


Den 11 april gjorde JAS 
39.108 sin premiärflyg
ning (se första-sides-bil
den). Den nya s k LP
spaken har införts med 
ett modifierat handtag 
och lägre pivotpunkt. 
En lägre pivotpunkt in
nebär att spakens vrid
punkt ligger lägre, vilket 
ger bättre egenskaper 
för piloterna. 

Vidare introduceras i 39.10B 
en ny seriestatus som omfattar 
bland annat uppgraderade 
styrsystem- och elektronikpro
gramvaror samt vidareutveck
lade DBOE-datorer för presen
tation, radar och systemdator. 
Från och med 39.108 är flyg
planen förberedda för senare 
programuppdateringar, bland 
annat styrsystemedition P11 
och elektronikedition E12. 

Gripen byggs och levereras 
med inlagda serieskarvar, vil 
ket innebär att flygplan som 
ligger senare i serien har en 
annan status än de första. Det
ta är helt enligt planerna och 
fl ygplanen i början av serien 
blir uppdaterade efterhand, bl a 
vid den s k minimoden. 

Efter fl ygning vid FMV:Prov 
kommer flygvapnet att börja 
fl yga 39.108. Därmed startar 
återmatningen från förbands
verksamheten som är betydel
sefull för vidareutveckling av 
Gripen. 

Status JAS 39A 

~ 	Statisk hållfasthetsprov
ning av ett komplett skrov 
har genomförts och åta
gandet har verifierats. Ut
mattningsprov pågår och 
för närvarande har 4 800 
flygtimmar provats. 

~ Elmiljötåligheten på 
komplett flygplan har 
verifierats. 

~ RTO-prov (Rejected Take 
Off) har genomförts med 
maxtungt flygplan med 
bra resutat. 

~ Ny elektronikedition har 
i nförts i prov- och serie
flygplan. 

~ Vapenprovningen har 
bland annat omfattat 
slutverifiering av separa
tion för Rb74, Rb75 och 
stor fälltank. Systemprov 
har genomförts med 
olika beväpningar. 

~ 	Serieflygplan 39.103 och 
104 har efter leverans 
använts för utbildning av 
markpersonal och genom
går nu s k minimod. 

~ Serieflygplan t o m 
39.110 har levererats. 

~ 	Drygt 30 JAS 39 är i slut
montering eller samman
byggnad. Drygt tio Gripen 
kommer att ha levererats till 
kund 1995. 

~ 	Flygplan 39.112-126 be

finner sig i olika skeden av 
slutmontering. Flygplan 
39.127-145 i samman
byggnad, enligt tidsplan. 

Status JAS 398 

~ 	Slutmontering av prov
flygplan 39.800 pågår. 
Bland annat har vingar, 
fena och landställ mon
terats. Roll-out planeras 
till september 1995. 

~ 	Sammanbyggnad av för
sta serieflygplanet 39.801 
är klar. Flygplanet skall i 
viss utsträckning delta i 
utprovni ngsprogrammet. 

~ Utprovning av komplett 
tvåsits räddningssystem på 
slädbana i 1100 km/tim
me har slutförts, och resul
tatet utvärderas för närva
rande. "Air Bag" införs. 

~ Första flygning planeras 
till andra kvartalet 1996. 

~ Leveransstart beräknas 
till andra kvartalet 1998. 

Beträffande Gripens 
räddningssystem och 
flygsäkerhetsma teriel 

Flygstridsdräkt: Tjänsteprover 
med flygstridsdräkten fortsät
ter. G-dräktens blåsor har 
modifierats och ett distansma
teriai införts för att förhindra 
funktionsstörningar. Proven 

skall pågå ett år varefter val av 
dräkta Iternativ för serieti Ilverk
ning skall ske. 

Utveckling av BC-skydd för 
piloten pågår. 

Huvsprängsystem 39B: För 
att minska risken för skador på 
föraren i baksits vid nöd ut
språng har en skyddskudde 
införts. Skyddskudden minskar 
risken för att föraren skall träf
fas av glasbitar från den sön
dersprängda huven. 

Fallskärm: Nuvarande fall
skärm avses bytas ti II en ny typ, 
GO 5000 Kvalificering pågår i 
samband med slädbaneprov 
med JAS 39B. Högfartsprovet i 
1150 km/h har genomförts. 
För att verifiera räddningssys
temets O/O-prestanda krävde 
leverantören att ytterl igare fyra 
O/O-skott måste genomföras. 
Dessa har nu genomförts med 
bra resultat. GO 5000 är i lik
het med nuvarande fallskärm 
GO 1000 styrbar. Men den har 
ingen egendrivning innan 
föraren aktiverar styrningen. 
Den ger dessutom en betydligt 
lägre utlösningschock, vilket 
minskar skaderisken vid hög
fartsutsprång. 

Nödpacke: Automatisk fäll
ning av nödpacken kommer 
att införas till Gripen delserie 
2. Redan levererade flygplan 
modifieras senare. Fällningen 
aktiveras och sker strax efter 
att pi loten separerat från sto
len, vilket sker i samband med 
huvudskä rmens utveckling. 
Vid landning i vatten blåses 
livbå ten upp automatiskt. 
Modifieringen görs för att min
ska risken för benskador på 
piloten av den stora och hårda 
nödpacken. • 
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Flygvapenchefen, 
generallöjtnant Kent Harrskog: 
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et diskuteras mycket ekonomi i Sverige 
i dag. Ingen torde undgå att genom 
massmedierna "drabbas" av debatten 

om den dåliga svenska ekonomin och dess 
konsekvenser för verksamheten bl a inom den 
offentliga sektorn. Statsmakterna begär att alla 
måst. e hjälpa till att åstadkomma balans i eko
nomin. 

Det kravet gäller även Försvarsmakten. För 
perioden fram till och med december 1996 har 
vi fått ett sparmål på 1,9 miljarder kronor. 
Lägg därtill de valutaförluster som genom 
kronfallet drabbar försvaret, i första hand den 
militära planeringen. Försvarsmaktens totala 
sparmål blir fö r perioden cirka fem (5) miljar
der kronor. 

•• För oss i flygvapnet innebär det bl a att 
flera viktiga materielprojekt måste senareläg
gas men också att utbildnings- och övnings
verksamheten genomförs med en betydl igt 
lägre ambitionsnivå. Den säkerhetspolitiska 
situationen är som väl är just nu sådan, att vi 
trots ett visst risktagande - också kan accepte
ra en temporär nedgång i beredskapen. Vi 
tvingas helt enkelt gilla läget. Vi måste utöver 
centralt vidtagna åtgärder lokalt anpassa verk
samhet och organisation till en lägre ambi
tionsnivå. Här ställer jag stora krav på för
bandscheferna och kommer att följa upp ut
vecklingen i inspektionsverksamheten. 

Försvarsministern har dock framhållit den 
avgörande betydelsen modern materiel har för 
försvarets trovärdighet utåt. Han understryker 
dessutom vikten av att Cripen-systemet blir 
framgångsrikt. 

• • Regeringen har givit ÖB i uppdrag att 
skissa på ett antal försvarsmaktsstrukturer i 
olika ekonomiska nivåer, som skall ligga till 
grund för nästa försvarsbeslut. Alla nu skisse

rade strukturer kommer att innebära en kraf
tigt reducerad försvarsmakt. Konsekvenserna 
blir stora även för flygvapnet. 

Jag har i dagarna lämnat den preliminära 
redovisningen av utredningen "FV 95" till ÖB. 
Delar av utredningens förslag har redan 
utnyttjats i form av förändringar i verksamhe
ten som lett till besparingar. Vissa del utred
ningar kommer att överarbetas och tas med i 
strukturarbetet inför nästa försvarsbeslut. Det 
gäller främst de delar som rör krigs- och 
grundorganisationen som är helt beroende av 
den framtida ekonomin och resultatet av kon
cessionsprövningarna. 

I höst får vi det slutliga underlaget från rege
ringen. Detta behöver vi för att inför komman
de försvarsbeslut kunna utforma den krigs- och 
grundorganisation som vi skall inta under peri
oden 1997-2001. Det kommer att krävas att 
strukturförändringarna genomförs snabbt, så 
att sparmålen tidigt skall kunna uppnås. 

•• Vår försvarsminister framhöll vid totalför
svarsmötet i april bl a, att förberedelser pågår 
för att inrätta en internationell styrka, som 
möjliggör att med kortare varsel än i dag del
taga i fredsfrämjande operationer. Nya per
spektiv öppnar sig för försvaret genom Sveri
ges deltagande i PfF, Partnerskap för fred, 
genom övningar och annan internationell 
verksamhet, var en av försvarsministerns kon
klusioner. 

För att ta reda på hur vi skall kunna verka 
med delar av våra flygstridskrafter utomlands 
har jag givit Försvarets Materielverk och Flyg
vapnets taktiska centrum i uppdrag att studera 
vad som krävs för detta. Det gäller bl a an
passning av materiel, orderteknik, kommuni
kation på marken och i luften samt vilken 
utbildning som krävs. • 
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FlygvapenNytt redovisar här sammanhangen 
kring Gripen-projektets ekonomi. Syftet med 
denna information är inte att argumentera 
för Gripen-projektet utan att sakligt redovi
sa fakta. Saklighet är nämligen något medie
debatten kring Gripen-projektet på senare 
tid bitvis saknat. Försvarsmakten har skyl
dishet att låta läsekretsen få dra slutsatser 
utifrån faktaredovisning och inte enbart vara 
hänvisad till massmediernas många gånger 
vinklade redovisningar. 

Iw ÖlJe",telö;tMMt .,4Nle JI~e.., UIJ~ilJ~P~~14at 
~ f4(1~eb.~,~u.ektö" JIM' JlM"OM, 1It.te.;'''eJc 

Beslutet om flygsystem JAS 39 

Gripen är unikt både vad avser 

komplexitet, tidsomfattning och 

ekonomisk ram. Det innehåller även 
framsynta och unika krav på styrning 
och kontroll av projektet. Regeringen 
ställer högre krav på samlad planering 
och uppföljning av såväl verksamhet 
som ekonomi än något annat materi
eiprojekt. 

Inom Gripen-projektet används ett 
antal ord som är av central betydelse. 
För att undvika missuppfattningar för
klaras följande begrepp. 

Gripen-projektet: 
140 flygplan inklusive beväpning 

och kringutrustning m m. Enbart 

själva flygplanet inklusive dess ut

veckling utgör cirka 60 procent av 

projektet. 


Den ekonomiska ramen - "JAS-ra
men": 

Ramen består av Gripen-projektets 

gjorda utbetalningar i löpande pris 

samt återstående utbetalningar i 

senaste planeringsprisläge, dvs i 

samma prisläge som försvarsansla

get och statsbudgeten. Omräkning 

av den ekonomiska ramen görs årli 

gen. Därför ändras siffrornaJsum

man. 
Anslagsnivå: 

Beviljad medelstilldelning (tilldela
de pengar) aktuellt budgetår. 

Faktisk prisutveckling: 
Verklig prisutveckling under en 
angiven period. 

Sveriges riksdag har, vilket är unikt 
för försvarsmateriel, ett anta I gånger 
tagit ställning till Gripen-projektets 
totala materialinnehåll, tidsplan och 
ekonomi. Dessa tre parametrar bildar 
tillsammans Gripen-projektet med 
dess ekonomiska ram, den s k JAS
ramen. Påverkas en av parametrarna, 
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de andra . "JAS-ramens" konstruktion 
förutsätter att statsmakterna vid den 
årliga omräkningen ger priskampensa
tian som motsvarar den faktiska pris
utvecklingen (dvs inflation och valuta
kursförändringar) i syfte att säkerställa 
genomförandet av projektet. 

"Svart hål" ... 

Ekonomin utgörs inte enbart aven 
"penningpåse" med ett antal miljar
der. Den består principiellt av fem 
penningpåsar. Varje penningpåse in
nehåller medel som är avsatta för be

talningar som styrs av endera svenska 
kronor, US dollar, tyska D-mark, brit
tiska pund eller franska franc. Den 
svenska delen är knappt 60 procent 
och den del som är beroende av 
utländsk valuta drygt 40 procent. Av 
den utlandsberoende delen dominerar 
dollarberoendet. 

Den utländska andelen medför att 
projektets betal n i ngar påverkas av 
växel kursförändri ngar. 

Den svenska kronans devalvering 
hösten 1992 medförde att "JAS-ra
men" ökade med 5,6 miljarder under 
perioden 1995-2005. Denna ökning 
är alltså helt och hållet beroende av 
växelkursförändringar och är alltså 

inte en fördyring förorsakad av felräk
ningar eller ambitionshöjningar. I dag
ligt tal benämns detta ofta som 
Gripen-projektets del av försvarets 
"svarta hål". 

Följande exempel kan förtyd Iiga det 
faktiska förhållandet . Det är nämligen 
av central betydelse för att särskilja 
reella projektfördyringar, dvs merkost
nader i fasta priser, från "fördyri ngar" 
orsakade av inflation och valutakurs
förändringar. 

Därför blir det dyrare 

De flesta svenskar får i dag mer än 
dubbelt så mycket i lön jämfört med 
1981. Det innebär tyvärr inte att vi i 
dag kan konsumera dubbelt så mycket 
som 1981, eftersom inflationen har 
gjort att våra levnadskostnader stigit i 
likartad takt. Att ett flygplans projekt
kostnad stiger i takt med att tiden går 
beror på samma inflation. 

Komponenterna i Gripen tillverkas 
av människor lite varstans i världen . 
Att kräva av enbart dessa att deras lön 
i dag och även år 2001 skall vara den
samma som den var 1981 vore en 
omöjlighet. Som en följd härav finns 
det klausuler i avtalen som tar hänsyn 
till denna kostnadsutveckling och där
för stiger Gripens kostnader mätt i ett 
löpande pris. 

För att belysa valutainverkan kan vi 
ta ett exempel med en beställning som 
sker ti II USA anti ngen via svensk leve
rantör eller direkt till företag i USA. 
Ordersumman är en miljon dollar. 
Valutakursen vid beställningstillfället 
är fem kronor. Senare kommer den 
svenska kronan, via fattade politiska 
beslut, att flyta fritt relativt övriga 
valutor. Kursen blir då åtta kronor. 
Projektet får då betala tre (8-5=3) mil-

c:: joner svenska kronor mer för precis 
~ samma prestation men fortfarande 
t exakt en miljon dollar ur " penning- , 
~ påsen" dollar. Dvs resterande 
U innehåll i denna penningpå

se är oförändrad och ~ 
leverantöre,n har hel- \ ~ . 

" ler Inte tjanat en 
~ enda e~. ,.. ~tra \....~~~--~------------~--------------~~~ ", 
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Tabell 1 

År Betalat Betalat Ramens 0:0 vid om- Beställt 
f- _ per år ~ccumul prisomräkn I definierad r~ accu~1 

eller "JAS-ra 81 I 25,7 
men" har för 82 0,0 0,0 29,6 0,0 
övrigt ti lIåtits 83 1 0,6 0,6 34,0 13,0 
att ha reserve 84 0,9 1,5 37,9 13,9 
rade medel 85 I 1,6 3,1 41,4 15,4 
för valutakurs 17,5 

87 1,5 6,2 40,8 17,6 
86 1,7 4,7 41,3 

förändringar. 88 2 4 8 6 42 3 , , , 18,6
Detta är sunt, 89 1 2.2 10,8 44,6 19,4 
då försvaret på 90 I 2,8 13,6 46,8 21,4 
intet sätt skall 91 2,7 16,4 48,S 22,2 
kunna påver- 92 2,7 19,1 50,0 60,2 42,3 
ka svensk va- 93 1 3,7 22,7 60,8 44,1 
lutapolitik. 94 5,1 27,8 67,0 48,9 

Observera: I 

För att den se- ~==========================================~ 
naste planeringsramen för Gripen-pro
jektet om 67,0 miljarder skall svara mot "H istorieutveck/ingen" 
verkliga utbetalningar, krävs att valutorna 

"JAS-ramens" första betalningar gjor
des den 1 juli 1982. I tabell 1 vi sas 
"JAS-ramens" utveckling samt årsvis 
gjorda betalningar sedan den fastställ 
des i prisnivå februari 1981. 

Lägg märke ti II att ramen trots infla
tionen sänkt s två gånger (1986 och 
1987) vid den årliga prisomräkn ingen. 
Ramsänkningen föranleddes av dol
larns nedgång. 

Tabellen, vars siffror är maskinellt 
avrundade, är i löpande priser vad av
ser betalningar. Löpande betalningar 
ger en rättvisande bild, eftersom en 
krona som betalats ut vid ett visst till
fälle aldrig kan bli mer än en krona. 
Däremot kan värdet av den utbetalade 
kronan variera beroende på vilka jäm
förelser som görs. 

Den enda 

ma terie/fördyringen 


är oförändrade till projektets slut. Under 
projektets hittillsvarande 13 år har dol Riksdagsbeslutet om Gripen-projektet 
larn varierat mellan cirka 4 och 10 kr och 1982 omfattade 25,7 miljarder kronor 
D-marken mellan cirka 2 och 5 kr. gällande prisnivån i februari 1981. 

Varje projekt, vare sig det är en semesterresa eller flygplansanskaffning, består av de 
tre grundläggande komponenterna: vad skall vi göra (materie/innehålletJ, när skall vi 
göra det (tidsplanen) och vad får det kosta (utgiftsramen). 
Materielinnehållet är här redovisat i fyra delar, flygplanet (själva plattformen) köpt hos 
IG JAS, FMV-köpta utrustningar för kommunikation, utbildning m m, beväpningen 
samt nödvändigt industristöd m m för alt genomföra projektet fram till år 2001. 

IGRIPEN-PROJEKTET (ramdefinitiOn>1 

1992 omdefinierades "JAS-ramen " 
från 50,0 miljarder till 60,2 miljarder. 
Förändringen på 10,2 miljarder bestod 
aven fördyring på flygplansdelen om 
8,7 miljarder, vilket motsvarar 17 pro
cent. Fördyringen är vid internationell 
jämförelse unikt låg för ett så stort och 
långt utvecklingsprojekt, som dessut
om bedrivs på teknikens absoluta 

1982 2001 

67,0 Mdkr 
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framkant. Uttryckt i ett fast penning
värde, dvs när effekterna av inflation 
och valutakursförändringar tas bort, är 
detta projektets enda fördyring. 

De sista fl ygplanen av de 140 hittills 
beställda levereras efter sekelskiftet. 

Industrigruppen JAS gör miljardför
luster på grundavtalet från 1982 avse
ende utveckling och del serie 1 (30 
flygplan). Industrin kompenseras inte 
för dessa förluster i avtalet avseende 
del serie 2. Om delserie 2 skulle bli bil
I igare att ti IIverka än det avtalade pri
set, kommer merparten av detta stats
makterna tillgodo. 

Dessutom förändrades materielin
nehållet när "JAS-ramen" omdefiniera
des 1992, vilket innebar en ökning 
med 1,5 miljarder. Behovet av ett ökat 
antal jaktrobotar och 1987 års för
svarsbeslut om en särskild satsning på 
motmedel adderas inte in i "jAS
ramen". I "JAS-ramen" var ett tungt 
attackvapen (GRBITSA) inplanerat. 
Detta utgick ur planeringen, vilket in
nebar en ambitionssänkning i attack
rolIen. Spaningskapseln omplanerades 
från "JAS-ramen" till den planerade 
fortsättn i ngen, dvs den fortsatta ersätt
ningen av Viggen-systemet, utöver de 
redan beställda 140 flygplanen . 

Mest granskade 
projektet 

Eftersom huvuddelen av materieIinne
hållet är beställt, är handlingsfriheten 

inom Gripen-projektet liten. För närva
rande är 48,9 milja rder av " jAS
ramens" 67 mi ljarder lagda i beställ
ning, dvs drygt 70 procent. Att så stor 
del är bunden i beställningar med kon
tra kterade leveranser ti II efter se
kelski ftet är ytterligare ett exempel på 
sådant som särskiljer Gripen-projektet 
från övrig materielanskaffning inom 
försvaret. 

