja dessa Hur kunde nu jagaren "Sheffieid" 

garfartygen ; liksom en Chinook uppgifter. träffas, utan att någon åtgärd 

helikopter. hunnit vidtas ombord för att be


Enligt fransk /argentinska upp Slutfacit blir alltså : Av fem från kämpa Exocet-roboten? 
gifter troddes "Atlantic Convey flygplan avfyrade Exocet-robotar Förklaringen är "enkel". Man 
or" vara hangarfartyget "Invincib- träffade två/ tre, varav egentligen hade (enligt britterna) i samband 

Nedan: Argentinsk Mirage/Oal/ller man
Frllgattlln "Broadsword" mild lin fyrilantlg plål svelsad över hålel öl'rerar sig undan brlllisk Iv-rb-beskjul
lIftlIr lin argllntinsk "dum järnbomlJ", som sludsade genom fartygel ning. En rb ses expfodera i bergsslutt
ulan att brisera. ningen. 



Ovan: Förvisso träffades jagaren "Shemeid" aven Exocel-rb. Förvisso sjönk hon senare. MEN rb briserade sannolik/INTE. Del var rb:s 
bränsleresler som anlände "S". Elden spred sig via plastisoleringen (pga för f~ säkra farlygsskolt ; ell fackf/gl bekvämf/ghelskrav) Ii(( elt fager 
malofia ... som orsakade lalalbrand. - Dyrköpla erfarenheler. 

-

med ett satellitsamtal tvingats 
stänga av den utrustning som 
kunnat upptäcka roboten - spa
ningsradarn. Detta eftersom den 
störde samtalet. När roboten 
slutligen upptäcktes optiskt någ
ra sekunder före träff, var det 
självfallet för sent att utnyttja 
motmedel eller att bekämpa den 
med luftvärn. Den förklaringen 
har dock ifrågasatts i fackpres
sen. Fackjournalisterna vill lägga 
skulden på radarstationens dåli-

Nedan: Argentinsk Mirage 3 (israelisk
byggd "Neske"') efter attack motlregall 
och de brittiska landstigningsstyrkorna . 

.... 


ga prestanda mot lågflygande 
robotar. 

I det andra fallet - "Hermes"j 
"Atlantic Conveyor" - hade man 
lärt av skadan, varför elektronis
ka motmedel kunde insättas i tid. 
Anfallsmålet kunde också skyd
das även om "Atlantic Con
veyor" kom att bli offret av miss
tag . (Brittiska uppgifter.) 

Ytterligare ett brittiskt fartyg 
kom att bli mål för en Exocet- ro
bot. I detta fall en normalt far

tygsburen sådan, som proviso
riskt grupperats vid Port Stanley 
som kustartilleri . Jagaren "Gla
morgan" , som bekämpat argen
tinska anläggningar vid kusten, 
träff ades aven robot och skada
des - dock utan att slås ut. Ro
boten upptäcktes på kort av
stånd. Likväl hann man skjuta 
upp remsraketer så att ett moln 
bildades runt om jagaren. Robo
ten låste på ekocentrum av 
remsmolnet ... och jagaren, som 

Brinnande 
rb-bränsle, 
bristande 
sektionering, 
mängder 
av plast (!) 
+ matolja (!!) 
sänkte 
"Sheffieid" 

girade, var på väg att passera ut 
ur molnet. Träffen kom därför att 
bli i jagarens helikopterhangar, 
dvs i akterns övre del. Jagarens 
hangar med helikopter förstör
des. 

Slutsatsen av duellerna Exo
cet/motmedel tycks bli , att rätt 
insatta mot medel ger ett förhål
landevis gott skydd mot enstaka 
robotar . 

• • Smart avlonik och "dum
ma" järnbomber. - Det kan 
tyckas märkligt att så mycket in
tresse har focuserats på det fak
tum, att en Exocet-robot för 1 milj 
kr kan sänka en jagare för 250 
milj; och att så liten uppmärk
samhet har ägnats åt att en järn
bomb för 25.000 kr eller en la
serstyrd bomb för 65.000 kr kan 
göra detsamma. 

Argentinarnas järnbomber sva
rade för huvuddelen av britternas 
fartygsförluster - HMS "Antelo- ~ 

Hangarfartyget "Invincible" med sin last av Harrier. Hade argen
tinska flyget lyckats med sin primäruppgift att sänka de brittiska 
hangarfartygen, hade nAgon segerparad i London aldrig blivit av. 



Förs / nu i hOst har briNerna /ill/örl Roya/ Na vy och Sydallanlen fly gburen radar/ut/bevakning; 
nyrostade Sea King. 

pe", "Coventry" , "Ardent" och 
"Sir Galahad" . Dessutom träffa
des sex andra fartyg ... som kla
rade sig enbart genom att bom
berna inte briserade. 

Under kri get fäll de argentinska 
flygvapnets 82 attackflygp lan 
173 bomber. Av dessa beräknas 
endast ungefär 50 proc ha bri se
rat. Skälen till detta kan vara fle
ra. Del s kan tändrören ha varit 
felakti ga eller ha hanterats felak 
tigt vid aptering/hängning . Dels 
kan den extrema låghöjdstaktik 
som argentinarna använde ha 
medfört , att bomberna inte hann 
armeras pga kort falltid. Det kan 
också vara så, att man avsiktligt 
utnyttjat någon fördröjning hos 
tändröret. Detta för att ge fl ygpla

net en chans att hinna ur bomb
brisadens riskzon . 

Den bästa verkan av argenti
narnas bombanfall erhölls i an
slutning till landstigningarna. 
Man ku nde anfiyga i skydd av 
terrängen och på så sätt erhålla 
överraskning gentemot britterna, 
vars radar och luftvärn skymdes 
av tärrängmaskerna. 

Britternas Sea Harr ier ombord 
på "Hermes" fl ög 869 företag , 
fällde 42 st 450 kg bomber samt 
21 BL 755 multipelbomber 
27.00030 mm avfyrades. Harrier 
GR3 gjorde 60 företag från "Her
mes", fäl lde 150 st 450 kg bom
ber (inkl " Paveway 2" laserstyr
da bomber) samt 25 BL 755. • 

Öd, ! riKemur StraruJherg 

I nr 1/83 for/sät/er redogö
relsen om Falklands-krigetl 
konflik1en. D~ behandlas 
bl a flygburen luftbevak
ning, luftvärnsrobotar, im
provisationer, bomföretag/ 
lufttankning, helikopterin
satser, specialförband 
samt samlade erfarenhe
ter. FLYGvapenNYTT nr 1/ 
83 beräknas utkomma 
marsl april, 

Port Stanley-lIygfältet den 14 juni = .Id-upphör-dagen. Flera Ipl Iyp MB .339A + 
Pucan! föll I britternai hinder. 
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FALKLANDS-OARNA 

Historik 

Ar 	 Händelse 

Den brittiske kaptenen John DavIs upptäcker 
Fslldand. 
Britten John Strong ut10rskar Fsfkland och 
döper aundet mellan huvudöarna till 
Falkland-sundet efter 3:dJe earlen av 
Falkiand, aom tillhörde amfralltetet. 
Franska fsrtyg angör öarna, som döpa 
till Les Isles Mafovlnea (förapansknlng: 
" Los Malvlnas" ). 
En franak koloni grundas I Port Loula (östra 
Falkiand) av BouganvllJe, aom hävdar 
frllnsk suveränitet över öarna. 
Den brittiske kommendören Byron landatIger 
på västra Fafkland och hävdar brittisk 
suveränitet över öarnll. 
En brittisk kofonf grundas f Port Egmont på 
västrII Falklsnd. 
Spanien hävdar suveränitet över Los 
Maivinas. Motiv: Falkiand är en utpost liV 

Sydsmerika, vara sydligaste del är en 
apansk kolonI. Frankrikegodlardetta mot en 
ersättning molavarsnde 600.000 pund. 
Den spanske guvernören I Buenos Aires 
Invaderar på eget bevåg västra Falkiand. 
Spanska regeringen lämnar tIllbakII västra 
Falkiand efter krigshot från britterna. 
Britternll överlämnar västra Falkiand till 
Spllnlen pga reduktioner av försvars
IInIIagen. 
Kapten Cook upptäcker Sydgeorglen och 
Södra Sandwich-öarna, 
Argentina blir republik. - Spanien lämnar 
Fafkla nd för gott. 
Kapten Jewltt lIngör Port Loula och gör 
anspråk på Falkiandför Argentina. Britterna 
proteaterar menvidIar Ingaövriga åtgärder. 
Argentina deklarerar att man övertagit 
alla SpanienI rättigheter till Falkiand och 
öarna vid Kap Horn. 
Guvernören på Falkiand kaplr ett 
amertkanlkt fartyg aom jagat säl I 
arkipelagen. Korvetten US Lexlngton under 
kllpten Ouncan anfaller som represulle på 
eget bevåg Port Louis och tar ållkllllga 
fånglIr . 
BritternII återtar Flllkland och gör öarna till 
en brittisk koloni med ca 2000 Innevånare. 
Sydgeorglen och lödra Sandwich-öarna 
admlnlltreras från Falkiand. 
Argentina kräver på nytt övemöphet över 
Fafkland. 
FN:s generalförumllng förmår Argentina 
och Storbritannien IItt fömllndla mot 

• 	 bakgrundavö!onevånllrnaaegnalntresaen, 
~d1.ndtlng.,.na f~tUr ~rad!.kt' tID 
t april 1982). .
Införttotetom.,a~lnvnl~Ändll 
en'brlttfak Taak F'orce tUl Iklllnd. ölnn 
vinarna aeklarera,-att de vi llhöra Stor
brttannlen .~ 	 • 

http:d1.ndtlng.,.na


Flygpion/irerna Jorge Newberry & Vlncente A. Almonacid hedrade. 