Inget projekt är så utrett, granskat 
och rapporterat som Gripen-projektet. 
Sedan starten 1982 har Försvarsmak
ten (FM) och Försvarets Materielverk 
(FMV) årligen (dvs tolv gånger) sänt in 
en "JAS årliga redovisning" till rege
ringen, bl a som underlag för den årli
ga budgetpropositionen. Projektredo
visningen omfattar bl a, till skillnad 
från vanlig årsredovisning, projektets 
totala ekonomi och samtliga föränd
ringar som inträffat sedan föregående 
redovisning. 

Var 18:e månad har FM och FMV till 
regeringen insänt en total teknisk ge
nomlysning av projektet, en s k PVT
(Projektvärderi ngsti IIfälle)rapport. 
Totalt har sju insänts. Från och med 
1994 har dessa båda rapporter slagits 
samman till en gemensam årlig rap
port. 

Totalt har dessutom cirka 70 rege
ringsskrivelser i materielanskaffnings
ärenden insänts. I samband med utre
dandet kring delserie 2-fördyringen 
utväxlades ytterligare ett 30-tal skrivel
ser avseende uppdrag från regeringen 
och rapporteri ngar ti II regeri ngen. 

Den hösten 1982 tillträdande social

demokratiska regeri ngen lät omedel
bart göra en inträngande ekonomisk 
analys av projektet. Inga anmärkningar 
gjordes. Efter Gripen-haveriet på Lång
ho lmen 1993 tillsattes en särskild 
"JAS-kommission", som efter en om
fattande och inträngande utredning 
gav FM och FMV ett gott betyg. 

Utöver detta har Gripen-projektled
ningens sätt att sköta projektekonomin 
granskats av representanter från För
svarsdepartementet (FÖ), Riksrevi
sionsverket (RRV), Försvarets forsk
ningsanstalt (FOA), Försvarsmakten 
(FM) och Försvarets materielverk 
(FMV) i samband med en utredning 
om ett kompletterande priskompensa
tionssystem för Gripen-projektet. Inga 
förändringar av hittillsvarande metodik 
har föreslagits. 

Öppenhet A och O 

RRV har utöver detta nyl igen granskat 
FMV:s sätt att hantera den del av sitt 
valutaberoende som går via svenska 
leverantörer. Kriti k riktades därvid mot 
FMV. Gripen-projektet däremot und
gick kritik och ansågs styras med er
forderlig kontroll. Nyligen har försvars
departementet funnit behov att intiera 
ytterligare en RRV-utredning kring Gri
pen-projektets ekonomi. 

Rapporteringar och utredningar 
kring ett så tungt materiel projekt som 
JAS 39 Gripen är både berättigade och 
s jä I vk la ra. Försvarsma kten/fl ygvapnet 

eftersträvar största 
möjliga öppenhet 
.. . med beaktande 
av försvarssekre

.~ ..._...... .. 
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Anm: Omfattar 140 fpl, vapen, motmedel Prisnivåer: 
markelektronik mm 1982/94 i löpande pris 

Miljarder kronor 

tess och kommerTolalekonomi Gripenprojektet 
siell sekretess. 

(läget 1994-06-30) 
De välfunge

rande och resurs
snåla metoder för Total 
projektstyrn i ngkostnad 
som används in
om Gripen-pro

Beställt jektet torde, en
I igt Försvarsmak

Verkställd tens åsikt, kunna 
användas ävenutbetalning 
vid andra större 
projekt.

Planerad 
FlygvapenNytt

utbetalning har under alla 
aktuella år myck
et närgånget re
dovisat för läse
kretsen projektets 
utveckling ur alla 
tänkbara synvink
lar. Denna artikel 
är bara en i ra

82 =1982-06-30 1 USD =7:41 1994/- i planeringsprisläge G94195 den . • 
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I mitten av september 1994 genomförde representan
ter för Försvarsmakten på regeringens uppdrag en 
inspektionsresa till Polen. Under ledning av överste 1. 
Gustaf Ankarcrona genomförde Sverige för första gång
en en inspektion enligt Wiendokumentet. Deltagare i 
inspektionskon tingen ten var förutom överste An
karcrona (2. fördelningen), överste Lars Winberg (F 14), 
överstelöjtnant Björn Wirde (Högkvarteret) och major 
Björn Jonsson (Högkvarteret). Tolkar var kapten Diana 
Sendlak (F 10) och kadett Elisabeth Carlsson (F 4). 

verige har som medlem i Europe
iska säkerhetskonferensen (ESK) 
undertecknat Wiendokumentet 

från 1992. För närvarande har 52 
europeiska stater undertecknat detta 
dokument. Syftet är att årligen utbyta 
militär information och därigenom 
skapa förtroende och säkerhet staterna 
emellan. Detta kan t ex ske genom 
inspektioner och utvärderingar. 

U ngefär tre veckor före avresan fick 
de reseinblandade besked om att det 
sku Ile genomföras en inspektionsresa 
till Polen. Orsaken till att det blev just 
Polen var framförallt att man där pla
nerat att vid aktuell tidpunkt genom
föra en större armeövn ing. 
Resetoi karna fick genom Tol kskolans 
försorg hjälp med en del armeglosor 
och fackuttryck. En vecka före avresan 
gavs möjlighet att vid Högkvarteret i 
Stockholm lära känna deltagarna 
inspektionsgruppen och erhålla nöd
vändiga fakta om Polen och den 
armeövn ing vi avsågs studera. 

Polen fick förvarning om vår in-

Stabsövning under Tatry-94. Stabschefen 
(längst t v) redovisar låget i stort. Därefter 
ses överste Winberg, överste Ancarcrona 
och major Björn Jonsson. 

FlygvapenNytt nr 2/95 8 

i 



spektion först fem dagar före vår an
komst. Svar/bekräftelse skall inges 
inom 24 timmar! Sådana är reglerna. 

Genomförande 

Start skedde från Arlanda och landn i ng 
gjordes på Warszawas flygplats. Vi 
blev väl mottagna av de polska vär
darna. De syntes något förvånade över 

Andra dagen besöktes en luftland
~~ttningsbataljon på övningsområdet. 
Overste Ankarcrona intervjuade en 
mycket nervös polsk soldat. Detta upp
märksammades av bataljonchefen. 
Han gick fram till soldaten och klap
pade honom på kinden och sade, att 
han inte behövde oroa sig. En fin gest 
som visade att trots hård disciplin 
fanns det utrymme för personliga kon
takter mellan befäl och värnpliktiga. 

Sista dagen för inspektionen var den 

Polsk attackhelikopter av typ Mi-24D 
Hind avfyrar en attackrobot av typ 
"Swatter" (=9M 17P). 

dessa genomgångar besöktes ett band
haubitskompani på övningsfältet. Sol
daterna var i slutet av sin 18 månader 
långa grundutbildning. De var mycket 
stolta över att få visa sin materiel. 

Övningen var indelad i tre olika 
moment. - Första momentet var en 
reducerad mekaniserad bataljons mot
anfall med bl a stridsvagn T-55, med 
understöd av attackflyg Su-22 Fitter 
och attackhelikopter Mi-24 Hind. Öv
ningen genomfördes med skarp am
munition. 

Andra momentet var tagande av 
brohuvud. Också detta genomfördes 
med understöd av attackflyg och heli
koptrar. Ett kompani gick över en tidi
gare uppsatt provisorisk bro och ett 
kompani vadade över floden . 

Under intervjun med representanter i 
den värnpliktiga luftlandsättnings
truppen efter övningen blev överste 
Ankarcrona nästan avbruten av soldater
na i deras iver att höra hur vi svenskar 
hade uppfattat övningen. Själva var de 

att vi kom i fältuniform och inte i dag
lig dräkt som de bar. Efter förhandling
ar mellan den polska och svenska 
delegationen beslöts att vi skulle ha en 
helikopter, Mi-8 Hip till förfogande. 
Övningsområdet låg i sydöstra Polen, 
Nowa Deba. - Inspektionen skulle, 
enl igt Wiendokumentet, genomföras 
på maximalt 48 timmar. 

Kvällen tillbringades med stridsvagns
kompaniet på skjutfältet, där de ge
nomförde en skarpskjutning. 

stora övningsdagen under "TATRY-94" . 
Direkt på morgonen fick vi tillfälle att 
träffa två brigadchefer, chefen för 14. 
pansarbrigaden och chefen 21. bergs
brigaden. Pansarbrigadchefen berätta
de, att han hade 1400 värnpliktiga 
inne för grundutbildning. Av dessa var 
cirka 600 med på övningen. Utbild
n i ngen på bergsbrigaden (Edelweis) 
bedrivs främst uppe i Karpaterna. 
Övrig tid alterneras mellan strid i 
bebyggelse och ren infanteristrid. Efter 

Övergång av vattendrag med understöd av stridshelikopter, Mi-B Vadning med stridsvagnar + 
andra stridsfordon ........ visades. I bakgrunden ses några att,JCkhel,;kojotfilr, Mi 24 Hind. ........ 

FlygvapenNy/t nr 2/95 

mycket nöjda och stolta över sin insats. 
Tredje övn i ngsmomentet blev en 

smått historisk övning, där tyska och 
polska fallskärmssoldater skulle hoppa 
sida vid sida, assisterade av danska 
marktrupper. 

Några reflektioner 

Utvecklingen i Polen går snabbt fram
åt. Ännu är det inte många 
polacker som behärskar 

engelska eller tyska (tidigare 
hade de ryska som andra
språk). Men det pågår språk
studier i engelska på många 
håll. 

Polen är mycket aktivt när 
det gäller att markera sin nya 
roll i Europa. Landet är med
lem i PFP (Partnership for 
peace), associerad medlem i 
WEU (västeuropeiska allian
sen, EU :s militära del) och 
man har 1994 lämnat in 
ansökan om medlemskap i 
EU . Under besöket var 
polackerna mycket öppna 
och villiga att berätta om sin 
situation i försvarsmakten .• 
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Flygvapenfolk i armen och FN-tjänst. Kan det vara 
något? Definitivt! Det är inga problem att arbeta 
tillsammans med armefolk, tvärtom! Krig är dock 
alltid krig. 

Det hävdar fyra flygvapeno fficera re som tjänst
gjort under sex månader i Bosnien i den svensk! 
danska FN-bataljonen Nordbat 2 BA 03. 

Vi ttnena är major Mats Berg - FN-jobbet tillsammans med arme
ström (Norrbottens Flygflottilj , F personalen innebar utveckling. 
21) kapten Kennerth Gyllström 

(F 5 Ljungbyhed ), kapten Mikael 
lindberg Uämtlands Flygflotti Ij , F 4) Humanitär insats 
och löjtnant Johan Broman (Hälsinge 

er, stab/ing-kompanier, trosskompanier 
och ett danskt stridsvagnskompani) 
hade fullt upp att göra. 

Det handlade mycket om "social 
patrols", där bataljonen hjälper civil
befolkningen och flyktingarna med 
vatten, elström, ved, mat, frukt och 
sjukvårdsinsatser. 

- Ett exempel, berättar Mats, var när 
vi försörjde PH (Telias motsvarighet i 
Tuzla) med ett elverk så att telefonför
bi ndelserna fu ngerade. 

Ett annat exempel var när bataljonen 
samlade ihop pengar som användes till 
inköp av ved. Genom insatsen försörj
des en skola i närheten av campen 
med ved, till uppvärmning, som räckte 
hel a vi ntern . 

Och det fanns många, många lik
Flygflottilj , F 15). 

Mats är reservofficer och arbetar ci
vilt inom Teliakoncernen. I Nordbat 2 
var han sambandschef i bataljonssta
ben. - Kennerth är kassachef hemma, 
var paymastor i Bosnien. - Mikael är 
ställföreträdande radarkompan ichef i 
Sverige och här i "Rest-Jugoslavien" 
var han ställföreträdande chef för 
i nformationsavdel n i ngen (u nderrättel
severksamhet). - Johan var radiogrupp
chef under FN-tjänstgöringen och 
annars chef för sambandsdetaljen 
hemma i Söderhamn. 

Alla fyra var stationerade vid Nord
bat 2:s HQ Camp Oden några kilome
ter söder om Tuzla med start i början 
av oktober 1994. De är 100 procent 
överens: 

nande insatser. 
Nordbat 2:s huvuduppgift var av - I den här delen av krigszonen lös
humanitär art - att hjälpa flyktingar te vi våra uppgifter på ett mycket bra 
och civilbefolkning i Tuzla-regionen. sätt . Alla ville verkligen arbeta med det 
Och personalen hade 
fullt upp att göra, 
eftersom här fanns 
runt 250.000 flykting
ar. Alla bataljonens 
sju kompanier (fyra 
pansarskyttekompani-

Matutdelning vid flyk

tingläger. Barnen fick 


även "mjukisar" att leka 

med. 


Foto: Stig Holt 

FlygvapenNyt/ nr 2/95 10 



• - I
• 


här och mÖjligen var livet i vårt områ
de, om än mycket sakta, på väg mot en 
något så när normal vardag igen . 

Lugnare än väntat 

Mats, Kennerth, Mikael och Johan 
tyckte att det militära läget i "deras" 
krigsdrabbade område var lugnare än 
vad de hade väntat sig. 

- Samtidigt var kontrasterna stora. 
På campen var det mycket lugnt, men 
bara några kilometer bort rasade kri
get. Man skall ha klart för sig, att det 
varje dygn damp ner tolv ton farl igt 
skrot i vårt ansvarsområde, berättade 

Major Jonas Edman (chef för pansartrosskompaniet) tar väl hand om en liten tulta, 
född under kriget. 

annorlunda sätt. Ungefär: Vad som - Och det har förstört ett mycket 
sker, det sker .. . Man "accepterar" . vackert land. 

- Befolkningen verkade ha sina 
de fyra officerarna. grundläggande behov tillfredsställda 

Mats har varit ute på flera andra mis Lite frustrerande och försökte leva som vanligt. De 
sioner, bland annat i Mellanöstern: "sköt" förmodligen undan tankarna på 

- Jämför man med Beirut så var det 
betydligt lugnare i Tuzla. Men det var 
lika dött och skadat där som i många 
andra områden, till exempel nere i 
Mostar. 

På flera håll i närområdet såg man 
också tomma, fullständigt sönderskjut
na byar. 

Alla fyra blev också förvånade över 
sin egen reaktion - eller snarare den 
utebl ivna reaktionen - den som de, 
precis som alla, hade förväntat sig 
sku Ile drabba dem med fasa: 

- Det var en konstig upplevelse att 
se skadorna, omtalade Mikael. Det var 
som att se en film. Man stod där och 
såg allt, man reagerade inte på något 

Rent militärt är alla en aning frust
rerade. 

- Det kändes svårt att inte få jobba 
med uppgifter som handlade om rena 
fredsinsatser - peacemaking eller pea
cekeeping. Det var ju det alla helst ville 
syssla med. Skapa fred, bevara fred. 

- Däremot tror jag, konstaterade 
Kennerth och fick medhåll av de and
ra, att vår närvaro i Tuzla förhindrade 
övergrepp mot civilbefolkningen. 
Kanske hindrade vi också den rena ter
rorbeskj utni ngen. 

- Det här kriget är så oerhört svårt 
att förstå, tyckte Johan. Det är inte fol
kets krig. 

I december 1 994 genomfördes 
för första gången en utvärdering 
av svenska flygstridskrafter. Det
ta skedde inom ramen för det så 
kallade Wien-dokumentet, ett 
dokument där staterna i Europa 
har förbundit sig att i förtroen
deskapande anda bland annat 
orientera varandra om sina mili
tära stående styrkor. I Sverige är 
det endast flygstridskrafterna 
som räknas som stående styr
kor. Därför måste flygvapnet 
vara berett på att ta emot utvär
deringsbesök. 

Utvärderingsgruppen bestod 

av två tyska officerare, överste 
Ji.irgen von Block och Fregat
tenkapitän Hanns Joachim Fre
und . Överste von Block är ar
meofficer med en mångårig erfa
renhet av denna typ av utvärde
ring. Fregattenkapitän Freund 
kommer från den tyska marinen, 
där han som pilot bland annat 
flugit Atlantic i många ubåtsspa
ningsuppdrag över södra Öster
sjön. 

Hur avlöpte utvärderingen? 
Jo, det antal fl ygplan - både 
JA 37, SK 60 och helikoptrar
som skulle finnas på F 4 fanns 

kriget. Kanske var det också ett sätt att 
behålla den person I iga värdigheten, 
trodde Mikael. 

Mats, Mikael, Kennerth och Johan 
fick lång erfarenhet av Bosnien, kriget, 
befolkningen och Sveriges/Försvars
maktens egen verksamhet där. Detta 
faktum tar oss tillbaka till början av 
samtalet: 

- Vårt råd till alla kolleger inom flyg
vapnet är, kort och gott: 

- Tag chansen och sök FN-tjänst. Ta 
chansen att få uppleva den utveckling 
som det innebär att arbeta tillsammans 
med kolleger från andra vapenslag. 
Och än mer att hjälpa medmänniskor 
som drabbats av krigets fasor. • 

Överste von Block (i grön basker) låter sig informeras. Th om 
C F4, överste Tord Karlsson, ses Fregattenkapitän Freund. 

här. Enligt den tyska rapporten de krav som ställs i Wien-do
genomfördes besöket i en posi kumentet. • 
tiv anda och uppfyllde väl alla Sune johnsson 



Flygdebut i juni: 

Som f/ygvapenNytt tidigare bekantgjort skall skol
och lätta attackflygplanet SK 60 utrustas med nya 
motorer. Kontrakten 
för modifieringen 
undertecknades re
dan den 4 novem
ber 1993. Mycket 
arbete har nedlagts 
under det dryga år 
som förflutit sedan 
dess. 

M
otortil Iverkaren Williams Inter

national har avslutat samtliga 
prov för kvalificeringen av 

vald motorvariant: FJ44-1 C, som i flyg
vapnet kallas RM 15. Kvalificeringen 
omfattar också den elektroniska bräns
le-regleringen (EFCU) av motorn, som 
FMV hade som option i kontraktet och 
som senare införlivades i beställning
en. Regleringen ger många fördelar 
från såväl prestanda-, underhålls- som 
förarhanteringssynpunkt. 

För att verifiera de angivna under
hållsintervallerna har motorn också 
med mycket gott resultat, genomgått 
ett accelererat driftprov som motsvarar 
tio års användning i tjänst. Det är vik
tigt att veta att fastän motorn även sit
ter i Cessna Citation Jet, är den från 
början konstruerad enligt senaste kri
terier för militär användning. 

De två första motorerna - avsedda 
för det första modifierade flygplanet, 
typnummer 60.072 - har levererats till 
SAAB MA i Linköping. 

Mindre buller 

Konstruktionsarbetet och modifiering
en av flygplan 072 pågår som bäst. 
Ombyggnaden av flygplansskrovet 

Motora trapp av RM 15 monteras för att kontrollera motorinfästningen. 

Den nya SK 60-motorn har döpts till RM 15 och är amerikansk; Williams F}44. 
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dvs de nya luftkanalerna, motorfästen, 
luft-, bränsle- och hydraulsystem samt 
manöverreglage - är färdig och mon
teringsarbetet kommer snart att vara 
avslutat. Flygproven är planerade att 
starta i m itten av maj. 

En modifiering av denna dignitet 
kräver naturl igtvis en grund I ig verifie
ring - dels från kontraktssynpunkt för 
att se att den levererade varan inne
håller de utlovade egenskaperna, dels 
naturligtvis från luftvärdighetssynpunkt 
för att se att flygplanets egenskaper 
inte har förändrats på ett felaktigt/far
ligt sätt. Denna verifiering kommer att 
genomföras av SAAB MA och 
FMV:Prov. Även flygvapnet kommer 
att bl i engagerat. 

Vad kommer modifieringen att med
föra för "nya" SK 60? De huvudsakliga 
anledningarna till motorbytet är att 
m i nska drift- och underhållskostnaden 
samt att säkerställa driften förbi år 
2010, dvs gångtidsförlänga nyttjandet 
av flygplanet (i stället för att köpa en 
ny flygplanstyp för högre kostnader). 
Besparingarna kommer vi att klara 
med marginal. Dessutom får vi "som 
bonus" markanta förbättringar av pre
standa. I första hand gäller det start, 
stign i ng samt enmotorflygn i ng. Mo
torn klarar de strängaste miljökrav 
med avseende på avgasemissioner och 
buller/ljudnivå . 

Några jämförande data: 

Nya IGamla 
_____--jRM15 ,RM9B 

Bypassförhållande 3,28:1 1 2,15:1 
Vikt 1210 kg .300 kg 
Kompressorförhålland~12,8:1 17,05:1 
Max dragkraft, statiskt 11900 Ibs 1640 Ibs 

(860 kp) 1 (742 kp) 
Max varvtal i37000 133000 

r/m r/m 
I I 

SK 60 fJr nya motorer. - Foto: Owe Fredin 
FlygvapenNytI nr 2/95 13 



Instrumentpanelen (-brädan) nedmon
teras för att anpassas till de nya moto
rinstrumenten. Parallellt med motor
modefieringen genomförs en avionik 
modifiering, som nästan ger en ny 
instrumentering jämfört med hittillsva
rande SK 60. Vad gäller HSI blir det ett 
nytt LCD-(Liquid Crystal Display) 
instrument. Samma prestanda som i 
dag men med 90-talsteknik. 

RM15:s lägre bränsleförbrukning 
ger vid tankning för samma passtid, 
tillsammans med motorns lägre vikt, 
nära 500 kg lägre startvikt. Detta för
hållande plus motorns högre dragkraft 
förbättrar SK 60:s prestanda markant. 

Från förarsynpunkt kommer skillna
den att märkas redan vid motorstart. 
Startförloppet är bara 15-20 sek till 
motortomgång. Motorns acceleration 
är betydligt bättre än tidigare. 

F 5 smart lösning 

För att utnyttja motorns långa drifttider 
fram till åtgärd kommer alla motorer 
att förses med s k cykel räknare i den 
elektroniska motorregleringen. I 
denna registreras "SK 60:s normalcyk
ler" som kommer att förbrukas i en 
takt som beror av motorns utnyttjande: 
i första hand med avseende på varv
talsändringar under passet. Utöver 
detta registreras eventuella överskri
danden av varvtal och temperatur 
samt tid för dessa. 

Med ett flygtidsuttag motsvarande 
dagens kommer man att utföra kon
troll av motorns heta delar, HSI (Hot 
Section Inspection), på B-nivå efter 
1550 cykler. Det motsvarar cirka tio 
års flygning. Efter ytterligare 1550 
cykler gör man en HSI + CSI 
(Compressor Section Inspection), vil
ket motsvarar en stor översyn. 

Det första flygplanet modifieras vid 
SAAB MA för utprovning av modifie
ringen. När detta genomförts modifie
rar SAAB MA ytterligare nio kompletta 
flygplan. Därefter delas arbetet mellan 
SAAB MA och flygvapnet. F 5 gör all 
demonteri ng före modifieri ngen och 
all montering av motorer och appara
ter etc efter modifieringen samt 
genomför återi nsättn i ngen av flygpla
net i tjänst. Ett nytt sätt att utnyttja 
skolförbandens tekniska kapacitet. 
Denna arbetsmässiga tekniklösning 
höjer F 5:s kompetens, ger engage
mang i arbetet och sänker samtidigt 

Flygplansindivid "71" i nedplockat 
skick. Nymonterad görs luftdop i juni. 
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SK 60  Buller på marken motorpådrag = tomgång 

Bullernivå i dBA 

Avstånd radie 15 m 

dBA 

\ 

Skillnaden i \ 
bullernivå vid ' 
mark/omgång! ~ 
pådrag visas med 
de röda och gröna 
kurvlinjerna. Grönt an

flygvapnets totalkostnad för modifie 1996. Modifieringen av resterande 
ringen. flygplan, totalt 115 (option finns på 

ytterligare max 22), skall vara avslutad 
2:a kvartalet 1998. 

Om tre år ... FJ44-motorn är också den hetaste 
kandidaten till USAs krigsmakts nya 
gemensamma skolflygplan JPATS, 

Typarbetet pågår för fullt och första "Joint Primary Aircraft Training Sy
flygning är planerad till mitten av juni . stem" - ett projekt som SAAB MA med 

ger den nya minskade 
Ytterligare nio flygplan skall vara leve modifierad SK 60 tidigare var intresbullernivån. 
rerade ti II flygvapnet efter 3:e kvartalet sent i. • 
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F5/FlygSkOlan har under flera 
år påtalat behovet av yngre 
flyglärare och behovet av 

återväxt inom divisionsledningarna 
tre ställföreträdande divisionschefer 
har saknats. Flyglärarnas ålderssprid
ning har också ingett viss oro, då risk 
finns att mycket av "arvet" försvinner 
inom en mycket snar framtid. 

Dessutom har Flygskolan uppmärk
sammat problemen med att ensa ut
bildningen vid fyra div is ioner. Även 
om det i många fall har varit små skilj
aktigheter, måste grundläggande ut
bildning vara lika. Tillsam mans kom 
divisionerna och Fl ygskolan till insikt 
att något måste göras innan det blev 
för sent. 

Beslut om att högsta ålder på flyglä
raren ska ll vara 55 år togs i september 
1994. Dessutom beslutades att samtli
ga läropublikationer m m skulle upp
dateras. Båda besluten skulle vara ge
nomförda till den l juli 1995. 

Mot denna korta bakgrundsbeskriv
ning kan man utläsa en målsättning 
med omorganisationen: 

~ Säkerställ divisionsledning. 
~ Effektivt utnyttjande av lärarkåren. 

.,411 Ölle/lltetöitKMt Lf+"~ 01$ 

Det händer revolutionerande ting i Ljungbyhed. 
Fly!~skolan har fått ny organisation. Av tidigare fyra 
diVIsioner finns nu bara hälften kvar. En ensning 
mellan divisionerna har skett. Dessutom får flyglä
rarna inte vara äldre än 55 år. 

~ Bättre utbyte och ensning mellan 
flygdivisionerna. 

Genomförande 

Under september 1994 fick Flyg
skolans personal i uppgift att inkomma 
med förslag till organisation. 

Fl ygskolans huvuduppgifter lades 
naturligtvis som grund . Organisa
tionsarbetet kördes igång. Resultatet 
utvärderades sedan av Flygskolans 
chef, divisionschefer och chefen för 
utvecklingsavdelningen. Denna 
grupps utvärdering visade sig följa per
sona len s förs lag. Orga n i sationsför
slaget redovisas på bild 1 . 

Den stora förändringen ligger i att 
fyra divisioner blev två. Lägg märke 
till att båda divisionerna skall kunna 
genomföra alla kurser/uppdrag som 
åläggs Fl ygskol an. 

Efter fastställande av organisation 
vidtog planering av personal på divi
sion - fyra skulle ju bli två. I stora drag 
kan man säga, att personalen vid l:a 
och 4:e divisionerna sammanfördes till 

en ny l :a division och personal vid 
2 :dra och 3 :dje divisionerna samman
fördes till en ny 2:dra division. 

Efter förhandlingar beslutades att 
den nya organisationen skulle träda 
kraft den 9 januari 1995 . 

Igångsättning 

Intåg i den nya organisationen skedde 
nämnda datum. Detta skedde med en 
gemensam samling där riktlinjer och 
direktiv med ensning och målsättning 
delgavs alla . 

Pågående kursverksamhet genom
fördes utanför Flygskolan, varför per
sonalen i lugn och ro kunde genomfö
ra flyttning och " teambuilding" med 
respektive division. 

Den 12 januari var det dags att for
mellt ta fa rväl av gamla 3:dje och 4:de 
divisionerna samt inviga de nya l :a 
och 2:dra divisionerna. Både 3:dje och 
4:de divisionens märken och halsduk 
steg till väders fästa vid var sin väder
ballong. Allt var mycket högtidligt med 
avskedstal av dåvarande divisionsche
ferna: Major Brändström vid 3: dje och 

AllaeAi, 

Flygvapnets unika grundflygutbildning 
direkt med jetflygpran - har väckt stort 
intresse utomlands. Därför har våra utländs
ka attacheer i Sverige, bl a som led i förtro
endeskapande åtgärder m m, vid F 5 infor
merats om vår utbildningsgång inklusive 
givits var sitt flygplass i SK 60. Övre raden fr 
v: Captain R Porrit (VS Navy), Colonel B F 
Foron (Frankrike), Colonel S Sonnenberg 
(VSAF), Oberstleutenant L Scholtz 
(Tyskland), överstelöjtnant K Cröndahl (för
svarsdepartementet), överstelöjtnant A fisen 
(f/ygvapenledningen), fänrik A Dahlberg (F 
5), fänrik I Sjölin (F 5) & fänrik F ,\t1iichler (F 
5). - Nedre raden fr v: Lieutenantcolonel M 
Kvardakov (Ryssland), Lieutenant L Morton 
(VSAF), Colonel F Buglioni (Italien), överste
löjtnant Lars Olin (F 5), Colonel A Bhavnani 
(Indien), Oberstleutenant M Liidi (Schweiz), 
Wing Commander P Cullum (Storbritannien) 
& fänrik A Nelson (F 5). 
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1) 	 Tillika stf C flygS, major Pettersson vid 4 :de 
2) 	 Tillika stf flygchef. 

byggnaden, medan 2:dra divi 
sionens finns i den nyare 
byggnaden. 

framtid 

Avslutningsvis vill jag fästa 
uppmärksamheten på att det 
fi nns ett stort behov av nya 
flyglärare till F 5. Totalt finns 
om två år endast tio flyglära
re vid varje division. Sker 
inget tillskott är risken stor att 

divisionen . 	 arvet inte förs vidare i önskvärd
3) 	Under förutsättning all 

förhandling vaktmästeri Den nya l:a och 2:dra omfa.ttning. De yngsta som är flyglä
godkänns. divisionen invigdes med rare I dag skall övergå att flyga "spet

backhoppn i ng uta nför sigare" flygplan och de äldre faller för 
Flygskolan. Efter hoppet 55-årsstrecket. Mitt råd till er som bör
(fallet) erhölls ny halsduk jar se slutet på flygningen med "spet
av respektive divisions sigt" flygplan är: Sök Flygskolan och 
chef. l:a divisionens lo börja något nytt och stimulerande! 
kaler finns i ovanvåning Denna verksamhet håller er unga i 
en i den gamla flygtjänst- ytterl igare m i nst 10 år. • 

Tullinge tagen till nåder 

I FlygvapenNytt 4/94 berätta
des om F 20 STRILS sista ra
darjaktledar(rrjal)kurs på Tu II in
ge. Vad ingen visste vid ge
nomförandet av den österrikis
ka kursen, var att det skulle bli 
ytterligare en sådan svensk kurs 
på Tullinge. 

I somras flyttades STRILS till 
en ny byggnad inne på F 16:s 
flottiljområde. Meningen var att 
det under sistlidna höst (1994) 
även skulle levereras en ny 
simulator (SIM/R) till skolan. 
Enligt tidigare planering skulle 
STRILS påbörja en rrjal-kurs i 
SIM/R i januari 1995. Dessvärre 
uppstod komplikationer och 
simulatorn blev försenad. 

När beskedet om denna för
sening kom under sommaren 
insåg alla berörda att det inte 
var realistiskt att ställa in rrjal
utbildningen ännu ett år (kur
sen 93/94 var inställd pga ut
vecklingen av SIM/R). Två år 
utan tillförsel av nya radarjakt
ledare ti II landets stri-enheter 
skulle kunna ge oacceptabla 
verkningar. 

Ett antal olika alternativ ut
reddes. Det konstaterades, att 
den enda genomförbara lös
ningen som återstod var att fly t-

FlygvapenNyfl nr 2/95 

ta tillbaka till STRILS gamla 
byggnad och simulator på 
Tullinge (f d F 18). Där fanns 
möjligheten att genomföra en 
äldre version av rrjal-kurs. Den 
typ av utbildning som normalt 
bedrivs startade vi med 1990. 

Den största skillnaden mel
lan den nya och gamla varian
ten av utbildning är att eleverna 
i den nya typen får styrdataut
bildning i ett väldigt tidigt 
skede. Detta medför att de kan 
genomföra sin praktik i ordina
rie förbandsproduktion. Man 
spar på detta sätt i n kostnader
na för särskilt målflyg under 
praktiken. Förutsättn i ngen för 
att kunna genomföra en sådan 
kurs är dock att både en simu
lator och Rrgc!T (radargrupp
central) finns till förfogande. 

I den situation vi befann oss 
fanns det bara en simulator. Vi 
blev alltså tvungna att återgå 
till den äldre rrjal-kursmodel
len. Detta innebär att eleverna 
får ett längre taIstridslednings
skede i simulator följt av ett 
praktiskt taJstridsledningsskede 
på förband. Utan styrdataut
bildning återkommer behovet 
av speciellt målflyg. Följden 
blir givetvis vissa konsekvenser 

för flygenheterna, som måste 
ställa upp för rrjal-kursen . 
Dessvärre har det inte funnits 
några andra mÖjligheter om 
kursen skall kunna genomföras 
och rrjal-tillförseln säkerställas. 

Efter talpraktiken genomförs 
ytterligare ett skede i simula
torn med krig- och taktikutbild
ning. Därefter följer styrdataut-

Skrivtävla Gell vinn! 
Tag chansen - författa en upp
sats och skicka den till Kung
liga Krigsvetenskapsakademien. 
Tävlingsskriften skall avse fritt 
valt ämne inom akademiens 
verksamhetsområde, som om
fattar det mi I itära försvaret, to
talförsvarets övriga delar samt 
säkerhetspol iti ken. 

Tävlingsskrift skall senast 
den 1 juni 1995 vara inkom
men till Akademien under ad
ress: Kungl Krigsvetenskaps
akademien, Box 5435, 114 84 
Stockholm. På dess första sida 
anges ett motto. Skriften skall 
åtföljas av namnsedel (med för
fattarens/nas namn och adress) i 
slutet kuvert, på vilken endast 
mottot får anges. 

Tävlingsskrift får vara utar
betad aven eller flera författa
re. Den bör inte utan vägande 

bildning på respektive strilan
läggningstyp med efterföljande 
praktik. 

Kurstiden är totalt cirka ett år 
beroende på elevens möjlighe
ter till praktik. Vår förhoppning 
ar 	att utexaminera de nya ra
darjaktledarna till årsskiftet. 
Ett välkommet tillskott! • 

Anna-Mi Seidl 

skäl omfatta mer än 20 tryck
sidor. (Med andra ord cirka 
50.000 tecken.) Den upptas 
Inte till belöning, om författa
re/na i densamma röjer sin 
anonymitet. Författare av täv
lingsskrift som Akademien fin
ner vara därav förtjänt belönas 
med pris som består av belö
ningsmedalj i silver - eller i 
undantagsfall - i guld . Med 
priset följer ett penningbelopp 
om lägst 10.000 kronor. 

Tävlingsskrift som inte belö
nas kan om Akademien finner 
lämpligt publiceras i Akademi
ens Tidskrift. Författarhonorar 
utgår i detta fall enligt Akademi
ens normer. 

Belönad tävI ingsskrift införs 
(eventuellt i sammandragen 
form) i Akademiens Handlingar. 
Tävlingsskrift, som varken 
belönas eller publ iceras, åter
ställs till författaren efter bry
tande av namnsedel. • 
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nhyllning 
till general Axel Ljungdahl 

General Axel Ljungdahl avled i 
april i år i sitt 98:e levnadsår. 
General Ljungdahl var chef för 

flygvapnet 1954-1960 och efterträdde 
general Bengt Nordenskiöld. General 
Ljungdahls liv blev långt och inne
hållsrikt, inte minst sett i flygarper
spektiv. När bröderna Wright i de
cember 1903 genomförde den första 
flygningen i världen med motorflyg
plan var Axel Ljungdahl drygt 6 år 
gammal. 

Sin egen flygutbildning fick han som 
armeofficer åren 1922-23. 1935 över
gick generalstabsofficeren Ljungdahl 
till flygvapnet och fick i olika befatt
ningar vara med om att leda flygvap
nets uppbyggnad från ett nära nog nol
läge till ett av världens mest välrenom
merade flygvapen. 

General Ljungdahl gick i pension 
1960. I dagens organisation finns 
endast ett fåtal äldre bland FV-perso
nalen som har personlig erfarenhet av 
general Ljungdahls ledarskap. Hans 
eget intresse för och omtanke om flyg
vapnet slutade emellertid inte i och 
med pensionen, även om han hade 
klokheten att vare sig formellt eller 
informellt lägga sig i efterträdarnas 
göranden och låtanden. Men han 
höll sig hela tiden ajour med utveck
lingen och jag had©e personligen till
fälle att in i hans sista levnadsår orien
tera om vad som i stort tilldrog sig. 
Han var alltid en i ntresserad lyssnare. 
Ibland inflikade han en fråga eller en 
kommentar som snabbt påminde mig 
om skärpan i hans ledarskap under 
chefstiden. 

När Axel Ljungdahl lämnade den 
jordiska tillvaron hade över tusen prov
flygningar med JAS 39 Gripen ägt rum. 
Detta belyser i ett nötskal den tidsmäs
siga vidden på general Ljungdahls liv. 
Själv genomförde general Ljungdahl 
sin avskedsflygning som flygvapenchef 
1960 i en J28 Vampire! 

Något förenklat kan hävdas att 
Bengt Nordenskiöld byggde upp vårt 
flygvapen kvantitativt främst vad avser 
antalet flygplan. Under Axel Ljung
dahis tid som CFV började den nöd
vändiga moderniseringen och utbygg

naden av bl a vårt bas- och stridsled
ningssystem. Flygvapnet började få 
balans och därmed också en mer 
homogen och uthåll ig styrka . 

•• Men general Ljungdahl insåg kla
rare än de flesta att styrkan i nte enbart 
byggs upp med materiella medel. Det 
fordras också en inre personlig kraft 
och hängivenhet, där arbete och 
arbetsmoral utgör en central del. 

Jag - och säkerligen många med mig 
- minns tydligt general Ljungdahls 
avskedstal till flygvapnets officerare 
1960. "Ett sätt att se på livet" hade han 
kallat sitt anförande, som senare fick 
skriftlig form genom att tryckas i ett 
litet häfte. Här utvecklar han sina tan
kar, som han länge närt, om arbetsmo
ral, lycka, tillfredsställelse och livside
al m m. Dessa tankar är alltjämt värda 
att läsas och begrundas. Ja, kanske på 
sitt sätt än mer tänkvärda nu än 1960, 
när vi har att inom försvaret kämpa 
under hårdare och svårare betingelser 
än på 60-talet. I sådana situationer kan 
det - för att citera general Ljungdahl 
vara "en god hjälp, om man har vant 
sig att se på livet med en filosofisk 
blick." 

General Ljungdahl konstaterar, att 
materiellt välstånd ingalunda är någon 
garanti för lycka. Att känna lycka är 
enligt Axel Ljungdahl i mycket syno
nymt med att känna tillfredsställelse. 
Och en anledning till att känna till
fredsställelse är att få uppleva omgiv
ningens aktning för det man gör. Men 
också självaktningen är en viktig ingre
diens i tillfredsställelsen och därmed 
lyckan. Och självaktning är ett 
begrepp som general Ljungdahl starkt 
kopp ilar ti II strävan att alltid göra ett 
gott arbete. Axel Ljungdahl tar här 
begreppet tjänstehängivenhet i sin 
mun. Ett bra ord. I mångt och mycket 
blir general Ljungdahls ord en hyllning 
till arbetet, som en viktig ingrediens i 
begreppet lycka. Men han framhåller 
också betydelsen av att arbete och pri
vatliv ges en god balans. Och genom 
en sådan balans får man, enligt Axel 
Ljungdahl, uppleva harmoni i sin ti 11
varo. 