Ovan: 	Argentinska 
flygvapnets 
löraremblem 

Argentinas Ilygmuseum 

i Buenos Aires 


Ovan: 	Tre Ar senare, 1950, började "Pulqui 2" (OinIia IAE-33) all 
serielramslä/las . 

Nedan: TyskIIIIverkade Junkers JU.52/3m Ijänslgjorde I Argentina 
1937-54. 

FoIO: Lars Chrlslofferson 

Det finns flygmuseer runl hela 
vår värld. Man har mer och mer 
börjat inse att teknik och flyg är 
en del av vår kultur - något att 
bevara. Stor omsorg och möda 
läggs ner på att restaurera gam
la flygplan och att kartlägga fly
gets historia. Många länder hyl
lar sina flygpionjärer genom att 
ge ut speciella frimärken. 

Vid Buenos Aires inrikesflyg
plats, Aeroparque, ligger ett av 
de sydligare flygmuseerna på 
vårt klot. Museet sköls av det 
argentinska flygvapnet, men 
samlingarna har både civila och 
militära inslag. Flygplanen är in
tressanta och museet är väl
skött. 

I det argentinska flygvapnet är 
man mycket stolt över sit! muse
um, man är glad för besök och 
man tar mycket väl hand om si
na gäster. De utställda flygpla
nen finns i en vacker park och 
museibyggnaden ansluter väl till 
omgivningen . 

Äldsta flygplan i museisam
lingarna är en Bleriot XI från 
1909. Motorn är en trecylindrig 
Anzanimotor på 25 hk . Flygpla
net har en intressant hjulupp
hängning. Bland de äldre före
målen kan också nämnas bal
longen "Eduardo Newberry" 
som användes vid första flygtu
ren över Anderna . 

Den egna flygindustrin har ta
git fram flera flygplan . Det första 
argentinska jetflygplanei bygg
des 1947, Dinfia IAE-27 " Pulqui 
1" . Flygplanet var en prototyp till 
ett jet jaktflygplan. Med erfaren
heterna från " Pulqui 1" konstru
erade man sedan " Pulqui 2" , 
som flög första gången 1950. 

IAE-35 "Huanquero" är ett 
tvåmotorigt helargentinskt flyg
plan från 1953. Både flygplan 
och motorer är byggda i Argenti
na. Flygplanet var avsett för 
transport, spaning m m. 

Förutom flygplanen i parken 
finns i museibyggnaden en 
mängd föremål, bilder m m ut
ställda. Museet är väl värl elt be
sök. Både den flyghistoriskt in
tresserade och den som allmänt 
tycker om flyg har här mycket att 
studera. 

Det finns elt stort flyghistoriskt 
intresse i Argentina och man 
kan också få se en hel del gam
la flygplan tumla omkring i luft
havet ovanför Pampas. BI a 
finns väl bevarade Focke-Wulf 
"Stieglilz" och BOcker "Jung
mann" . • 

Lars Chrisrofferson 
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aB 
Genera/ Lennart Ljung 

Vår omvärld visar stort 
intresse för underrättel Signalspanarna

--_.,

ser rörande vårt total
försvar. Man söker svar 
på frågor om vår bered lägger pusselskap, vår försörjning, vå
ra fasta anläggningar 
och baser, våra sam
bandsmedel m m. BEHJiL.L. DIN BIT! 
Man samlar in underrättelser olika vä
gar bl a genom signalspaning, som kan 
bedrivas utan provokationer. Vi får ofta 
indikationer på att sådan signalspaning 
sker mot svensk signalering. Spa
ningsverksamheten visar inte någon 
tendens till avmattning. 

Vi har inom vårt totalförsvar skapat 
goda möjligheter att skydda oss mot 
signalspaning på ett sätt som skall ge 
spaningen ett minimalt utbyte i såväl 
fred som krig. Men det beror i sista 
hand på hur vi omsätter signalskyddets 

föreskrifter i praktiskt handlande. Ty
värr finns exempel på signalering där 
signalskyddet satts åsido, varför spa
ningen helt onödigt kan ha fått under
rättelser. 