Mycket mera finns att läsa och lära 
av de skrifter, som general Ljungdahl 
producerade i samband med och efter 
sin pensionering. Här finns dock inte 
utrymme för en mera fullständig redo
visning. Men ord som medmänsklig
het, respekt för andras åsikter, förmåga 

General Axel Ljungdahl: 

"Om man är ute och söker efter ett sätt att se på 
livet, så vore det väl minst sagt underligt, om man 
helt skulle kunna komma förbi en fråga som har 
betytt och som alltjämt betyder så kolossalt myc
ket för miljoner och åter miljoner av människor, 
som religionen. Jag har inte nämnt den frågan 
den livssyn som jag har lagt fram är inte i och för 
sig religiös, men om vi tänker på innehållet, så 
täcker det, vad etiken beträffar, det väsentliga i 
vår kristna lära, även om jag har nåH fram till den 
etiken med en annan motivering. Men religion är 
inte bara etik. för ett otal människor tillgodoser 
religionen - vilken religion det än är - ett inre 
behov, som inte kan definieras, och för sådana 
människor är religionen en hjälp, eH stöd och en 
tröst, som man inte skall underskaHa. Det vore 
blindhet att förneka deHa historiska faktum, och 
det är naivt att på något sätt sticka under stol med 
eller vara generad för, om man känner så själv. 

att skjlja på sak och person, får utgöra 
några exempel på värderingar som i 
högsta grad hör hemma även i dagens 
ledarskap. I detta hänseende är general 
Ljungdahl tidlös. 

Låt mig avsluta denna hyllning till 
general Axel Ljungdahl med ytterligare 
ett citat: 

"Vad arbetet och arbetsglädjen bety
der för ti IIfredsställelsen i I ivet framgår 
bäst om vi tänker på en människa som 
inte gör sitt bästa i tjänsten, utan tvär
tom försöker komma undan med att 
göra minsta möjliga .... Tror Ni verkli
gen, att en sådan man blir tillfreds
ställd med sin tillvaro? Kan han behål
la sin självaktning? Hur tror Ni att han 
känner sig, när han blir gammal och 
ser tillbaka på sitt liv - tror Ni verkli
gen att en sådan man kan säga, att han 
är tillfredsställd med livet, att det har 
skänkt honom en varaktig lycka? Nej 
jag är grundövertygad om, att en sådan 
man har begått ett fullIkomligt ödesdi
gert misstag - han blir en besviken och 
olycklig människa." 

(Obs! När detta sades farins ännu 
inga kvinnliga officerare.) 

Den som hade förmånen att få ar
beta under general Ljungdahl och 
även lära känna mannen bakom gene
ralsfasaden förstår att han fick ett rikt 
liv. Han hade all anledning att känna 
både glädje, tillfredsställelse och stolt
het över sina insatser, inte minst för det 
svenska flygvapnet. • 

Sven-Olof Olson 
Cbt!ffor.flygvaJmef 198U8 
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Vårt behov av och hjä P 
Att Sverige genom frivilliga 
soldater ur försvarsmakten i 
fN:s regi aktivt engagerar sig 
för fredens sak i det nu treåri
ga inbördeskriget i det forna 
Jugoslavien är välkänt. flera 
bataljoner har i omgångar 
mött krigsverk/igheten. 

För många blir vardagen aldrig den
samma efter hemkomsten. Mentalt 
är krigets fasor och umbäranden 

något som är svårt att förtränga eller 
bearbeta. Inte sällan behöver även en 
stark soldat hjälp till inre stillhet eller 
någon att tala med. 

Därför finns i den svenska organisa
tionen i Bosnien också en bataljons
pastor. Denne har bl a till uppgift att 
regelbundet inbjuda till nattvardsguds
tjänster. Ett samlingsmoment som upp
levs naturligare när man känner att här
ifrån till evigheten kan gå snabbare i 
den nya miljön . 

• • Det andliga intresset spirar gläd
jande nog även på hemmafronten. Ett 
sätt att kanalisera sina religiösa behov 
kan ske genom besök i kyrkorum. 

Ute på Berga Örlogsskolor (utanför 
Stockholm) har marinen invigt ett and
ligt centrum. Det skedde i januari och 

den nya kyrksalen är inrymd i kansli
husets övervåning, i aulan. Här finns 
orgel, altare, predikstol och dopfunt 
krönt av ett spetsigt innertak samt fön
ster som ser riktigt "kyrkl iga" ut. 

Framöver skall kyrksalen användas 
för gudstjänster, bröllop och dop samt 
på kvällstid samlingspunkt för de värn
pliktiga . 
•• Fullt likalångt i tillblivelsen av ett 
andaktsrum har man vid Frösö-flottiljen 
F 4 inte kommit. De nuvarande planer
na är något mer modesta. Men i hus-

Okänd 66-årig förening: ., 
SO 

I försvarsmakten finns det många kristna, många som aktivt 
underhåller sin religiösa övertygelse. försvarsmakten har all
tid sett statskyrkliga aktiviteter som en naturlig del i sin verk
samhet. Det är välkänt. Mindre känt är kanske att det finns en 
liten men livaktig organisation för de kristna i försvaret. 
Sveriges Kristliga Officersförbund heter organisationen och 
dess förkortning är SKO. 

Det är en ekumenisk förening 
med cirka 160 medlemmar. 
Den startades 1929. Före

ningens mål är att inom försvaret och 
bland medlemmarna verka för kristen 
gemenskap och person I ig kristen tro. 
Dessutom vill SKO verka för kristen 
etik. Föreningen riktar sig främst till 
aktiva, reservare, hemvärns- och värn 
pliktsofficerare. Givetvis är även andra 
som tjänstgör i det militära försvaret 
eller tillhör de frivilliga 
försvarsorgani sationer

Ordförande: 
na mycket välkomna. Kontaktman 

Föreningen samlas en " 
helg varje höst till ett " 
årsmöte med bibelstudi 

um och trivsam samvaro. Däremellan 
försöker SKO att ha regelbundna sam
lingar vid förbanden. För närvarande 
finns två lokala grupper - en i Eksjö, en 
i Boden. En grupp i Stockholm är (för
hoppningsvis) under bildande. 

SKO samarbetar framförallt med mot
svarande organisationer i de andra 
nordiska länderna . KBS i Norge, PHTS 
i Finland och SKIFT i Danmark. Men 
även ett världsomspännande samarbe-

Överstelöjtnant Åke Sundstedt 
Stockholm: Fänrik Ulf Edberg 
Boden: Kapten Ingemar Tapper 
Eksjö: Kapten Johan Sjökvist 

komplexet Murklans bibliotek inreds i 
alla fall ett rum som speciellt tar sikte 
på andakt och andlig kontemplation . 

Till sin hjälp i existensiella frågor har 
F 4 en ny flottiljpräst - en 32-årig 
kvinnlig komminister från Frösö för
samling - Katarina Tingsträm. Hennes 
flotti Ijtjänst är dock bara 20-procentig
dvs Katarina är anträffbar i sitt tjäns
terum i Murklan en dag i veckan . 

- Jag är, betonar Katarina, flotti Ijpräst 
för såväl värnpliktiga som militärer 
övrigt alla kategorier samt de civila. 
Alla kan söka mig, dessutom per tele
fon alla veckans dagar. • 

te finns i AMCF, Association of Military 
Christian Fellowship. 

Det i nternationella samarbetet be
står bl a av konferenser där kristna offi
cerare samtalar och ber tillsammans. 
Föreningen ger även ut en tidning, 
Praktisk kristendom. 

Det är SKO:s förhoppning att Du fin
ner den kristna organisationen både in
tressant och behövlig. Förhoppningen 
är att en hel del icke kristna befäl och 
en del av försvarets organisationer blir in
tresserade och vill veta mer. Föreningen 
är, trots sin höga ålder, ganska okänd i
bland officerare. Många har säkert aldrig 
hört talas om föreningen . Dessutom bör 
även icke aktivt kristna tycka att det är 
intressant att veta att föreningen finns. 

Om Du önskar mer information 
eller har frågor, kontakta gärna: 

011-1044 05/arb: 011-157682 

08-641 22 17/arb: 08-502 630 00 (vx) 

0921-11726 

0381-139 77 larb: 0381-180 00 (vx) 




Efter ett träningspass  "Lel/e" (vid hästen) tillsammans :m:ed~!:~~~~:::' ......~~== 

En världsmästare berättar: 

Men då skrattar han hjärtligt och sva
rar : 

- Neej, absolut inte. Jag vet egentli
gen inte hur det kom sig när jag för 27 
år sedan sökte till flygskolan i Ljung
byhed för att försöka bli fältflygare. 

Prya och spya 

Under skoltiden pryade Lelle vid F 16 
- mer aven slump än av fritt val. 
Pappan till en av hans kamrater arbe
tade vid flottiljen och han ordnade en 
pryoplats åt Lelle 

- Några flygardrömmar tändes inte, 
tvärtom, säger Lelle Pettersson, nume
ra huvudhandläggare för flygsystem 
vid FTC (flygvapnets taktiska centrum) 
i Linköping. Han berättar med stora, 
yviga gester om "belöningsflygning
en" som förärades honom i all välme
ning i slutet av pryoperioden. En flyg
tur med den gamla propellertrotjäna-
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Han ser ut som den traditionella bilden aven jakt
pilot. Lång och med en målinriktad och lite barsk 
uppsyn. De spensliga stegen kunde lika gärna tillhö
ra en toppidrottsman. Flygofficeren Lennart "LeIle" 
Pettersson är både och. 

Likheten i de båda rollerna förenar sig säkert i 
kravet på disciplin, trim och målinriktning. Samma 
betydelse för jaktpiloten som för idrottsmannen. 
Lika mycket att vinna. Lika mycket att förlora. Att 
bli tvåa kan t ex bli ödesdigert. I varje fall i luften. 

tt fantastiskt flygväder, söker VI overrösta rapporterna från 
.-- säger Lelle med ett stort vädercentralen som just då kablas ut 
", Ieende och pekar mot över internteven. 

himlen, när han kommer emot mig - I divisionsmiljö trivs jag allra bäst, 
över plattan på Upplands flygflottilj , säger Lennart Pettersson, överstelöjt
F 16. nant ti II graden. 

Han är nog inte så barsk, hinner jag - Här finns alla möjligheter att 
reflektera innan jag får fullt sjå att utveckla takti k och visa resu Itat. 
hänga med i hans höga marschtempo. Han ser verkligen ut att trivas och 

lordersalen på 3: dje divisionen för- jag undrar om yrkesvalet var ett kall. 

...... t 
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ren SK 16. Det uppskatttar väl vem 
som helst? 

- Nej, det var alls ingen njutning, 
säger han och ansi ktuttrycket förbyts i 
en grimas av avsmak. 

- Jag spydde ner hela kärran ..., 
berättar han, jaktviggenpiloten. Men 
så slätar han ut an letsdragen, .Ier och 
minns. 

- Söndagen den 28 januari 1968 
klev jag på tåget i Knivsta. Med mili
tärbiljetter, en halvtom portmonnä och 
några entaka personliga persedlar 
begav jag mig till Ljungbyhed för att 
pröva som fältflygare. 

Den då 16-årige Lelle visste knappt 
var Ljungbyhed låg och blev lättad när 
han mötte Boberg, en kille i hans egen 
ålder. Boberg hade samma mål, fält
flygarskolan i Ljungbyhed. Han hade 
varit där förut men blivit hemskickad 
för att "mogna" . 

- Under resan gav han mig detalje
rad information om vad som väntade. 

När denne Boberg myndigt förklara
de, att ett besök på värdshuset 
Spången före i nryckn i ng var "ett 

måste" hängde unge Pettersson med. 
- Jag blev serverad den största por

tion biff med lök jag någonsin sett, 
säger Lelle och medger att besöket på 
Ljungbyheds värdshus upprepades 
många gånger under de följande två 
åren . Och vem minns förresten inte i 
det sammanhanget den skånskfrodige 
skådespelaren Edvard Perssons sång
refräng om "Jo Kalle. Vilken Kalle? Jo 
Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på 
Spången". 

Nya hemmet 

Trots att Lelle inte kan förklara varför 
han sökte sig till flygvapnet kom det 
att bli hans verkliga hem. Det var i 
flygvapnet han fostrades, mognade 
och fick en yrkesidentitet. Hemma i 
Knivsta var fosterpappan inte glad åt 
Lelles val. Han tyckte att det var onö
digt att utbilda sig och ansåg att Lelle 
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lag blev serverad den största portion biff med lök jag någonsin sett, berättar 
Lennart Pettersson för FlygvapenNytts Ellinor med väl tilltagen gest ... 

borde arbeta och "göra rätt för sig". 
- Jag har mycket att tacka flygvapnet 

för, säger Lelle och berättar med en 
synbar rysning, att hade han inte anta
gits till pilotutbildningen, så hade han 
kanske fastnat i kompisgänget som 
"söp på lördagen och skröt på sönda
gen". 

Lennart Petterssons ambitioner var 
högre. Det hade bl a redan visat sig i 
idrottssammanhang. Han var duktig i 
de flesta idrottsgrenar. Men hans gym
nastiklärare uppmuntrade honom att 
satsa på modern femkamp. Resultatet 
blev så småningom tre SM-medaljer 
och ett OS-brons. I flygvapnet fortsatte 
han parallellt med militär flygfem
kamp. Lelle lyckades knipa tio indivi
duella VM-guld och åtta lag-VM-guld. 
Dessutom fick han 1985 den åtråvär-

Viljan att vinna  såväl yttre som 
inre kamper. 
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"Omedveten varseblivning" är Lelles 
recept för prestationsförbäNring. 

da utmärkelsen "Världens bäste, mili
tära idrottsman alla kategorier". 

Alla dessa trän i ngar och tävl i ngar 
klarade han av vid sidan av yrket och 
karriären inom flygvapnet - jag undrar 
hur han överhuvudtaget hann med ett 
familjeliv. 

- Jag klev upp tidigt på morgnarna 
och startade det första trän i ngspasset 
innan någon annan vaknat. Sedan 
klämde jag in ytterligare två pass om 
dagen mellan arbete och familj och 
mellan familj och sömn, säger han och 
erkänner, att även han i dag har svårt att 
förstå hur det gick till, hur han orkade. 

Lennart Petterssons inställning till 
livet är, och måste väl vara, att preste
ra goda resultat och ideligen sikta mot 
nya mål och utmaningar. Drivkraften 
ligger i framgången och som han själv 
uttrycker det: 

- Den som vill vinna, han vinner! 
Hur enkelt som helst, visst!? Så tän

ker jag. Kanske ekar föräldrarösterna 
ännu någonstans därinne hos Lelle: 
" Man ska arbeta och göra rätt för sig". 

Sveriges yngste pilot 

På hösten 1970 kom Lennart 
Pettersson som 19-åring till F 16:s typ
inflygningsskola och var därmed 
Sveriges yngste flygare. Han statione
rades vid F l, Västerås. Under tolv år 
flög han Draken men förflyttades 1982 
till F 13, Norrköping för att flyga in sig 
på Jaktviggen. Lelle tillhörde den första 
gruppen på det nya systemet och han 
berättar med värme om känslan att 
flyga Jaktviggen-systemet. 

- Jaktviggen är ett mycket avancerat 
flygsystem, klart överlägset männis
kan. Det är en utman i ng att bemästra 
"37:an", säger han och visar prov på 
si n drift att utmana och utmanas. 

Under perioden som jaktviggenpilot 
vid F 13 hinner tiden ikapp Lelles 
ålder och idrottskarriär. Till OS 1984 
blir han inte uttagen och han bestäm
mer sig för att sluta som aktiv modern 
femkampare. 

- Jag var ju 33 år och i princip för 
gammal för att kunna ladda om och 
lyckas i elitsammanhang. 

Men han beskriver beslutet som en 
besvikelse och en stor tomhet. En tom
het som han måste fylla med något 
nytt och utmanande. 

Befordran ti II divisionschef vid 
"Martin Blå", 2:dra divisionen/F 13, 
kommer som på beställning. Uppgif
ten som divisionschef säger han är en 
av de allra bästa och mest givande 
inom flygvapnet. 

Han får utrymme för egna fram
gångsstrategier och sätter genast igång 
att utveckla sin personal. Taktiköv
ningarna gör han mer verklighetsnära 
genom att t ex fingera IR-fack lor. Lelle 
vill ge övningarna ett större samman
hang, därför i nvolveras även bas- och 
stridsledningssidorna. Lennart Petters
son når framgång med sitt nytänkande 
samt de kreativa och verk l ighetsnära 
takti kövningarna. 

Han säger att arbetet som divisions
chef är det bästa 

- Bara den som ser sig själv som en 
vinnare kan vinna, säger han . Och 
Lelle vet vad v i n na betyder för en 
människa . Att verkligen vinna ... 

I dödens väntrum 

1990 höll Lennart på att förlora allt 
genom sjukdom. Då fanns bara en 
enda tanke: Att vinna livet tillbaka. 

- Jag hade börjat på Högre kursen 
vid MHS (Militärhögskolan) när rösten 
plötsligt skar sig och försvann under en 
lektion. Strax därefter satt jag med 
diagnosen i handen - stämbandscan
cer. Jag minns att den kvinnliga läka
ren pratade och berättade, men jag 
hörde ingenting. Bara min egen röst 
som sa: Tala om när jag ska dö? 

Den uppsluppna och glada stäm
ningen är som bortblåst ur rummet där 
vi sitter på 3:dje divisionen, fem år 
efter chockbeskedet. Jag ser att det 
kostar på att minnas. Men jag ser 
också styrkan och viljan att berätta. 
Att gå vidare - framåt. 

Han säger att det svåraste trots allt 
i nte var att besegra sj ukdomen, utan 
att få människors förståelse för att han 
vi Ile prata om sitt kaos. 

- Folk omkring mig teg och blev 
avvaktande. De visste inte hur de skul
le bemöta mig och sjukdomen. Det var 
väldigt svårt, säger han . 

han haft. Han 
tycker om att arbe
ta med människor 
och relationer och 
att matcha fram 
människor till 
resu Itat. Lelle me
nar, att vinst hand
lar om rätt i nställ
ning och att inte 
ha respekt - rädsla 
- för motstånda
ren. 

/aktviggen är 
klart överlägsen 

människan, 
påstår Lelle, som 
också med tyngd 

framhåller att 
tjänsten som 

divisionschef nog 
är den mest 

givande i flyg
vapnet. 
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Han berättar om operationerna som 
inte gav resultat och om strålbehand
lingen som till slut blev vändpunkten i 
sj u kdomsförloppet. 

- jag hade fullt sjå att hinna mellan 
hemmet i Norrköpi ng, lektionerna på 
MHS i Stockholm och strålningarna i 
Linköping varje dag. Men kraften räck
te. jag ville vinna, säger Lennart 
Pettersson. 

•• 1991 vinner han livet tillbaka . 
Samtid igt tar han examen vid MHS 
och får nya arbetsuppgifter, denna 
gång vid dåvarande flygstaben . Han 
får ansvar för utvecklingen av ett var
n i ngs- och motmedelssystem för 
jaktviggen i projekt TK (Telekrig). Det 
handlar om en störkapsel, något han 
tidigare som divisionschef hade efter
lyst. Resultatet blev U95, utvecklad 
speciellt för JA 37 -systemet med förut
sättningar att fungera även i Gripen
systemet. 

Landslagstränare 

Lennart Petterssons vardag fylls av tek
niskt utvecklingsarbete. När han 1992 
får erbjudandet att bli förbundskapten 
för det svenska landslaget i modern 
femkamp, är det inte svårt att förstå att 
han känner sig lockad . Men först kon
trollerar han ambitionsnivån bland 
idrottsmännen i landslaget. 

- jag vi Ile vara säker på att de aktiva 
hade lika höga ambitioner som jag, 
säger han och berättar, att han var väl
digt sugen på att arbeta med att 

utveckla människor igen. Med en fly
gande start aktiverar han landslaget 
och iscensätter egna framgångsteorier. 
Elitgruppen, juniorerna och knattarna 
tränas tillsammans med tanken att alla 
har att lära av varandra. 

Han startar också ett projekt ti Ilsam
mans med CPU, Centrum för presta
tionsutveckl i ng och Bosöns idrotts
högskola. Projektet innebär att idrotts
männen utbildas att bli sin egen träna
re för att nå högre effektivitet och bätt
re resu Itat. Lelle använder samma 
arbetsmetodik som förbundskapten 
som han gjorde som divisionschef. 
Ledstjärnan är engagemang och driv
kraften är viljan att bli bäst. 

- Det handlar inte bara om fysisk 
kapacitet, säger han övertygande 

- Den mentala inställningen är 
minst lika viktig, säger Lelle och berät
tar om ännu ett projekt han initierat, 
denna gång tillsammans med 
Golfförbundet. 

Subliminal perception, eller omed
veten varseblivning är titel n på pi lot
projektet som skall provas på tio fem
kampare och tio golfare. Metoden syf
tar till att bygga upp människors 
omedvetna självförtroende. Genom 
ett bildband och en ljudslinga som 
upprepar positiva situationer (t ex att 
se sig själv vinna och stå på prispal
len) under mycket korta sekvenser 
(cirka fyra tusendels sekund), kan man 
påverka det undermedvetna psyket 
och på så vis bygga upp självförtroen
de och mental kraft. Projektet skall 
utvärderas 1996. U nder tiden väntar 
den svenska idrottsrörelsen med spänd 

förväntan och hopp om att Subliminal 
perception skall kunna tillföra idrotts
sverige en rejä I prestationsförbättri ng. 
Med OS-guld, t ex. 

Även flygvapnet är engagerat i pro
jektet genom flygsäkerhetsavdelning
ens ansvariga psykolog Kristina 
Pollack, som undersöker om metoden 
kan användas även i försvaret - för att 
förebygga krigspsykoser. 

Slutar efter OS-guldet ... 

Vid OS-spelen i Atlanta 1996 får vi se 
om Lennart Pettersson hunnit lära sina 
OS-kandidater "att vinna handlar om 
att vilja vinna och att inte ha respekt 
för motståndaren" ! Hans mål är minst 
en guldmedalj . Och varför inte låta 
den medaljören bli Per-Olof 
Danielsson, som tävlar för F 20:s 
idrotts fören i ng? 

- jo, på honom ställer jag stora för
hoppningar, avslöjar landslagsträna
ren, överstelöjtnant Lennart "Leile" 
Petterson med ett förnöjsamt leende. 

Men efter OS 1996 hoppar han av 
elitidrotten även som landslagstränare 
har han sagt. Och när han småspring
ande försvinner över plattan vid "tred
je" ropar jag efter honom: 

- Vad gör du se'n? 
- jag köper mig väl en häst till , ropar 

han och försvinner, två minuter förse
nad, ner i sin flygmaskin för att åter
vända till basen i Linköping och ett trä
ningspass med OS-femkamparna, med 
andra ord guldgrävarna i USA. • 

FlygvapenNytt nr 2/95 23 



Sedan länge fanns det ett öns
kemål i ffygvapnet att kunna 
bi/da civila flygklubbar i syf
te att för anställda vid flyg
vapnet skapa en stimuleran
de, meninGsfylld och utveck
lande fritlasverksamhet med 
anknytning till flygvapnet. 

Chefen för flygvapnet be
slutade den 26 juni 1989, 
med stöd av förordningen 
(SFS 1986: 1111) om mifitär 
medverkan i civil verksam
het, att underlätta sagda 
verksamhet. 

Stöd skulle härvid lämnas 
genom att chefen för flyg
vapnet dels verkade för att 
försälja flygplan SK 508 till 
flygklubbar, aels erbjuda flyg
klubbarna viss reservdelsför
sörjning utan kostnad samt 
möjlignet att inköpa bränsle 
och oljor till flygvapnets själv
kostnadspris. I mån av till
gång skulle hangarutrymmen 
och kringutrustningar till 
flygplanen kunna tt1lhanda
hållas. Chefen för flygvapnet 
förutsatte härvid att flyg
klubbarnas stadgar erhöll en 
sådan utformninG att flygva
penanställdas mtresse för 
flygning skulle tillvaratas på 
bästa sätt. 

Så skrev vi för sex år se
dan. Hur ser flygklubbs verk
samheten ut 1995? Vi tar 
sats från begynnelsen ... för 
53 år sedan. 

Saab 91 Safirs (SK 50) anfader var Anders Johan Andel.". ~ 
1987). Han konstruerade även - under sin fötlGipIid"" 

Biicker - Bii 131 Jungmann, Bii 133 Jungm.eiltet och BlI 1111 
Bestman. Men under andra världskriget,""" A Jvid SAAII,; 

med bl a J 21 och Saab 91. A J""'.1.0 m.. metlwYIa I 
Viggen-proje/ctet innan han J~. 

Därför passar denna blltl"'.iII.tifiJ '*..... 
inledning ... även om hl, ... elI JA 37 ~ 

och inte en AJ ... Som jubiIeunilbl1d1Jll8i11b.'-$.I" 
är den likväl ri/ctigt perfekt. 

I lygvapnets glid-/segelflygsepok. 
Flygvapnet har långt innan några 
kvalificerade flygplan, t ex av typ 

SK 50 Saab Safir, ens var påtänkta pla
nerat i tankar av " flygklubbar". Vi får 
gå tillbaka ända till krigsåren, närmare 
bestämt år 1942, då Provisoriska 
bestämmelser för glid- och segelflyg
ning för flygvapnet formulerades. 
Avsikten var den då uttalade, att "ele

ver ur militär markpersonal (= sta m
personal) i första hand skulle tas ut för 
flygutbildning"; en fl ygvapenledning
ens ambition nog så förståelig mot 
bakgrund av det militärpolitiska läget 
och ett flygvapen under uppbyggnad. 
Man ville helt enkelt uppmuntra per
sonal till flygtjänst, då behovet av fly
gande personal var stort. 

De flygetyg man den tiden övade 

sig på var allt från det mycket enkla 
glidflygplanet SG-38 (G 101 i "vap
net") ti II det för tiden sofistikerade 
segelflygplanet Weihe (SE 104). 
Glidflygplanen levererades till flottil
jerna från AB Flygindustri i Halmstad 
(som senare skulle flytta till Malmö 
och byta namn till MFI) i form av 
byggsatser. Halmstadsföretaget levere
rade SE 104 i fullt flygfärdigt skick och 
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den sista kom till F 14 år 1945 - så var 103) hela 80 1 Glid- och segelflygandet 
det då! kom att bli en dryga decenniet lång Skolflygplan typ 1 

Det kom nu att bli ett icke ringa period, Under denna tid kunde flyg
antal glid-/segelflygplan som tillfördes vapnet notera ett par världsmästare 
flygvapnet: Av glidflygplan blev det 37 och en innehavare av ett världsrekord i Mitt under brinnande krig i omvärlden 
SG-38 och av segelflygplan alla typer höjdvinst (1947, 8000 m; Per-Axel hade flygvapnet ett akut behov av ett 
(inklusive den tvåsitsiga Kranich, SE Persson, F S/Ljungbyhed), flygplan för grundläggande flygutbild- ~ 
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Vapnö FK:s (F 14) två SK 50 Safir i sill rätta element. SE-KYF är en B-version 

och SE-KYG är en C-version. 


,8 
~L-______________________________________________________________________________________~ 

ning. Tyska Luftwaffe hade för sina värdiga Safirer av den ursprungliga A
behov valt Bucker Bestmann Saabs ädelsten - Safiren! versionen. 
Bu 181. Kungliga Flygförvaltningen År 1952 var det dags att ersätta de 
kunde 1941 låna en sådan flygmaskin 
från Tysk land för utvärdering. Proven 
utföll till belåtenhet och ett avtal sta
terna emellan om licenstillverkning i 
Sverige undertecknades. Tillverkningen 
lades ut på verkstadsföretaget Häggiund 
& Söner i Ornsköldsvik, som tidigare 
levererat flygplansdelar till KFFI 
Fl ygvap net (exempelvis deta Ijer ti II 
"Fw190-kopian", FVFS J 22). 

120 flygplan Bli 181 /SK 25 tillverka
des under åren 1944-46. Notabelt kan 
vara att samtliga serieflygplanen prov
flögs vid fabriken av samma person, 
Anders Gernandt. Vi~ kontrollflygning 
aven SK 25:a över Ornsköldsvik slog 
kaptenen Gernandt för övrigt vid ett 
tillfälle det något udda rekordet med 
205 loopingar (phu!) på två timmar! 

SK 25 Bestmann omnämns här på 
grund av sambandet - och likheterna
med efterföljaren SK 50. Konstruktören 
av de båda flygplanen var nämligen 
samma person: Anders Johan 
Andersson, "Aj" kallad i flygarkretsar. 
Flygplanen kom sålunda att få slående 
lika utseende (25:an hade dock fast 
ställ men spännvidden var lika på cen
timetern! ) och båda typerna hade 
omvittnat goda flygegenskaper. 

En av Frösö FK:s tekniker, Torsten Ohlsson 
(på hangargolveO, i arbete med 

SK 50-individen KYD:s hjulbromsar. 

Vid krigsslutet stod det helt klart för 
Svenska Aeroplanaktiebolaget, SAAB, 
att de stora beställningarna av krigs
flygplan skulle minska på ett drama
tiskt sätt. Därför tillkom de civila pro
jekten 90 (trafikflygplanet ScandiaJ, 91 
("sport"-/reseflygpla net Safir) och 92 
(bi len i 2-takt som sedan utvecklades 
till 93 osv ... J. 

SAAB 91 Safir kom i sin första ver
sion, 91 A, att utrustas med en i nverte
rad Gipsy-radmotor om cirka 145 hk. 
KFF bestä llde 1946 ett lO-tal flygplan 
som transportfl ygp lan under beteck
ning TP 91. Det var ungefär samtidigt 
som den legendariska piloten Carl
Gustaf von Rosen (i maj 1947J non
stopflög med en med extratankar för
sedd Safir från Stockholm till Addis 
Abeba i Etiopien. Än i dag finns, enligt 
det svenska luftfartygsregistret, tre flyg

gamla SK 25:orna i uppgiften som 
"flygplan typ 1" vid den grundläggan
de flygutbildningen (G FU ) vid 
Krigsflygskolan Ljungbyhed . Valet föll 
på SAAB 91 B, av vilka KFF beställde 
75 med beteckning SK 50. B-versionen 
var i likhet med A-versionen 3-sitsig 
men hade en 6-cylindrig boxermotor 
på 190 hk. Kapacitetsproblem hos 
SAAB i Linköping - det kalla kriget var 
en verklighet och tillverkningen av J29 
Tunnan prioriterades - betydde dock 
att tillverkningen av SK 50B (liksom 
efterhand flygplan 90 ScandiaJ förla
des till ett utländskt före detta skepp
svarv, De Scheide, i Holland. Åren 
1957-58 beställdes ytterligare dussin
talet SK 50 ("som haverireserv") men 
då i C-versionen, vilken ski ljde sig från 
de föregående genom att vara 4-sitsig; 
A-/ B-versionens kroppstank utbyttes 
mot vingtankar. C-versionen tillverka
des vid SAAB:s fabriker i Linköping. 
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1992 bildades vid F 17 
Safirklubben Quintus. Här 
ses SK 50 C-individen KZZ 

över Sveriges trädgård. 

I början på 70-talet - i samband 
med att F 5/Lj u ngbyhed ti I Ifördes skol
flygplanet SK 61 Bulldog - fördelades 
efterhand kvarvarande SK 50 på lan
dets övriga flottiljer för att där efterträ
da North American SK 16 som sam
bands-/väderspaningsflygplan. SK 50 
kom att bestå i den uppgiften, också i 
krigsorganisationen, intill utgången av 
80-talet. 

Flygklubbar - en ny era 

Våren 1989 beslöt chefen för flygvap
net (CFV) att en flygklubbsverksamhet 
med SK 50B skulle prövas för en peri
od av två år och inom ramen för flyg
vapnets verksamhetside. Syftet angavs 
vara personalvårdande och alla med 
anknytning till flygvapnet skulle bere
das medlemsskap samt att vissa villkor 
skulle uppfyllas för överlåtelse av flyg
plan. Flygplanen SK 50B skulle försäl
jas ti II de vid flygflotti Ijer/FMV bi Idade 

flygklubbarna först när klubbens stad
gar godkänts av CFV. Priset per flygplan 
fastställdes till symboliska 100 kr (+ 
moms! ) men också att det samtidigt 
klargjordes att klubbarna själva skulle 
stå för alla kostnader för modifieringar 
och civilregistrering. Vidare skulle 
klubbarna förbinda sig att hålla flygpla
nen i sådant tekn iskt skick att dessa, 
ti Ils vidare, sku Ile kunna i ngå i flygvap
nets krigsorganisation. Om klubben så 
upphörde, skulle flygplanen återsäljas 
ti II flygvapnetlFMV för - 100 kr. 

Ti II stöd för flygkl ubbsverksamheten 
och med grund i regeringsförordning 
(SFS 1986: 1111) Om militär medver
kan i civil verksamhet erbjöds flyg
klubbarna följande förmåner: 

~ Bruka de kvarvarande reservdelarna/ 
utbytesenheterna utan kostnad. 

~ Köpa bränsle och oljor till självkost
nadspris. 

~ I mån av plats erbjudas hangarutrym
me. 

Det blev F S, F 13M och F 16 som 

erbjöds bilda flygklubbar och köpa 
vardera två flygplan . På Ljungbyhed 
bildades nu Ljungbyheds Aeronatiska 
Sällskap, LAS; Malmen såg F 3 
Veteranflygklubb, F 3 FVK, födas; i 
Uppsala skulle Ärna Flygklubb inta 
luftrummet. För dessa pionjärer bland 
flygvapnets flygklubbar vidtog nu den 
vidlyftiga uppgiften att utarbeta allt 
underlag för civil certificering av "de 
gamla krigarna". Skall härvidlag någon 
speciellt hedras vid namn, så får det bli 
FV-teknikern och civi la flygläraren 
(och tillika ägare av egen Safir!) Botvid 
"Botte" Svensson vid F 16. 

På nyåret 1992 avslutades försöks
perioden med CFV beslut att gå vidare. 
Då hade också ytterligare regeringsbe
slut givit alla formella förutsättn i ngar 
för CFV/FMV att, på gynnsamma vill
kor, till "Flygvapnets flygklubbar" för
sälja flygplan och i övrigt stödja verk
samheten. Nu stod det i princip fritt för 
övriga flotti Ijer/motsvarande att bi Ida 
flygklubbar och ansöka om köp av 
flygplan. I en första omgång avsågs 
summa åtta SK 50B utrangeras för för
säljning. 

Frösön tog täten 

"Först i spåret" torde F 4 och FMV: 
PROV ("FC") - tätt följt av F 6 - ha ~ 

I mars 1992 utexaminerades vid F 16 FK 
fyra nya elever. Fr v ses flygläraren/skol
chefen Botvid Svensson, certinnehavarna 
Åke Axelsson, Eva Flygare, Rickard Gray 
& Werner Schubert (Uv). 
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varit. Flygklubbar på dessa platser bil
dades och flygklubbarna fick enligt 
CFV-beslut i mars 1992 köpa vardera 
två flygplan (F 6:s FK endast ett flyg
plan), vilka flögs militärt registrerade 
till respektive " hemmahamnar" under 
våren/försommaren. Någon månad 
senare tilldelades Vapnö FK (F 14), 
F 15 FK och Arctic Aviation (vid F 21; 
klubbens namn senare ändrat till 
Kallax FK) vardera en SK SOB. I denna 
stund var även flygklubbar vid respek
tive F 7, F 10 och F 17 i vardande. 

Ännu vid denna tid var CFV plan att 
under ytterligare några år behålla SK 
50 i C-versioinen inom organisatio
nen, då med fördelning inom sektor 
Syd. Denna avsikt skulle dock ganska 
snart komma att omprövas, vilket 
också meddelades i en CFV skrivelse 
daterad i juni 1992. 

Under sommaren/hösten bildades 
och godkändes flygklubbarna vid F 7 
(Såtenäs FK), F 17 (Safirklubben Quin
tus) och F 10 (F 10 FK), vilka vardera 
fick köpa en SK SOB. 

Med detta hade också tillgängliga 
flygvärdiga SK 50 av B-versionen för
delats; de som återstod skulle få fram
leva sin tid som objekt vid flygtekni
kerskolor, hamna på Flygvapenmu
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seum på Malmen, bli "State guardian " 
("flygplan på pinne") på Ljungbyhed 
etc. Att nu inte fler SK SOB fanns kvar 
att fördela lät sig förklaras av att, bl a, 
en del redan i början av 80-talet sålts 
ti II norska flygvapnet och även att ett 
antal funnit köpare på den civila mark
naden i Sverige. 

I CFV-skrivelse daterad 22 januari 
1993 faststä lides att flygplan SK 50 
(version B och C) slutgiltigt utgick ur 
organisationen senast den 31 decem
ber 1992; ett "retroaktivt" beslut, sam
tidigt som F 5 tilldelades det adminis
trativa ansvaret för kvarvarande reserv
delslager. De totalt tolv SK SOC skulle 
enligt skrivelsen fördelas på lika 
många flygklubbar, dock att två av 
dessa inte var luftvärdiga. Att fördela 
de attraktiva C-maskinerna blev en 
grannlaga uppgift för CFV. Som lock
bete i remiss med flygklubbarna 
användes just dessa defekta flygplan; 
det blev till sist LAS i Ljungbyhed och 
FC FK på Malmen som tog hand om de 
skadade flygplanen. Med detta hade 
flygklubbarna också fått köpa vardera 
2-3 flygvärdiga Safirer; flertalet klub
bar tre fl ygplan . Saabs ädelsten hade 
definitivt " muckat" efter drygt fyra 
decennier i kronans kläder. 

B och C blir D ... 

På sommaren 1992 bildades på initia
tiv av F 3:s Veteranflygklubb en " Flyg
vapen kl ubbarnas i n tressefören i ng". 
Avsikten var att samordna den gemen
samma ambitionen att hålla Safirerna i 
flygbart skick. I den andan kommer 
också föreningen , i samverkan med 
tekniska enheten vid F S, att ta det 
samlade tekniska ansvaret (och hante
ringen av kvarvarande reservdelar/UE
enheter) t o m årets utgång. 

Det trygga brummandet av Safirens 
6-cylindriga motor kommer att höras 
runt flottiljflygplatser/motsvarande un
der ännu många år. Just motorn kan 
dock vara "problemet", eftersom det 
där kan finnas vissa svårigheter - och 
därför stora kostnader - vid större 
översyner CO-stä llning" ) i Sverige. I 
F 5:s förråd finns dock modifierings
satser, som KFF så förutseende på sin 
tid införskaffade. Dessa gör det tek
niskt mÖjligt att i en framtid byta den 
"flata 6:an" till den modernare (och 
bränslesnålare och lättare) 4-cylindri
ga Lycoming 0-360 om 180 hk; i ett 
slag skulle då B-/C-versionerna bli till 
D-versionen! Och den sistnämnde 
finns redan i civilt utförande inom 
landet, sedan maskiner med ursprung 
från det finska och österrikiska flyg
vapnet " hittat hem igen"l 

Av utrymmesskäl kan här inte alla 
flygklubbarna presenteras. Därför in
skränker sig i det följande " nuläget" till 
en beskrivning av ett par klubbar; en i 
norr och en i söder. 