Vid utbildning på alla nivåer är det 
nödvändigt att påvisa telehotet mot 
samband och hur vi skall skydda oss 
mot detta. Jag har för övrigt gett riktlin
jer för sådan utbildning - en utbildning 
som skall syfta till en begränsad och 
disciplinerad signalering som i krig 
skall kunna genomföras i störd miljö 

och med stor uppmärksamhet på ris
ken för falsk signalering. 

Jag uppmanar alla chefer med an
svar för sambandsutbildning att ägna 
stor uppmärksamhet åt telehotet och 
våra möjligheter att skydda vår signa
lering mot detta hot. • 

I . 

"land" - ell sovjetiskt signatspaningsfartyg av Okean-k/ass. Ovan + t h förstoringar 
av signa/utrustningen. 

Foto· Forsvarsmaklen 
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(Texlen ur ' ReservOefäl" 4/82.) 

Signalspaning pågar _.• 

( 
..... .1 

Telehot mot totalförsvarets 

samband 


Telekrigföring innebär i diolänkstråk. Radiolänktrafiken Brister i signaldisciplin kan här I krig tillkommer också tele

huvudsak signa/spa kan normalt avlyssnas från fartyg ge mycket goda underrättelser. krigföringsförband (störförband) 
och flygplan som befinner sig i Teknisk bearbetning. - Tek samt resurser för falsk signalening, falsk signalering 
länkstråkens förlängning och nisk analys av olika radio- och ring. Den senare kan utföras från och störsändning. Art 
utanför vårt luftrum eller vår terri  radiolänkstationer för att bl a signalspanings- eller telekrigföoch omfattning av för
torialvattengräns_ fastställa eventuella identi ringsförband eller av agenter och 

väntad te/ekrigföring Samtidigt som avlyssning sker fieringsunderrättande "fingerav infiltratörer bakom våra linjer. 
benämns te/ehot. kan pejling förekomma för att lä tryck" . Störsändning sätts in för att 

gesbestämma våra sändare. Efter bearbetning sker mixning hindra eller försvåra användning 
Signalspaning. - Hela året, var För att rätt kunna utnyttja in från denna signalspaning med av signalmedel, främst radio och 
je dag , varje stund pågår sig samlad information sker bear exempelvis uppgifter från sig radiolänk. Störsändning kan sät
nalspaning runt om i vår omvärld . betning av materialet. Bearbet nalspaning mot radar och med tas in mot armeförband, marina 
Också mot vårt land. Vi kallar ningen delas upp i textbearbet fotospaningsresultat, agentrap enheter och luftförsvar och kan, i 
detta strategisk signalspaning. ning, trafikbearbetning och tek porter m m. kombination med avlyssning och 
Denna spaning utförs normalt nisk bearbetning . Signalspaning i krig, - I krig pejling, bli ett effektivt vapen . 
från platser utanför våra gränser. Textbearbetning. - Efter sor tillkommer taktisk signalspaning . Största hotet är mot armeförban
Där insamlas och bearbetas tering av inkomna meddelanden , Den bedrivs främst mot radioför den. 
uppgifter om vårt totalförsvar, där databehandlas materialet så att bindelse på kortvåg , ultrakortvåg Falsk signalering syftar till att 
försöker man kartlägga vår be exempelvis forceringsöppningar och mikrovåg. Spaningen sker inhämta underrättelser, vilseleda 
redskap, våra sambandssystem, kan erhållas via felaktiga krypto vanligen nära frontlinjen och eller förvirra ledningsfunktioner 
vår sambandsutrustning m m. meddelanden. spaningsmaterialet bearbetas på och störa sambandet. Insats av 
Signalspaningen kan ske från Trafikbearbetning, - Analys fältet eller vid bakre centraler_Till falsk signalering kräver noggran
markstationer, fartygsburna och av nätbilder, trafikvolym och tra skillnad från strategisk signal na förberedelser och ett gott un
flygburna stationer och från sa fikvariationer och av använd spaning , måste taktisk signal derlag , bland annat från signals
telliter. Av stort intresse för främ ningen av anropssignaler och spaning snabbt bearbetas och paning . • 
mande signalspaning är våra ra- frekvenser. delges efter kort tid . Kla s-Göran Lurwberg{f5A 

Nedan: Västtyskt signalspanings/artyg, typ A-50, 
" A/s/er" . 

/ mil/en : Sovjetisk signa/in/orma/ör av Majak
k/ass, GS-242. 
Längs// h: Västtysk d:o, typ A-52. 

När DU signalerar 
kan" ANDRA": 

• ... höra Dig! 
• ... Iura Dig! 
• ...störa Dig! 
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Ovan + nedan: Sovjetiska lyssnare/spanare typ An-12 Cub B 
+ Tu-22 Btinder C. 