Frösö Flygklubb 

Klubben konstituerades den 5 juni 
1991 med Ärna FK som något aven 
förebild. Styrelsen gavs en "strategisk 
sammansättning" med dåvarande flot
tiljchefen överste 1 Gunnar Ståhl som 
ordförande och flygchefen, Asbjörn 
Norling, som vice ordförande och 
motorflygchef. Som kassör var Nisse 
Sveden given - tekniska enhetens 
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kamrer och mångårig kassör i Öster
sunds FK - och som sekreterare Es
björn Andersson. Klubbens medlems
antal blev ganska omgående cirka 20
talet och uppgår i dag till omkring 35. 
Medlemmarna fördelar sig på skilda 
yrkesgrenar och anställ n i ngsformer. 

På nyåret 1992 påbörjades teorikurs 
egen regi för sju medlemma.r. En 

överenskommelse gjordes med Oster
sunds FK, enligt vilken ÖFK skulle 
svara för all praktisk flygutbildning (på 
Cessna C-l72); formellt hela flygut
bildningen. Först ut i raden av nya A
certinnehavare blev en "truppare", 
kaptenen Siwert jonasson, snart följd 
aven flygtekniker och, strax därpå, en 
flygfältsingenjör i F 4:s reserv. 

Den 25 juni 1992 blev en märkes
dag i klubbens historia, då klubbens 
två inköpta SK 50B anlände till Frös
ön. Under hösten/vintern 1992-93 
modifierades dessa (bl a inmonterades 
transponder/ ELT och propellrarna 0
ställdes); på "fpl 82 från F 6" byttes 
dessutom motor då den gamla under
känts vid korrosionsbesiktning. "82:an" 
tilldelades civil registrering KYD (-avid) 
och "98:an från F 16" blev KVD (-avid). 
Yngve David blev först i luften, vilket 
hände under maj månad medan Viktor 
David blev flygfäig någon månad 
senare. Mer än 1.100 start/landningar 
kunde bokföras första sommaren! 

En förutsättning för inflygning på 
den civila Safiren är tillgång på behö
rig civil flyglärare. Lösningen blev att 
chefen för F 4:s helikoptergrupp, kap
tenen Staffan "Hådde" Hå de II, under 
våren gavs ett inflygningsbevis av luft
fartsverket. Hådde kunde därefter på
börja inflygningen av klubbens A-cert
innehavare. Han har totalt givit dryga 
15-talet de första nyttiga insikterna i 
"Safir-ologi". Bra gjort, mästerflygare 
Hådde! 

Frösö FK har haft turen att i sina led 
kunna räkna in ett par tekniker med 
civil behörighet på Safiren: Sven-Erik 
Moström och Torsten Ohlsson . 
Klubben har också kunnat glädjas åt 
ett utmärkt samarbete med F 4. Så
lunda har lokal-/hangarfrågor lösts på 
ett smidigt sätt; sommartid står de två 
flygklara Safirerna under Törebodabå
gar i framom, bara en kortare prome
nad från den för flottiljen inte längre 
behövliga "framom växel", som ge
nom eget arbete blivit en fin klubb-/ 
samlingslokal. 

I maj 1994 fick klubben hem sin tre
dje SK 50, denna gång av C-versionen. 
Tillgänglig motortid på flygplanet var 
dock förbrukad, varför den till dags 
dato fått stå parkerad, och konserve
rad, i en av flotti Ijens 37 -hangarer. För 
närva rande pågår en omfattande reno
vering och maskinen blir flygbar inom 
kort. Klubbens avsi kt ti II 1995 års flyg
säsong är sålunda att fortsättningsvis 

hålla två flygplan i flygdugligt skick 
en SK 50C som reseflygplan och en SK 
50B för AFT (a llmän flygträning) och 
inskolning på typen. Sammantaget 
betyder detta att det tredje flygplanet, 
av B-version, blir reservdelsflygplan. 

Vapnö f K - Halmstad 

Klubben bildades i februari 1992 och 
har i dag 34 medlemmar och summa 
tre Safirer, varav två flygande. De två 
flygklara är KYF, en 91 B som är gul
målad så som den en gång såg ut på 
Ljungbyhed, och KYG, av C-versio
nen, som fått behålla den "gr-br-gr:a " 
nyansen den hade vid leveransen till 
klubben. Den tredje Safiren har redan 

fått civil registrering som SE-KYH och 
är föremål för renovering. 

Kl ubben fick av F 14 ti IIgång ti II ett 
gammalt hus i anslutning till platta 
83 . Ett ambitiöst arbete av kl ubbmed
lemmar, med bistånd av AMS som 
ställt en del personal i ALU-arbete till 
förfogande, gjordes under 1993-94. 
Det gör i dag klubbhuset Pilagård till 
en naturlig samlingsplats för klubbens 
medlemmar. 

Sommaren 1993 kom klubben igång 
med skolning, då på de egna flygpla
nen. Klubbens skolchef innehar sam
ma befattning i Halmstads FK, varför 
Vapnö FK och Halmstad FK skolar på 
samma Lfv:s skoltillstånd. 

Framtiden synes ljus för Vapnö FK . 
Som oftast i flygklubbssammanhang är 
denna ljusa framtidstro förenad med 
någon/några "verkl iga entusiaster" . 
Bland aspiranter till titeln "eldsjälar" 
kan nämnas klubbens tekniske chef 
Per-Åge Håkans och flygteknikern Pär 
Wolff 

Under 1993 blev det sammanlagt 
180 timmar på de två flygplanen. För 
1994 kunde dryga 300 tim loggas och 
fler lär det bli i framtiden. 

• SO-årsjubileum. - 1995 fyller Safiren 
de 50. Detta livets middagshöjd avses 
firas med ett Fly-inn på F 14 den 17-18 
juni. Välkomna! Speciellt om ni kom 
mer flygande med Saab:s ädelsten 
Safiren! • 



Foto: Åke Anderson 
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DÖp flygplanen lIinn priser! 

Som FlygvapenNytt informerade 
om i nr 1/95 har flygplanstyperna 
Saab 340 AEW (med ryggås radarn 
PS-890) och Gulfstream G.4 fått 
nya beteckningar i Försvarsmak
tens tjänst. Tidigare skrev vi 
FSR 890 eller lP 1008 för det fly
gande radarspaningsflygplanet och 
TP 102B för signalspaningsversio
nen av TP 102A (G.4). Numera 
säger och skriver vi: S 1008 respek
tive S 102B. 

Anledningen till de nya benäm
ningarna har sin grund i önskemålet 
att bättre och tydligare ange an
vändningsområdet/huvuduppgiften. 

( 


o 

Ett flertal av flygvapnets flygplan 
har tidigare också givits ett s k 
smeknamn - t ex Tunnan, Lansen, 
Draken, Viggen, Gripen, Hercules, 
Super Puma. - S 1008 och S 1028 
bör också bli namngivna. 

~ Därför utly.ser FlygvapenNytt nu 
en NAMNTAVLlNG för läsekret
sen. Var med och döp dessa två 
flygplan! Alla är hjärtligt välkomna 
med förslag. Eventuellt kan nam
nen knytas till uppgiften spaning 
radar som signal. Kanske finns det 
passande mytologiska eller verkliga 
djurnamn att associera till? Låt fan
tasin få fritt spelrum. 

Vi vill ha dina namnförslag se
nast den 11 augusti ... i år! Skriv 
dina namnförslag på en lapp till
sammans med ditt eget namn, 
adress och gärna telefonnummer. 
Skicka ditt brev till: 

Chefred CharleviIIe 

FlygvapenNytt 

HKVI INFO 

107 85 Stockholm 


Självklart utgår p riser till vinnar
na. Det skall löna sig att kläcka bra 
namn. - Välkomna! Bli historisk! • 

Jah" CharleviUe 
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Låt det bära iväg med klass! 
Nu har vi tagit fram en förstklassig ryggsäck, plånbok och necessär i 

Linje Flygvapnet. Praktiska, stryktåliga och tuffa produkter. Lika 

användbara i det civila som i jobbet. Dessutom ett snyggt sätt att 

visa tillhörighet och skapa nya spännande kontakter. 

Gör din beställning redan idag, antingen på kupongen nedan, 

eller gå till närmaste flottiljbutik! 

Passa gärna på att beställa av övriga produkter i Linje Flygvapnet. 


RYGGSÄCK. Bävernylon, fodrat bakstycke, fodrad avlast

ningsrem, fodrade axelremmar med hållare, två termosfickor, 

förstärkt botten, stor frontficka , lock med ficka samt hållare 

för liggunderlag med mera. Extra finesser är öglor för t ex 

kåsor sam t "tumhållare" för bekväm kroppshållning under 

vandring. Pris 445:- inkl moms. 


PLÅNBOK. Bävernylon, kardborrlås, fyra fickor samt 

myntficka. Pris 48:- inkl moms. 


NECESSÄR. Fodrad bävernylon, bärrem, sidofack samt hållare 

för deostick m m. Pris 150:- inkl moms. 


r---------------------------------------------------------------------------------------, 
Posta kupongen till Flygvapnets Uttagningscentrum, FUC, 10785 Stockholm eller faxa på 08-788 89 4l. 
Du kan även ringa in din beställning på tel 08-788 89 24. 

.......... st ryggsäck Et 445:- inkl moms ...... .. . st plånbok Et 48:- inkl moms ......... st necessär Et 150:- inkl moms 
Frakt och postförskotlsavgift tillkom me r. 

I Namn: ................................. .. ..... .... .. ..................... .... ..................... ...... ...... ..... ..... ........ ........... .................... ...... .............. . 

I 

I 


: Adress: ......................................................................... Postadress: ...... ............ ................ ................. ................ .... ... . 


l_____________________ ~~ II~~~~I~T -------------------
T lIJ MlIJ w , ...i'III. 

Så högt man kan komma 
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Flygrä dnin sins 

1994 blev ett år med stora händelser för F1ygräddnings
centralen ute på Arlanda - A RCC/CfFYL. T ex: 
• Antalet larm ökade med drygt 20 procent till 816. 
• fstoniaolyckan - innebärandes den största insatsen 
någonsin med svenska räddningshelikoptrar. 
• Beslutet att flytta Flygräddningscentralen från Arlan
da till Göteborg för att där arbeta tillsammans med sjö
räddning, kustbevakning och marin västkust. 

O rdet statistik betyder för många 
ett oändligt antal torra siffror 
som bara kan tydas av initiera

de. Men tar man sig bara tid att funde
ra över hur och varför, blir siffrorna 
genast intressantare. Faktauppgifterna 
kan då användas till att förbättra tillva
ron eller rent av förlänga livet för 
berörda. 

Som framgår av statistiksiffrorna har 
antalet larm ökat högst avsevärt. Orsa
ken till detta är inte entydig. Huvud
delen av ökningen, cirka 150 larm, 
belastar sjöräddning - 40, nödsändare 
ELT (= Emergency Locater Transmitter) 
- 50 och glömda landningsmeddelan
den NIL ARR (No Arrival Message) 
70. 

Antalet " falska " ELT-Iarm är oroväck
ande, då huvuddelen sker på frekven

utsänd polispatrull. Efter flera turer hit
tades så flygplanet likväl på Vårgårda 
flygplats. Då hade emellertid Säve
helikoptern redan hunnit starta, polis
hel i koptern på Säve var insatsberedd 
och polispatrullen hade disponerats 
under två timmar - allt i sökandet efter 
flygplanet. Och efter all denna massiva 
insats inte ett ord till förklaring av flyg
plansägaren/piloten ... 

Även militära piloter glömmer bort 
skyldigheten att meddela landning, om 
flygningen skett på färdplan och flyg
trafikledning inte finns. Svårast att han
tera är en helikopter med avsedd land
ningsplats utanför flygplatssystemet, 
vilket är ganska vanligt. - Ofta har 
dessutom helikoptern redan hunnit 
starta igen, när efterforskningen börjar. 

hela flygtiden för räddningsinsatser 
375 timmar. 

Det diskuteras ofta varför inte för
sen 121 ,5 MHz. Cirka 90 procent av svarets helikoptrar utnyttjas flitigare för 
antalet larm är inte skarpa, d v s orikti Ökning till sjöss samhällets räddn i ngstjänst. Faktum är 
ga. Frekvensen 121,5 har under många att samhällets räddningstjänst med för
år utnyttjats som flygsäkerhetsfrekvens svarsmaktshelikoptrar omfattar 86 pro
för luftfarten . Nu tillåts sådana nödsän Insatser för sjöräddning ökar. Sjöfarts cent av utnyttjad flygtid och tiden för 
dare för t ex fjällturister i Norge. verket betalar årligen för att vissa heli försvarets flygräddning utgör endast 2 
Därmed störs luftfrekvensen. kopterförband skall hålla beredskap procent. 

Många f d sovjetiska sändare av un för att kunna transportera rökdykare (m Antalsmässigt uppgår insatserna för 
dermålig kvalitet finns på " svarta mark fl) ut till brinnande färjor (el dyl). samhället till 36 procent och för för
naden". De orsakar åtskilliga falskiarm. Gruppen benämns RITS (= räddnings svaret ti II 9 procent. 
Det gör att frekvensen 121 ,5 bl ir så insatser till sjöss). Slutsats: Tyngdpunkten på flygrädd
belastad, att ursprungsanvändaren - 166 larm utgör cirka 20 procent av ningscentralens verksamhet ligger på 
fl yget - inte längre kan urskiljas bland totala antalet larm. Utnyttjad flygtid för insatser för samhället samt för civil 
alla falskiarm. 

Då återstår frekvensen 243 
MHz och ett kommande sys
tem på 406 MHz eller alter
nativt ett satell itsystem. 

Oförlålfigt slarv 

Det stora antalet glömda 
landningsmeddelanden orsa
kar stort arbete och ibland 
stora kostnader. 

Vid ett ti Ilfä Ile saknades ett 
flygplan efter flygning från 
Visby till Vårgårda. Planet 
hittades inte i hangaren av 

dessa larm utgör dock 49 procent av flygräddning. Detta utan kostnad för 

statistik ARCC/CEFYL 1994 
, . ,. - 

% % Antal 
. Antal I ToUFräd Flygtid ToUFräd undsättn 

Flygräddning -S19 I 64 105 14 8 

Civ 72 9/14 28,7 4/27 
Mil 63 8/12 14,1 2/13 2 

HT 232 28/45 59,5 8/57 5 


NIL ARR 152 } 9/29 27 /3 
Sjöräddning I 166 I 20 375 I 49 
 244 _ 

I _SjuktransJ1.ort 51 6 882 11 50 

Skog.sbr~2L.;. 7 188 24 
 -

Övrigt 24 , 3 
 173 I 2 -
Totalt 816 l  I 309772 

1 I 

annan än försvaret. 
Inför fl yttningen till 

Göteborg har hörts syn
punkter som "äntligen 
blir helikoptrarna en 
samhällets resurs " . 

Att så redan är fallet 
"torde härmed vara 
bevisat". 

Under fem år har 
Försvarsmakten utnytt
jat 2763 flygtimmar 
med hel i koptra r för 
räddningstjänst - fram
för allt i samhällets 
tjänst. 

Flygtiden för rent 

FlygvapenNylt nr 2/95 32 



ELT-statistik 1989-1994 
Antal Antal II; Totalt 

Ar skarpa , flygins Flygtid antal larm % fel 

89 10 52 58 127 92 
90 8 53 51 112 93 
91 8 33 21 107 93 
92 9 46 46 121 93 
93 4 42 40 181 98 
94 8 66 59 232 97 

, 

Jämförande statistik 1990-94 
(gäller Försvarsmaktens helikoptrar) 

År Antal Flygtid 
I 

Antal 
utryckn tim undsatta 

90 507 445 135 

91 510 

I 

415 

I 
165 

92 557 719 112 

93 612 412 105 

94 816 772 

t 
302 

- 1--2763 
0 -

5 år 3002 819 

rRESS10VP 
Till flygdagen kommer 
också 6 F-15 (C+E). 2 
F-16 och 2A-10 ur USAF 
i Europa. 

lördagen den 10 juni firar Hälsinge flygflottilj i 
Söderhamn 50 år. Ana hälsas välkomna - entren 
är gratis (!). Grindarna öppnas kl. 09. 

Ur huvudprogrammet saxas. Två fyrgrupper 
Attackviggen möts över fältet; enskild AJS 37 luft
presenteras och därefter raketövningsskjuter fyra 
AJS 37:or; TP 100 (Saab 340) flygdemonstreras; 

enskild Draken i luftprogram; rote lansens tur; 
enskild Jaktviggen uppträder; lilla transportflygpla

netBeech/TP.l0l sveper förbi; två räddningsheli
. koptrar Super Puma/HKP 10 förevisas, transportjät

ten HerculeslTP 84 manövrerar; en grupp SK 60 öv
ningsraketskjuter; VIP-flygplanet TP 102 Gulfstream 

. sveper förbi; uppvisningsgruppen Team 60 gör entre; 
JAS 39 Gripen luftbeundras. 

militära fl ygräddningsuppgifter är 2-3 
procent av den totala tiden, vil ket är 
c irka 60-70 timmar på fem år. 

En hög räddningsberedskap är 
emell ertid ett krav fö r en alert och vä l
ordnad flygsäkerhetstjänst. • 

FlygvapenNytt nr 2/95 

lördagen den 5 augusti är det Skånska flygflottiljens 
i Ängelholm tur att arrangera stor flygdag. Pro
grammet består av enbart svenskt stridsflyg m m 

alltså t ex inget civilt·program. Huvudattraktio
nen lär bli (om allt klaffar) luftdemonstration av 
veteranen Tunnan/J 29, som efter nästan 20 års 
''Törnrosasömn'' nu åter gjorts luftvärdig - Gul 
Rudolf.(Se bilden ovan.) 

I övrigt kan nämnas: I luften ses Jaktviggen, 
Team 60, enskild SK 60 och dito SK 61 

Bulldog; en AJS 37:a, en Hercules, en helikopter 
~KP 3 och så 40-åringen Draken/J 35. 
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En ledsam tilldragelse: 

Flygv nets Mus·k å 
SYlftlolti4" SOIft SItart 48iltfat 1ft 


Flygvapnets Musikkår är lite speciell. Har en egen nisch. 
Som uppskattas. Kåren ger i egenskap av blåsarsymfoni
ker högst hörvärda klassiska musikaftnar. T ex den 20 
januari i år, med välkomsthälsning till publiken av flyg
vapenchefen, generallöjtnant Kent Harrskog. Speciellt 
gladde solotrumpetaren Mark Schrello och tolkningen 
av Bernsteins "Slava!" Programnumren presenterades 
professionellt av den från radio och TV välkände Niklas 
Lindblad (med flygvapenbakgrund som värnpliktig). 

Det var vid en konsert i Kungs
trädgården den 16 maj 1993 
som Stockholms Blåsarsymfoni

ker, då benämd Stockholmsmusiken, 
för första gången uppträdde i flygvape
nuniform. Då överlämnade chefen för 
flygvapnet flotti Ijtru mslagarattribut 
(axelgehäng och trumslagarstav) som 
ett tecken på att blåsarsymfonikerna 
var Flygvapnets Musikkår. Förhopp
ningen var givetvis att detta var inled
ningen på ett långvarigt samarbete. 

Flygvapnets Musikkår har därefter 
medverkat vid många arrangemang 
både inom och utom Försvarsmakten' 
bl a vid nationaldagsfirandet på Skan~ 
sen och riksmötets högtidliga öppnan
de. 

Räddningsaktioner 

För att rädda en av försvarets mest tra
ditionsrika musikkårer (f d flottans 
musikkår i Karlskrona) från att splittras, 
övertog försvaret den 1 juli 1993 
huvudmannaskapet (och arbetsgivar
ansvaret) från Blekinge länsmusikavdel
ning och upprättade Marinens Musik
kår i Karlskrona . Samtidigt gjordes en 
överenskommelse med landstinget i 
Blekinge om att utföra spelningar för 
landstinget till ett värde av 3,8 milj kr, 
eftersom inga lönemedel följde med 
vid övertagandet av musikerna. 

Regeringen tilldelade försvaret (ar
mechefen) maximalt 10 milj kr för 
budgetåret 1993/94 för upphandling 
av stats- och försvarsceremoniell mu
sik (utom värnpliktiga musikkårer). 

Med anledning av uppdraget från 
Blekinge landsting kunde försvarets 
musikcentrum (FöMusC) använda 
dessa 3,8 milj kr till att ingå ett avtal 
med dåvarande Stockholmsmusiken, 
nuvarande Stockholms Blåsarsymfoni
ker, att under namnet Flygvapnets 
Musikkår utföra musik för statsledning
ens och försvarets behov. Avtalet var 
treårigt men avtalssumman skulle fast
ställas inför varje nytt budgetår. För 
året 93/94 blev beloppet 3,7 milj kr. 
För denna summa sku Ile Flygvapnets 
Musikkår genomföra 45 spelningar 
med hel musikkår och 15 spelningar 
med ensemble. 

Stockholmsmusiken/Stockholms Blås
arsymfoniker får merparten (cirka 18 
milj kr) av sitt anslag från kulturdepar
tementet via Svenska rikskonserter. 
Orkesterns existens var av ekonom iska 
skäl hotad redan 1993/94. Avtalet med 
försvaret räddade musikkåren från 
nedläggning. 

Det ena gav det andra 

Från och med den 1 juli 1994 hade 
Blekinge läns landsting inte längre 
intresse av samarbetet med Marinens 
musikkår. Detta innebar ett inkomst
bortfall (v id stöttandet av musikkåren) 
för försvaret på 3,8 milj kr. 

I den uppkomna situationen sakna
des alltså 3,8 milj kr (lönemedel) till i 
försvaret anställda musiker. FöMusC 
hade då inget annat val än att för de 
två resterande åren på avtalet med 
Stockholms Blåsarsymfoniker erbjuda 

O kr. Detta förfarande var väl drastiskt 
och tidsförhå Ilandena så korta, att 
armechefen beslöt att för 94/95 till
skjuta 3,6 milj kr av "verksamhets
pengar" för att rädda Stockhol ms B lå
sarsymfon i ker/Flygvapnets Musi kkår 
ytterligare ett år. BI a ville man avvak
ta den aviserade kulturutredningen. 

För budgetåret 1995/1996 finns inga 
pengar för att fortsätta denna verksam
het. Varken kulturdepartementet eller 
Svenska rikskonserter är villiga att till
skjuta pengar ti II B låsarsymfonikerna. 
Snarare vill man omfördela medel från 
Stockholm till kulturverksamhet ute i 
landet. 

Slutmusicerat 1996? 

Rikskonserters anslag på 18 milj kr för 
kommande budgetår räcker inte för att 
driva Stockholms Blåsarsymfoniker 
vidare ett helt verksamhetsår i nuva
rande form . Musikerna är uppsagda 
från och med den 1 juli i år. Under 
tiden den 15 september 1995 ti II den 
30 april 1996 är musikerna projektan
ställda. Orkestern fortsätter sin verk
samhet fram till den 30 april 1996, då 
den, som det ser ut nu, läggs ned. 

Under kommande budgetår kom
mer flygvapenchefen att köpa två kon
serter samt eventuellt något mer arran
gemang. 

Hoppet för orkestern står nu ti II den 
försenade kulturutredni ngen, som skall 
lägga sitt betänkande nu under våren. 

• 

PS 
Blåsarsymfonikerna inleder säsongen 
95/96 ett samarbete med Musikradion 
med konserter i Berwaldhallen + in
spelningar för radions P2. Ny dynamisk 
chefdirigent har också kontrakterats. 

Kanske har man hå'rmed hittat ett 
spår som leder till fortsatta orkes/er
engagemang fram över sekelskiftet. Låt 
055 hoppas på det. 

DS 
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FF L är en av flygvapnets centra
la fackskolor. Den nya simu la
torn är ett hjälpmedel för 
utbildning och färdighetsträ
ning av flygtrafikledningsperso
nal som ingår i försvarets krigs
organisation. Luftfartsverket som 
huvudansvarig för flygtrafikled
ningen i fred har medverkat i 
kravspecifi kationen. 

Den nya simulatorn erbjuder 
en verklighetsnära miljö. Flyg
ledare från Norrland kan exem
pelvis komma till Skåne och öva 
sin hemmabas, även om det 
sker i simulerad form. Behovet 
av träningsmöjligheter i simula
tor som ersättning för utebl ivna 
skarpa övningsti llfällen är ett av 
skälen till denna storsatsning. 

A llt färre övningar i verklig 
miljö gör det mycket svå rt att 
hå Ila flygtrafi kled n i ngspersona
len tillräckligt förberedd för att 
ku nna tjänstgöra i si na krigsbe
fattningar och uppfylla de sä
kerhetskrav som gäller vid utö
vandet av flygkontrolltjänst. I 
det integrerade flygtrafikled
ningssystem vi har i Sverige ges 
alla flygledare i grunden en 
kompetens att tjänstgöra både i 
freds- och krigsbefattning. Det
ta gör dem unika i världen. Oli
ka utrustn ingar och arbetsmil 
jöer i de båda befattningarna 
kräver dock ständig övning för 
att vidmakthålla denna kom
petens. 

Redan den grundläggande 
flygledarutbildningen innehål

"FLAKS" i hamnUlfSjödahi -moHagare
instruerar major CFV:s represen
Torkel Hagelin. tant, överste 1 

Kjell Nilsson . 

.,4fI Ut/c......f.t"'If,~M~UW.t C4..t~tillt. Lillb4"i~t, 


=F~ 

=FotO: ~itht.~ h~~olf, 


Flygvapnets Flygtrafiktjänstskola 
(FFL) vid F 5 i Ljungbyhed har gått 
och moderniserat sig - en ny simu
lator för utbildning av flygtrafik
ledningspersonal har installerats. 

ler således delar som ger kom
petens att ingå i krigsorganisa
tionen. Denna del genomförs 
för alla flygledaraspiranter vid 
FFL . Reservofficersaspiranter 
får dessutom ytterl igare flygle
darutbildning vid FFL, innan de 
fullföljer sin utbildning till flyg
ledare vid Fl ygtrafiklednings
skolan i Sturup (FLSS). Behovet 
aven anpassad arbetsmiljö är 
därför stort även här. 

Den gamla simuleringstekni
ken bestod av manuell plotting 
med stort utrymme för felkällor. 
Realismen blev dålig och ledde 
ofta till missar. Den nya simul a
torn kommer att väsentl igt höja 
kvaliteten på utbildningen. 
Dessutom fi nns en stor utveck
lingspotential främst avseende 
möjl igheter att även simulera 
radarbild men även att kunna 
komplettera med nya system. 

Med hjälp av sofistikerad 
datateknik kan man nu simulera 
varje verklig eller fiktiv flygplats 
och krigsbas som används i 
såväl den grundläggande utbi Id
ningen som i specialutbildning
en och med anpassad arbetsmil
jö. Vi kan presentera flyg- och 
marktrafik så att den spegl ar tra
fikbilden vid en bestämd flyg
plats/krigsbas, eller så att den 
passar in i den stegringstakt som 
är lämpl ig i den grundläggande 
utbildningen. Uppträdandet 
sker i realtid dvs rör sig propor
tionellt med rätta farter. Flyg
planen ser ut som i verkligheten . 

Simulatoranläggningen inne
håller fem utbildningsmoduler, 
konfigurerbara för utbildning i 
01 i ka krigs- och fredsbefatt
ningsmiljöer. Modulerna med
ger enkel omdukning på kort 
tid. Visualiseringen av fältnära 
rörelser görs med hjälp av Ijus
kanoner på storbild i en av 
modulerna och på mindre 
dukar i de övriga. 

•• FMV (Försva rets Materiel
verk) fick för drygt två år sedan 
i uppdrag av flygvapenledning
en att anskaffa en simulator. 
Projektet döptes till " FLAKS". I 

ombyggnad har MAL-enheten 
vid F 5 varit. 

Projektering, upphandling 
och byggledning har utförts av 
FortF/Syd, som under byggske
det omorgani serades ti II 
FortV/Syd och Confortia Syd 
AB. 

Arkitektur och bygghandling
ar har upprättats av Mattson 
Arkitektkontor AB, Malmö. 
Byggnationen har utförts av 
Skanska. Utsmyckning inom
hus med ett väggkonstve rk, har 
utförts av konstnärerna Beck 
och Ljung i Lund . • 

projektgruppen har ingått per
sonal ur FMV, FFL, Uv och 
Försvarsmaktens högkvarter 
tillsammans med konsulter ur 
Telub Teknik AB. 

Comator Process AB i Hel 
si ngborg fick uppdraget att 
levere ra den nya simulatorn. 
Underleverantör vad avser 
kommunikationsystem blev 
företaget Teleanalys. Projektan
sva rig för i nsta II a ti onen va r 
Telub Teknik AB. Install ationen 
har utförts av Södra Under
hållsregementet. 

FFL:s nyetablering vid F 5 
löstes genom försäljningen av 
Her revad s k I oste r -byggna de r n a. 
Detta gav inkomster på cirka 
fem miljoner kronor. Denna in
komst finansierade en del av 
byggnationen, som totalt kosta
de nio miljoner kronor. Objekt
ansvarig för nybyggnad och 

H M KONUNGENS 

MllITÄRHOSPITAlS- OCH 


MEDALJ FONDER 


Efterlevande make och barn ef
ter avi idna yrkesofficerare av 
kaptens eller högre tjänstegrad 
(motsvarande enligt tidigare 
gällande befälsordning), som är 
små i omständigheter, kan efter 
ansökan få understöd från H M 
Konungens Militärhospitals
och Medaljfonder med för när
varande cirka 12 000 kronor 
per år. 

Upplysningar lämnas av 
sekreteraren, expeditionschef 
Sven-Olof Hedengren, 
Kungliga Slottet, 
111 30 Stockhol m, 
telefon: 08-78985 00. 

Läsare ombedes orientera 
hjälpbehövande inom bekant
skapskretsen . 
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"System 2000": 

Radi a modern·sering 

av svens Iygtrafikledning 


Luftvartsverket har påbörjat arbetet med att mo
dernisera det svenska flygtrafikledningsystemet och 
anpassa detta till de krav som ställs från slutet av 
90-talet och till efter år 2010. Vidare sker anpass
ning till internationell standard. Härigenom kan 
Sverige möta den utveckling som förutses inom det 
europeiska harmoniserings- och integrationsarbe
tet. 

Det nya flygtrafikledningssystemet kommer också 
att vara anpassat för att kunna samverka med mili
tära system under olika skeden av beredskap. 
Försvarsmakten medverkar genom flygvapnet i 
detta arbete 

Totalt kommer uppemot ett 40-tal Projekt lALK utvecklar och anskaf tationsutrustning tillförs. För färd
flygplatser, tre kontrollcentraler far ett nytt tal kommunikationssystem. plansbehandling kommer det av flyg
samt vissa stri Icentraler att få ny Anläggningsprojektet sva ra r för vapnet anskaffade och nyl igen driftsat

teknisk utrustning för flygtrafikledning. anskaffning och iordningställande av ta system SIGMA att användas som ett 
Det är första gången "i världshistori byggnader och lokaler samt svarar för delsystem. Vidare kommer vissa stril
en" som ett helt lands flygtrafikled integrering, utbildning och driftsätt centraler att tillföras teknisk utrustning 
ningssystem på detta sätt byts ut mot ning. som funktionellt motsvarar ATCC. 
en och samma typ av utrustn i ng. Inget 
smålappande enligt tidigare modeller. 

Första etappen planeras bl i prov
körd vid fabriken våren 1997 och vara 

Arbetets omfattning Standardkomponenter 

s är 
insta lierad och i drift i norra Sverige 
1998. År 2002 skall hela det tekniska 
systemet vara installerat och i drift. 

Förnyelseprogram 

Arbetet bedrivs i tre samordnade pro

En mindre AlCC (Air lraffic Controi 
Center) i Sundsvall, avsedd för områ
deskontrolltjänst i norra Sverige. 

En medelstor AlCC i Malmö, för 
områdeskontrolltjänst i södra Sverige 
samt inflygningskontrolltjänst till Mal
mö/Sturup, Ljungbyhed, Ängelholm 
och Halmstad. 

l
Brittiska Siemens Plessey System
everantör av System 2000. 
hård- som mjukvara ryms i ett modul
koncept bestående av olika funktions
biock. Vart och ett består av ett antal 
undersystem. 

Överföringen av data mellan 
olika funktionsb locken och 

jekt, som samlats under benämningen En medelstor AlCC i Stockholm dessa och autonoma samt andra fristå
MAlS. (Modernisering av AlS). 

Projekt System 2000 svarar för ut
veckling och anskaffning av de teknis
ka systemen i form av databehand
I i ngs- och presentationssystem för bl a 
radar och färdplansdata täckande 
flygtrafiktjänstens totala behov. 

avsedd primärt för inflygningskontroll
tjänst till stockholmsområdets flygplat
ser samt viss områdeskontrolltjänst i 
mellersta Sverige. 

På flygplatserna kommer i huvudsak 
modernisering att ske i befintliga loka
ler. Ny databehandlings- och presen

ende system, går via lokala 
över ett kommunikationsbl
Hårdvaran till System 2000 består av 
standardkomponenter från 
Equipment. Däremot kommer ett 
utvecklingsarbete på mjukvarus
att ske av Siemens Plessey Systems. 

ock. 

idan 
stort 

Såväl 

de 
mellan 

nätverk 

Digital 
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Skall man kort beskriva 
en påtaglig förändring 
med System 2000, så 
är det att pappersstrip
pamas tid är förbi. 
Med ett användarvän
tigt gränssnitt och hög
upplösande färgskär
mar kommer framtidens 
ATM-system att göra 
flygtrafikledningen me
ra överskådlig och lätt
arbetad, samtidigt som 
vissa "flaskhalsar" för
svinner och säkerhets
riskerna minimeras. 

farväl fif!sfnip 
De framtida operatörsplatserna kom värt från dagens datorarbetsplatser i 
mer till synes inte att skilja sig nämn- allmänhet. - En hel del nya funktioner 

J 

NORD SYD MITT 

I AlCC I I AlCC I l ATCC 
Sun dsvall M~'1 I n)Ö S l cx:.k~m 

C TWR ) ( TWR ) ( TWR 
SuOdwall Sn ..H'.J p AI1 antli.l 

( TWR ) ( TMCfTWR ( M R 
Umea l a rV/eller Bromma 

I 
) 
) 

C M A ) ( lWR ) CKU!1ll~\JC n )Km.m a Ha tmslad 

( TWR ) ( T'NR ) ( TW A )Slr(elelleå Kajmar Karls1ad 

( TW A ( T'N R ) ( M A )Ornskotc.:lsvlk JönlC opmg V'.~y 

( TW R ) ( LIU:~~) ( TW R )_<n Belga 
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KACC 

C N<J, d ) 
( Syd ) 
( Milt ) 

FÖRKLARING 

I lohl6r och I I 
O~I :I' 'I' U!fI.Slnlng 

Sys1tm 2OO G. TALK 

( )Opt~a'l'" 
"Jr"Sln'OO 

Syoltm 2OOG . TALK 

( Operaliv )utfUSlnino 

Sysltm 2000 

Anläggningsplatser som berörs av MATS-programmet. 
(MATS=Modernisering av Air Traffic Service.) 

tillkommer jämfört 
med dagens sy
stem. 

Den kanske mest 
påtagl iga föränd
ringen som följer 
med System 2000 
är att pappersstrip
parn as tid är förbi. 
Varje "eko" som 
finns på skärmen 
har en eti kettrad 
med data om res
pektive flygplan. 
Inmatningar kom
mer att göras direkt 
på dessa eti ketter. 

Detta är dock 
inte den enda 
nyheten . Ett antal 
01 ika stödsystem 
som underlättar 
fl ygledarens arbe
te kommer att 
utvecklas . Planer 
finns också på ett 
konfliktvamings
system som upp
märksammar fl yg

ledaren på situationer som kan 
utvecklas till kollisionstillbud . 

flygvapnet och MATS 

Flygvapnet har från början medverkat 
på projektledningsnivån i de o lika 
projekten. Då ett antal beroenden 
finns mot fl ygvapnets olika system, har 
även arbete bedrivits inom såväl linje
organisationen som i olika samverk
ansgrupper. I första hand gäller det 
samverkan och i nformation söverfö
ring mellan Luftfartsverkets system och 
LI FV samt StriC. 

Mycket arbete återstår självfallet 
innan alla frågor har tagits om hand.
Avtal om kostnadsfördelning har dock 
hunnit träffas mellan fl ygvapnet och 
Luftfartsverket. 

Luftfartsverket har begärt och med
givits att få installera särskilt anpassa
de System 2000-utrustningar i vi ssa 
stri l-an läggn i ngar för att säkerställa 
kapaciteten vid höjd beredskap . Efter 
vissa kompletteringar kan denna ut
rustn ing nyttjas även för krigsfallet. 

• 
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utbildning och ombildning 

Norrbottens FVf och Västerbottens FVf 
genomförde i samverkan med F 21 under 
slutet av september i Luleå gemensam 
utbildning för 100-talet medlemmar. 
Utbildningen omfattade kurs i försvars
upplysning samt sjukvårdsutbildning. 

Verksamhetsberättelse för 
1993/94 

Verksamhetsberättelsen är nu godkänd av 
styrelsen och utskickad till förbund och före
ningar. 1993/ 94 var ett mycket bra år för 
FVRF. Vi ökade vårt medlemsantal och är nu 
över 11.000 medlemma" varav cirka 15 pro
cent är kvinnor. Denna grupps betydelse för 
att sprida information om det flygvapen som 
ägnas så mycken fritid kan inte nog uppskat
tas. Antalet deltagare har ökat kraftigt, vilket 
framgår av nedanstående tabell. Detta trots 
att FVRF inte kom igång med LOMaS-utbild
ningen som det ursprungligen var planerat. 

Utbildningsdeltagare, vuxna 
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Även ungdomars deltagande 
visar en stadig ökning. Det har 
varit FVRF:s bästa år inom 10
årsperioden i alla avseenden. 
Detta är särskilt glädjande, ef
tersom vår verksamhet är så 
hårt målstyrd mot krigsförban
den och vi känner vår utbild 
ning angelägen och givande. 

Vandringspriset i rekrytering 
och utbildning av värnpliktiga 

91/92 92/93 93/94 

D Annan org 

~ Funk 

D KFK 

• RlL KU 

• CKU 

• BU 

erövrades detta år av Örebro 
Läns FVFb. 
Informationsverksamheten har 
som va nligt varit omfattande, 
både externt och internt. 
Ekonomiskt har v i ganska exakt 
innehållit våra ramar. 

Vi satsa r nu på att 94/95 blir 
ett lika bra år som det gång
na. • 

Överste jan-Ake Berg, C F 201 
Fl ygvapnets Uppsalaskolor, var 
kurs ledare iförsvarsupplysning. 
Kapten Leif Karlsson, A 81 
Boden, svarade för en mycket 
uppskattad sjukvårdsu tbildning. 
Nuvarande flotti Ijchefen vid 
F 21 , överste Roland Sterner, 
följde utbildningen första dagen. 

Både Norrbottens och 
Västerbottens FVf valde att 
även förl ägga sina årsstämmor i 
ans lutning till utbildningshel 
gen i Luleå. Dessa genomfördes 
enskilt efter kursdagens slut. 

Föreningarna hade i proposi
tion till sina årsstämmor föresla
git ombildning av respekti ve 
förening till förbund. 
Stämmorna antog propositio
nerna va rv id föreningarna 
ombi Idades ti II Norrbottens 
Flygvapenförbund respektive 
Västerbottens 
Flygvapenförbund. 