Ovan: Amerikanskl signalspanings-fpf fyp RC
135 _ 

Nedan: Brilliskt d:a, typ Nimrod (acks' dver 
Ostersidn). 



~.-

JaktViggen nu även i Norrland 
bilda hederseskort vid leveransflygning· 
en. F21 lörses nu succesivt med ytrerll· 
gare JaktViggen för att fram mot 1985 

nlngen pA lIygplan JA 37 fortskrider pro· 
gramenligt. Man har nått halvvägs i den 
tekniska djupdykningen. All få göra be· 

innebär en stimulans i tjänsten för be
rörrl personal. Det är förste flygverk
mästaren Ingvar Bondesson, Flygvap

som med ca 20 

Norrbottens flygflottllj/F21 , Luleå har 
under hösten 1982 Inlett en ny epok. I 
början av oktober hämtades den första 
JaldViggen liII F21 av chefen för 3:de 
divisionen, kapten Frank Fredriksson . 
PA bilden (ovan 1'1) ses en rote Drakar ha två divisioner i tjänst. - MarkutbiId· kantskap med ell nytt lIygplansystem 

Förbundsstämma i Västerås 

Västmanlands lottaförbund höll i november års

stämma. Som gäst hade man inbjudit FV.s nye I
l~ri, ~_~,
chef, genit S-O Olson. Han talade över ämnet 
"Genvägar till fred - finns de? Dessutom avtac

.:;;.kade CFV avgående förbundslottachefen Gudrun 
.- . • j••Larsen. Till ny ordförande valdes Nini Andersson, • 

flyglotta i Västra Aros lottakår. 

. ~ . 
• 

Ovan: Fr v ses Gudrun Larsen, 
Sven-Olof Olson och Ni

Detta har också uppmärksam40-åring hedrad ni Andersson. 
mats utanför Sveriges gränser. FQIO G-I AflO<,r;soo 
Den svenska lottarörelsen är 

nets Halmstadsskolor, 

Instruktörer genomför utbildningen. 


Läsvärda f1ygskrifter 

Under det gångna året har flera 
historiska flygtidskrifter sett 
dagens ljus . Så även flygböc
ker. Glädjande initiativ, intres
santa läsningar. Tag t ex: 

Tema "VAMPlRE". - Arets sista 
nummer (59) av " KONTAKT" 
behandlar J 28/De Havilland 
"Vampire" . På 48 sidor avhand- ~ 

Gävleborgs Lottaförbund firade 
40-årsjubileum i Gävle sista hel
gen i oktober. Ett 100-tal lottor 
från hela länet deltog i banketten . 
Bland gästerna fanns bl a OBI 
general Lennart Ljung, C F151 
överste Roland Magnda/ och 
SLK:s vice ordförande Birgitta 
Clarholm. 

aB uttryckte i sitt tal till jubila
ren sin uppskattning till lottaor
ganistionen för dess stora insat
ser inom totalförsvaret och för 
den gemensamma strävan att 
värna om vår fred och frihet . Han 
betonade också att lottornas fri
villiga insatser utgör en mycket 
viktig del av vårt totalförsvar. 

Veteran avtackas 
efter 44 år i FV 

Den 30 sept-82 pensionerades en 
av FV:s verkliga veteraner, förste 
flygverkmästare AllAN B)(CKMAN, 
F 21. - A.B anställdes som votontär 
vid F4 38-11-01. '1948 placerades 
A.B vid F 21 och till/rädde - 70 
tjänsten som chef för dess flottilj
verkstad. - Th ses dåvarande sek
torfloltiljchefen, överste Lars Bertil 
Persson överlämna myndighetens 
officiella TACK-gåva tifl Allan (t hj . 

unik i världen och bidrar till vårt 
försvars trovärdighet inför om
världen . 
• Till ny förbundslottachef efter 
Ann-Rita Asåker (avtackad efter 
sex år) valdes flyglottan Ingela 
Sten, Sandviken . 

Det kan klart konstateras. att 
Sveriges Lottakårer nu har 
ordentlig vind i seglen. Nyrekry
teringen går bättre än på mycket 
länge. Kvinnan av i dag tycks in
se vikten av att ha ett starkt för
svar. Därför vill de själva verka 
för att bevara vår fred och fri
h~. • 

Ingrid H ammarberK 

Gav/eborgs LOlloförbulld 

Gärna semester men först frivillig utbildning 

Den 1 oktober slutade skede 2 i 
den femte HLK (högre ledarkurs ) 
för avtalsbunden personal som 
anordnats . Det var 20 lottor - Ar-

Foto: Ivar Blix t 

men (8), Marinen (2) och FV (10) 
samt sex frivillig-assistenter ur 
Armen - som då lämnade F14 
efter det tvåveckors teoriskede 
som ingår i kursen. 

HLK är indelad i tre skeden . 
Den börjar med en ledarskaps
kurs på 36 tim följd av ett teori
skede på 90 tim, dvs det skede 
som avslutades på F14 . Det 
återstående tredje skedet är ett 
praktikskede på två veckor. Då 
skall lottorna tjänstgöra som 
kurschef eller stf kurschef vid lo
kal eller central kurs som anord
nas för avtalsbunden personal , 
dvs lottor. 

Efter att ha genomfört alla tre 
skedena kan de nuvarande fan
junkarna förordnas till fänrikar . 
Bakom sig har de då en utbild
ning och en praktik på i allmän
het ca 25 veckor - allt genomfört 
under semester eller annan le
dighet. - Bra gjort! • 

Isa 
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las hela flygplanets historia med 
utförlig text samt foton och rit
ningar. Planets användning inom 
Flygvapnet granskas såväl ur 
förarens som vpl-mekanikerns 
synvinkel. För kalenderbitaren 
finns sex sidor tabeller med upp
gifter om varje enskilt exemplar 
med tjänst i Sverige . 

"KONTAKT" . som utges av 
Kontaktgruppen för tlyghistorisk 
forskning i Göteborg, har under 
året även avhandlat: Nr 55: 
Douglas DC-6/DC-6B; Nr 56: 
Percival 'Proctor' i Sverige, J 2/ 
Ni eu port 29C-1 samt TP 80/Avro 
'Lancaster' ; Nr 57: S14 Fieseler 
'Storch '; Nr 58 Douglas DC-7I 
DC-7C. 

Medemsskap i "KONTAKT" 
erhålls genom att sätta in 75 kr 
på PG: 87 28 45-3. Adressen är 
Kontakt-gruppen, Box 4015, 
42204 HISINGS BACKA. 

Tema "Svenskt jaktflyg" ef
ter VK2 behandlas i en välredi
gerad skrift benämnd "COUPE 
1r' . Tonvikten är lagd på stor 
bilddokumentation och läsaren 
ser alla jaktfpi från 1946-82 ur de 
flesta vinklar. Berömvärt är den 

Fv 81-176 

FV 81-182 

FV 81-190 

FV 81-191 

FV81-194 

FV 81-195 

FV 81-197 

beledsagande engelska texten . 
För 35 kr erhålles tidskriften. In
sättes på PG 27 66 15-2 , Coupe
redaktion , Göteborg. - "COUPE 
1O/Svenskt spaningsflyg" kostar 
inkl frakt 30 kr. 

Flygets Arsbok -83 ("I luf
ten") finns nu tillgänglig. 208 si
dor för dryga 100-lappen. Lite 
dyrt kanhända men mycket sti
mulerande läsning. Eller vad 
sägs t ex om Rymdkrig , flygplan
projekt på Saab-vinden, Sovjet i 
rymden , Tante Ju/Junkers grand 
old lady, helikoptrar över Nord
sjön? Arskalendern baktill blir till 
stor hjälp för framtida historiker. 
- Detta är den fjärde raka årsbo
ken från förlaget Liber. FV hop
pas även få se den femte . Såda
na här böcker behövs för flygkul
turens bevarande och stärkande I 

• 
Red . 

PS! 

Varli:Jr inte ge nllgon van eller 
väninna FL YGvapenNYTT som 
present? Nordens största flyg
tidskrift - 26.000 ex per utgåva. 
4ggr/ar För bara 15 kr' - Gör 
det' 

BEltJNADE 

r v: Vid Kungl Krigsvetenskaps
akademiens 186 ·e högtidsdag 82
11-12 belönades ur Prins Ber/ils 
hand bl a 1. forskare BENGr AN
DERSSON + major MArS HELL
STRAND (FS) samt 1. forskare OVE 
KALUN (FOA) och GDRAN HAWEE 
(F16). Var och en erhöll 5.000 kr för 
stödjande insatser av Sveriges för
svar. 

Otrolig bytesaffär 

Flygvapenmuseum Malmslätt har 
lyckats " få" en raritet. Spitfire MK.19. 
Hon (pM 627) kom i oktober med en 
C-130 från Canada. Sju års segsliten 
färd . Trots all det är praktiskt taget 
omöjligt för icke miljardärer aM bli 
ägare av slika ting, står hon nu på 
svensk jord - en bytes affär med 
många intriger. Förmedlare av bytet 
var Military Aircratt Resteration Cor
poration/Los Ar>geles. För två A 32 
Lansen , en DC-3fTP 79 (79008) + en 
S kyraider fick vi byta oss till en kana
densisk MK.19. (Som så småningom 
skall bli en S 31 ur Fll .) MEN det 

Ovan: Vid KVA:s högtidsdag i Ar
memusei stora sal höll flygstabs
chefen, generalma;or EVERT BAGE, 
sitt inträdesanförande i KVA. Amnet 
behandlade erfarenheter IrAn Falk
land- & Libanon-kriserna och finns 
publicerad i " Gula Skrilten" . 

saknas in- o yttre utrustni ng. Har Du 
några delar så nng numret. 013
299270. TACK' 

Medio Januari -83 startar äntli
gen bygget av museet del 1. Det blir 
en faluröd "lägerhydda" på gamla 
F3:s fotbollsplan. 6,8 milj kr kostar ka
laset. Blir klar hösten-83 och beräk
nas invigas i början av -84. • 

Red . 

Nytillkomna ITV-program tör FV-personal 

Kavalkad 81 FV 82-202 
Programtid 26 min 
U- matic-kassett 
Flygsäkerhetsanalys 80/81 FV 82-204 
Programtid 24 min 
U-matk-kassett 
Flyget som jag minns 
Männen på marken FV 82-207 
Programtid : Del 105 min 

- - : Del 156 min 
Svensk JAS FV 82-213 
Programtid 27 min 
U-matic-kassett 
Fågelkollisioner 
Programtid 11 min FV 82-214 
U-matic-kassett 
FV:s basräddingstjänst 
Programtid 19 min 
U-matic-kassett 

Time to stop again 
Programtid 25 min 
U-matic-kassett 
Nyhetskassett nr 17 
"Norrsken" 
Programtid 8 min 
U-matic-kassett 
Utan spaning ingen aning 
Programtid 15 min 
Färgfilm och U-matic-kassett 
Dick Stenberg 
43 år i flygvapnet 
Programtid 22 min 
U-matic-kassett 
Med blicken framåt 
Sven-Olof Ofson 
Programtid 32 min 
U-matic-kassett 

FS nya organisation Se vidare upplysningar på löpsedel AV-nyheter eller ring FS 
och arbetsuppgifter /Utbplan i Bastionen, tel: 081788 22 71 eller ITV-studion på 
Programtid 17 min Barkarby, tel : 08/362271 . • 
U-matic-kassett Hel8' Sahlin 
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FBS tidigare "Flygvapnets bomb- och skjut
skola" döptes den 1/7 1981 om till "Flygvap
nets flygbefälsskola". Anledningen till namn
ändringen var främst att uppgifterna vid FBS 
förändrats med åren. FBS huvuduppgift i dag 

är att utbilda till flygtjänstledande befattningar 
(flyg-, divisions- & gruppchef). Vid sidan av 
denna chefsutbildning genomför FBS system
kurser för jakt-, attack- och spaningsförband i 
syfte att uppnå och bibehålla en hög kun
skapsnivå hos våra förare beträffande aktuella 
flygplan- och vapensystem. 

DC 

teor- O Hpra 
motto So··, 

, I 

I CFBS I 
I 


FBS är Flygvapnets minsta skol
förband. Organisationen framgår 
av bild A. 

Totalt består FBS i dag av fem 
befattningshavare , men inom en 
snar framtid skall kursavdelning
en utökas med två regementsof
ficerare. Detta för att kunna pla
nera och genomföra utökad ut
bildningsverksamhet. 

Simulatorgruppen består i dag 
bara aven chef ... samt av hand
läggare (vakant). På förbanden 
disponerar C FBS emellertid till 
ca 25 proc en simulatorsystem
ledare per simulatortyp . 

• • Den snabba tekniska ut
vecklingen på flygsimulatorsidan 
och FV:s utbildningsuppgifter i 
JAS-systemet kommer att kräva 
stora arbetsinsatser för att ta 
fram och driftsätta lämpliga flyg
utbildningshjälpmedel. Mot den
na bakgrund har C FBS begärt 
hos CFV att få utöka simu lator
gruppens organisation med ovan 
nämnda simulatorsystemledare ... 

Nuvarande kursverksamhet 
vid FBS 

• fI';genelUu~ 
• Flygaiil<&rhals 
otflcer.~u~ (F!iOI I g'ng'" 

• T.lfu/c - och 'rlrem
o"'eer./Cu~ ( rs<.: J 

• GruppCltetl~u~ 
• olv/llon,ener ~u~. 

del I 2 "tnlle' Ir • 

• o"""on.cn"'.~IJ" 
del' r qa"9 

t Slm"'.'ormsrrulclur•• ,us 

a flum.,.. b'."dlru,.w mflld 
napr...m.nf.r fr." a"a ". 
p_IlIQon I FV ....... /tyg 


'br8r. "," Arm." OCh Ma 
rin." del'.' r 'eorlutblk1~ 
nJno·,., 

I 

Exp 

Chef (elv) 

BI a på grund av divisionsche
fens (div-ch :s) utökade arbets
område planeras en ny kurs , di
visionschefskurs del 2 med start 
januari 1983. Tyngdpunkten i ut
bildningen kommer att läggas på 
riktlinjer och principer för ledning 
av division såväl i fred som under 
mobilisering och krig, samt mo
dern ledarskapsutbildning . 

Utbildning av Flygvapnets tak-

I 

Kursavd 

Chef (övlt) 
Kuraehef (m» 
2 bltr kuraeh (kn-m» 

Bild A 

tik- och systemofficerare (TSO) 
innebär ytterligare en ny kurs i 
FBS-regi . TSO:s huvuduppgift 
vid förband är att under flygche
fen ansvara för divisionernas 
taktikutvecklingsarbete. Den 
första TSO-kursen genomförs 
under mars 1983. 

• • En div-ch av i dag har inte 
bara ansvar för ledningen av 

KUflch,/en Kn Sunt" (I hl h/llp.r ./,vln /l:n I/ob.nsson allll~lIs""h"$ 
mässiII' bis' n~ IN '.tt/skf mil 

I 

Su/-grp 

Chef (övlt) 
Handläggare 

flygtjänsten . Han har även chefs
ansvar för krigs- och mobilise
ringsförberedelser. Dessutom 
skall han ansvara för vidareut
bildning av sin personal på 
många områden. Div-ch skall 
också svara för sin divisions per
sonalvård . 

Divisionschefen måste organi
sera sin division på rätt sätt och 
engagera flygförarna i ett effek
tivt lagarbete, så att alla optimalt 
kan utnyttja den tekniskt kompli
cerade flygmaterielen . Härige
nom skapas en slagkraftig krigs
division med bibehållen hög flyg
säkerhet . 

• Vårens (-82) div-ch-kurs har 
genomförts med gott resultat. 
Kursen var som vanligt uppskat
tad och omtyckt av eleverna. Ef
ter fem veckors komprimerad 
teori utbildning i FBS-Iokalerna 
på Malmen genomfördes sex 
veckors praktikskede. Nio elever 
delades upp på flottiljerna F7, 
F10, F13 och F21 . Det var den 
första kurs där alla vapenslag 
Uakt, attack , lätt attack och spa
ning) var representerade 
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Under praktikskedet får ele
verna normalt öva två veckor 
som div-ch , två veckor som stf 
div-ch och två veckor som officer 
till förfogande. Eleverna tar här
vid över chefsskapet från ordina
rie div-ch och agerar div-ch i så 
stor utsträckning som möjligt. 
Strävan är att praktikskedet skall 
förläggas på en främmande flot
tilj . Det ger eleverna nya infalls
vinklar och utvecklingsmöjlighe
ter. Utbildningen syftar till att få 
fram en div-ch med följande 
egenskaper: 

• V.,a en god flygare. 
t 	Ha goda ledareganshper - I Bi 

vlIJII ta IIn.Vlr Inge for/roendll . 
kunna f.tt. bwul 

t Vara .IlIbll; 
• H. gan omdome, 
• Ha god .amarbel3fomulga, 
• HIJ sIar IJrbelsk"pllcllel . 
• Va", Int,eu ,ad liV uppgllten 

Den elev som har dessa egen
skaper kan se fram emot ett av 
de mest stimulerande och fasci
nerande jobb man kan tänka sig 
- divisionschefens. 

• • Av naturliga skäl anses div
ch-utbildningen mycket viktig . 
Planeringen av FBS fackutbild
ning för flygfacket i NBO har på
börjats. C FBS utbildningsansvar 
kommer, utöver visst samord
ningsansvar för de olika flyg ut
bildningsleden, i stort motsvara 
dagens. Huvudvikten kommer att 
läggas på utbildning till flyg
tjänstledande befattningar med 
tyngdpunkt på div-ch-befattning
en , utbildning i aktuella vapen
system samt i taktikutvecklings
a~~e . • 

Kapren WeiHo Sundl 

Skolch~fen - C F8S Chef for sko/a.pedlllonen 

Oversle/öj/nan/ Hans H Ilberll Byråass/s/enl Hl/levl Ololsson . 


Kur.schel (1) Kurschel (2j Che/lor $Imu/"orvropplln 
Malor Ove Carfsson Kap/lin We/Uo SI/nell Overs/e/ollnanl Per Hag/lnd 

Bä re divis·onschefer l F 

= bänre flygsäkerhet J 
 s 
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Tj~nste 

Taxe percue 

Sverige 

FÖRSVARSMAKTEN 
Flygstaben 
104 50 Stockholm ~====::3' (,1:~•••• ':d E~ 9 I 

181 3E • lIUINGb 

SWelSSN 0015-4792 
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