Efter årsstämmorna följde 
samkväm med tal, musik och 
sång. Kapten Björn Ringström 
(F21 J, fick av överste Jan-Åke 
Berg, FVRF:s styrelseordföran
de, ta emot FVRF:s förtjänstme
dalj i silver. 

Norrbottens FVfb:s förbunds
ordförande Lennart Cref medal
jerade tre medlemmar som 
utmärkt sig i mästerskapsskJut

ningen "Vårsmä lien". Segraren 
Lennart Engman, Bygdsiljum, 
tilldelades fin guldmeda lj Han 
får dessutom i minst ett år inne
ha det fina vandringspriset, ett 
fl i ntlåsgevär. Si Ivermedaljör 
blev Bertil Eriksson, Kiruna, och 
bronsmedaljör Thorborg 
Ehnryd, Gällivare. 

Rolf Hernqvist, mångårig 
sekreterare i Västerbottens FVf, 
hade med ålderns rätt avböjt 
omval och lämnade nu efter 26 
år styrelsen. Han avtackades 
med tal, presenter och blom
mor av Västerbottens FVfb:s för
bundsordförande Seth Hellman 
samt av kapten Björn 
Ringström, F 21. Vi övriga "tog 
i beundran av oss kepsen" och 
tackade Rolf för hans långa och 
förtjänstfulla insats med en lång 
och hjärt li g app låd. 

Överste Jan-Åke Berg avs lu
tade kursen i försvarsupp lys
ning med att hålla ett intressant 
föredrag med bildförevisning 
om sin tid som attache i Polen 
under åren 1988-91. Det var 
mycket informativt och upp
skattades stort. 

Utbildningen avs lutades med 
gemensamt tack-och-adjö-kaf
fe . En lång hemfärd till olika 
platser i Norr- och Västerbotten 
väntade. Många deltagare hade 
färdsträekor på 35 - 40 mi I 
framför sig innan man var 
hemma igen. Men för dessa 
Fl ygvapen-frivi II iga i norr är 
avstånd och restid av underord
nad betydelse. • 

Karl-Erik Ekslröm 
Norrbottens Fl]b 

Flottilchefen vid F 11 (t h), överste 
Roland Sterner, tackar 
Norrbottens FVFb:s förbundsord
förande Lennart Gref för FVRF:s 
hedervärda förbundsnål. 

Foto: Karl-Erik Ekström 
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Trots motigheter - bäst ändå 

Trots minskat stöd när regementet i Öre
bro lades ned, ingen flygbas i rekryte
ringsområdet och över 20 mil till F 16 är 
medlemmarna i Örebro läns flygvapen
förbund de mest framgångsrika inom 
FVRF under verksamhetsåret 93/94. 

Det fi~ns några krigsförband bra med rekryteringen. Under 
inom Orebro läns FVFb:s om ett veckoslut i november deltog 
råde. Detta har tagits väl tillva över 40 elever. Några av ele
ra. Bra kontakter har skapats verna kom från Wermlands 
med krigsförbandscheferna, FVf. Ett samarbete som troligt
som i sin tur ställt upp på frivil  vis kommer att utvecklas, efter
ligutbildning. Detta har givit som frivilliga från dessa områ
framgång. I stort sett alla befäl den tillhör F 16:s krigsförband. 
och en hel del meniga har Naturligtvis genomfördes 
engagerats i krigsförbandskur kursen med personal ur egna 
ser inom en marktelebataljon led. Kurschef var Roy jildenstål, 
och i LOMOS-systemet. tillika ordförande i fl ygvapen

I mitten av november ge förbundet. Kursen genomför
nomfördes den första omskol des på Villingsberg, en ofta 
ningen från luftbevaknings utnyttjad utbildningsplats för 
tjänst tillobservationstjänst i frivilliga i området. 
LOMOS. Även till dessa kurser Ungdomsutbildning genom
hade Örebro läns FVFb lyckats förs i Orebro och Karlskoga. 

Försvarsministern: 

Inga besparingar 
Konferensen ägde som vanligt rum i Sälen 
i närvaro av många försvarsvänner på hög 
nivå från såväl civil som militär verksam
het. Massmedierna var också talrikt 
representerade. 

Försvarsminister Thage G Pe er och valda församlingar, är 
tersons anförande gavs stor det de enskilda människornas 
uppmärksamhet. För oss frivi 1- insatser i de frivilliga försvars
liga finns det anledning att spe organisationerna som ger folk
ciellt notera vissa delar. försvarstanken liv och styrka. 

Försvarsm i n istern började För att markera detta har jag 
med en personlig deklaration, i det senaste budgetarbetet 
där han förklarade sig vara en där det ju ställs höga bespa
varm försvarsvän. I fortsättning ringskrav på alla områden 
en sade han: lagt mig vinn om att inga 

"Folkförsvarstanken handlar besparingar skall drabba friviI
emellertid Inte bara om allas I igorganisationerna." 
skyldighet. I den ligger också Denna inställning vittnar om 
viljan att engagera sig i försva det värde som tillmäts vår verk
ret. På samma sätt som den sta samhet och ger oss bl a för
bila demokratin vilar på de hoppningar att tilldelad ram för 
många enskilda människornas 95/1996 skall innehållas .• 
frivilliga arbete i politiska parti- Gillis Weingarth 

I omskolningskursen i Vi/lingberg deltog elever från både FVRF och 
Lottorna. Bakom eleverna står kursledningen: Roy Jildenstål, Sven-Erik 
Kar/son och Christer Andersson. 

Här förlitar förbundet sig också har haft en avgörande betydel

på egna frivilliga insatser när se för att vissa kurser kunnat 

det gäller kurschefer och in genomföras. 

struktörer. Ett bra stöd får de Förutom utbildning genom

från frivilligavdelningen vid förs även andra aktiviteter, t ex 

F 16. Någon gång varje år vid flygdagar och mässor. I no

besöker ungdomarna F 16 för vember deltog förbundet i Öre

att få kontakt med de moment i bro-mässan och drog många 

utbildningsplanerna som måste intresserade med bland annat 

genomföras vid flottilj. den av F 16 inhyrda simula


Får Örebro läns FVFb behålla torn. 
det stöd de i dag får från F 16 Ibland upplevs avstånd till 
och Fo-staben i Örebro är de flotti Ij som ett stort problem, 
förhoppningsfulla inför framti men när man ser på Örebro 
den. Man vill dock understry läns FVFb märks inte detta . 
ka, att löjtnant Sven-Erik Många aktiva i ledningen 
Klingenholt, som fortfarande hjälps åt och alla känner an
finns kvar i Örebro som fl ygva svar. Att frivilliga klarar av 
penanställd, är en viktig nyck mycket och kan arbeta själv
elperson . Det är främst det stöd ständigt bevisar man inom 
som måste ske under arbetstid Örebro läns FVFb. • 
som Klingenholt utför och detta Tore Bertilsson 

Från Örebro-mässan i november 1994. Fr v: Rolf Backlund, Roy Jildenstål, 
Göran Edin i simulatorn, Jesper Rasch, Maria Cederskår, Lena Ebohm och 
Johannes Lindman. 
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Framgåltgar i riksskyttet 
Västmanlands Han tilldelades guldjetongen. I 
Flygvapenförening nådde stora ungdom gevär erövrade Tom
framgångar i CFB:s Riksskytte my Martinsson andra platsen 
1994. bland 206 deltagare. Han till 

I seniorer Ak 5 segrade Den delades si lverjetongen. 
nis Ekroth bland 71 deltagare. I seniorernas lagtävling be-

Bra planeringskonferenser 
1995 var ett år utan kollisioner i planeringen 
utom i ett fall. Detta gjorde det möjligt för 
mig att deltaga i alla konferenser utom den vid 
F 15. Det märks att högkvarterets 
fokusering på krigsförbandsche- fil 
ferna har fått genomslag. ' 

'J' 
Konferenserna i n leds alltid Ungdomsutbildningen måste 
med försvarsupplysning från en dock följa det gamla mönstret 
hög företrädare från flottiljled med kursstart på hösten och 
ningen. avslutning på våren för att 

Rutinerna är olika vid flottil  ansl uta ti II skolåret. 
jerna och anpassade ti II verk Kostnaderna fördelas på så sätt 
samheten. Behoven av frivillig över två budgetår från och med 
personai redovisas alltid på ett 1997. 
tydligt och bra sätt. F 17 pröva Det märks en tydl ig ambition 
de i år fullt ut modellen att att göra en realistisk planering 
lägga största vikten vid den både vad gäller antal kurser 
fackmässiga samordningen för och antal deltagare. FVRF (ti ll 
stril och bas. Detta innebar sammans med flotti Ijerna) har 
stora fördelar när det gällde att klart förbättrat genomförandet 
få krigsförbandschefens priori jämfört med tidigare år. Det 
tering att tränga igenom, för återstår nu att sammanväga alla 
samordningen av kurser med önskemål och infoga dem i 
samma målsättning och för fri FVRF:s totala budget, så att 
villigorganisationerna att på avvägn i ngen mellan central, 
verka planeringen. regional/lokal och ungdomsut

Planeringen för 18 månder i bildning blir den rätta. 
stället för tolv har inte vållat Jag vill passa på att rikta ett 
några bekymmer - även om det varmt tack till all a flottiljer för 
känns lite avlägset att de väl genomförda planeringskon
taljplanera för händelser som ferenser. • 
ska ll äga rum om två år. Gillis Weingarlh 

delsefulla poster, bl a som statsOlle Karleby sekreterare i försvarsdepartein memoriam mentet och som generald irektör 
för Försvarets fabri ksberk. 

Flygvapenföreningarnas riksför Ganska tidigt övergick han till 
bund har sorg. Olle Karleby, näringslivet, där han hade flera 
som var riksförbundets ordfö viktiga chefsposter parallellt 
rande från bildandet 1962 fram med styrelseuppgifter i olika 
till 2s-årsjubileet 1987, gick bolag samt förtroende uppdrag 
bort i december 1994. inom organisationer av sk ilda 

Olle var född 1918 i slag. 
Helsingborg. Han började sin För FVRF gjorde han en 
karriär inom statsförvaltningen. mycket viktig insats genom att 
Där kom han att bekläda bety- under dess första kvartssekel 

lade Västmanlands FVf första Västmanlands FVf bland 16 
och tredje plats i klassen Ak 5! lag. Resultatet betydde en 
Deltagare i det segrande laget andra inteckning i vandrings
var Dennis Ekroth, Laura Boren, priset. Deltagare i laget var 
Ola Kjel/näs, Daniel Horttarna Tommy Martinsson, Bengt 
och Henrik Löfstrand. Jansson, Carl Bergqvist, Mikael 

I lagtävlingen ungdom gevär Forslund och Mikael Dahlby. 
erövrades för andra året i följd FVRF står sig bra i FBU-kon
första platsen av just kurrensen! • 

utrustning av frivilliga
värnpliktiga 

Enligt gällande bestämmelser skall en fri
villigtjänstgörande ha fri utrustning. 
Kravet är medlemskap i en frivilligorgani
sation, t ex FVRF, samt att man genomför 
utbildning i eller till en krigsbefattning. 

När det gä ller värnp liktiga som ning. Ibland tvingas man till 
är medlemmar i FVRF har det och med vara civilklädd vid 
fram till 1992 funnits stora bris genomförandet av krigsbefatt
ter i utrustningen. De senaste ningsutbildning, dvs man blan
åren har FVRF från centra lt håll dar civil och militär klädsel. 
engagerat sig i och framfört Naturl igtvis upplever många 
önskemål om att våra frivilliga av våra frivilliga detta om otill 
ska ll utrustas enligt gä llande fredsställande. Vi kommer att 
bestämmelser och fredsutrust ytterligare engagera oss för att 
ningslistor (FRUL 5). Orsakerna nå en förbättring, inte minst 
härti ll är flera: med tanke på LOMOS. 

Att byte av utrustning till uni
~ Den frivillige skall medföra formssystem m/90 för LOMOS
utrustning till centra la kurser personal kan fördrö-jas på 
för att underlätta utrustnings grund av besparingskrav måste 
proceduren vid inryckning. v i acceptera. Vi kommer att 
~ Våra medlemmar ska ll bära informera våra LOMOS-frivi lli 
samma typ av utrustning vid ga mer om detta v id somma
genomförande av utbildning rens centrala utbildning. Våra 
tillsammans med frivilliga ur frivilliga skall i första hand 
andra frivi II igorgan isationer. vända sig till si na egna frivillig
~ Våra frivilliga skall inte sär avdelningar när det gä ller ut
behandlas som frivi II iga. rustningsfrågor. 

Om vi ska ll nå förtroende för 
En viss förbättri ng har skett, våra frivilliga måste abso lut 

men fortfarande är det många alla frivilliga behandlas lika. 
av våra frivilliga som inte utrus Detta måste gälla även utrust
tas. Man har stora svårigheter n i ngsfråga n. • 
att få komplettera sin utrust- Tore BeHilsson 

delta i ledningen av vår frivillig

organisation, som kom att förbundets guldmedalj samt 

utvecklas till en betydelsefull blev vid avgången med ackla

del av vårt frivilligförsvar. mation utsedd till dess heders

Därvid var givetvis hans osed ordförande. 

vanligt stora kontaktyta liksom Utmärkande för Olle Karleby 

hans mångsidiga erfarenheter var det stora engagemang och 

och därpå grundade omdöme intresse han lade ned på försva

mycket värdefulla tillgångar för ret och dess frivilligorganisatio

den unga organisationen. Han ner. Alla vi som inom FVRF 

fick också mottaga många bevis kom i kontakt med honom skall 

på FVRF:s och anslutna flygva bevara hans minne med stor 

penförbunds och -föreningars tacksamhet för hans framståen

uppskattning. Han erhöll riks- de insatser inom vår organ isa-
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Stagården 1995: 

Intresset för vinterutbildning ökar 
Det började för åtta år sedan med ett 60
tal elever. Vintern 1995 har mer än 200 
elever utbildats på Stagården. Intresset 
för utbildning under vinter- och mörker
förhållanden har ökat markant. Detta 
beror delvis på att det övas för lite på 
grund av inställda KFÖ (krigsförbandsöv
ningar), men också på att de frivilliga vill 
bli vassare i sin befattning. 

Stagården har det senaste året 
byggt ut kursgården med nya 

expeditionslokaler och lektions
salar. Det är baracker från I 14 
i Gävle som avvecklats och 
flyttats till Stagården. Det här 
har i sin tur medfört att den 

premium Jlill 
o#Iieersexllmen 

, 	 För ovanlighetens skull ägde 
officersexamen rum på F 5 
före jul. Det berodde på att 
det endast var flygfacket som 
skulle tillföras fänrikar vid 
denna tidpunkt. För flygva
penchefen, generallöjtnant 

Kent Harrskog var det också 

gamla expeditionslokalen har 
gjorts om till elevförläggning 

och ökat kapaciteten för vår 
utbildning. 

Precis till kursstarten kom ett 
rejält snötäcke, som sedan 
inramade alla fyra veckorna. 

första gången som han 
förrättade officersexamen . 

Nyblivne fänriken Patrik 
Carlsson (F 5) fick under hög
tidliga former således mot
taga FVRF:s premium, ett 
skrivbordsställ, ur generalens I 

hand. Vi hoppas att han fin
ner en plats för det på skriv
bordet, när han nu börjar sin 
officerskarriär som flyglärare 
vid F 5. 
• Gillis Weingarth 

Riktig vinter och kyla behövs 
för att genomföra utbildningen 
på ett fullgott sätt. 

Nya kurser 

Två kurser hade premiär på Sta
gården. Vaktgruppchefer inom 
LOMOS gjorde sitt befattnings
skede. En kurs som mycket väl 
passar att förläggas under vi n
terförhållanden. Här gjordes 
en tillämpad övning med hjälp 
av bland annat ortsbefolkning 
och polis, vilket gjorde att ele
verna fick pröva sin kunskap 
med perfekta övningsmoment. 

Löjtnantskursen fl yttades 
sommaren 1994 till Stagården 
från F 14 på grund av instruk
törsbrist. Här visade det sig, att 
den nya inriktningen i kursen 
ti II tjänstegrensoberoende be
fattningsutbildning är rätt. 
Eleverna fick pröva sina kun
skaper i bland annat ordergiv
ning, samverkan med totalför
svaret och krigsstabstj änst. Det 
är något oroväckande att våra 
fänrikar inte får tillfälle att öva 
och ta mer ansvar i sin krigsbe
fattningsroiI. 

Befordrings- och komplette
ringskurser inom transport
tjänst genomfördes i samma 
omfattning som tidigare år. 
Befordringskurserna har utveck
lats under många år och i vin
ter utökades utbildningen i fält 
ytterligare. 

i:Flygbasjägarna hade utomordentliga vinterförhå/landena på 
~ Stagården. Här en grupp ur kursen på uppdrag i hälsingeskogarna. 
S 

~--------------------------------------------~~ 

• 


Samverkan i vi-anda 

För att genomföra en så om
fattande utbildning under fyra 
veckor krävs ett bra samarbete. 
Vi har under flera år sökt de 
bästa formerna och nu kommit 
fram till bra rutiner. Det här 
leder till ett ömsesidigt ansvar 
och att eleverna får förtroende 
för beslut. De hörnstolpar vi 
har för dessa rutiner är: 

• 	 Fastställda bestämmelser för 
uttagn i ngar av fu n ktionärer, 
kurschefer och instruktörer. 

• Fastställda planeringsdagar 
och datum för utskick av t ex 
kurschefsbrev. 

• Respekt för att skolordern 
följs. 

• Säkerställda överenskommel
ser med kursgård, förråd, övri 
ga servicefunktioner samt be
rörda markägare. 

• Allt följs upp med anteck
ningar och beslutsprotokoll. 

Tyvärr tvingas vi nästa år 
minska utbildningstiden till tre 
veckor. Orsaken är de ekono
miska åtstramningarna . Vi hop
pas, att vi trots detta skall 
kunna ta emot lika många ele
ver, för behovet att utbilda sig 
under vinterförhållanden och i 
mörker ökar från år ti II år. Det 
har verkligen utvecklingen på 
Stagården visat. 

Vi har ti Ilsammans med F 15 
redan riktlinjer klara för nästa 
vinter. Då skall vi utveckla vår 
utbildning ännu mer. • 

Tore Beriiisson 

• 

Elever ur löjtnantskursen under ordergivning i fält. Fr v: flke 
Brinkeback, Hans Knutsson, Tommy Wendel & Pär Ljungvall. 

H · 
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Våra frivilliga försvarsorganisationer: 

Vårt militä
ra försvar byg
ger i grunden på 
"folkförsvarstanken ", att 
försvaret är hela svenska folkets 
angelägenhet. 

Vi skall möta varje kränkning av vår 
frihet, vårt territorium och vårt svenska arv 
samt förhindra att en angripare får fäste på svensk 
mark. Vi skall bidra till fred i vår omvärld. 

O m det blir allvar - om kriget 
kommer - skall flygvapnet och 
personal ur de frivilliga för

svarsorganisationerna vara först ut på 
plan. Det är viktigt för dig som krigs
förbandschef att känna ditt lag och 
veta vilket motstånd ni kan bjuda. 

Det finns 24 frivilliga försvarsorgani

Det är en resurs också för flygvap
net. Frivilligpersonalen finns i många 
av flygvapnets krigsförband och flera av 
hemvärnsförbanden har uppgifter 
inom våra bataljonsområden samt vid 
våra skyddsobjekt. 

tjänst sambandstjänst, luft- och mark
observationstjänst samt skjutledare och 
skytteträning. Utbildningarna kan vara 
grundutbildning lika väl som färdig
hets- eller nivåhöjande utbildning. 

I en krympande ekonomi är det än 
viktigare att på bästa sätt ta tillvara alla 
de resurser som står till förfogande. 

sationer i Sverige. Nästan alla (22) - på Du bör kontrollera vilka faktiska 
uppdrag av Försvarsmakten - rekryte Grundutbildning (fantastiska) resurser som du har i ditt 
rar, utbi Idar och bedriver försvarsupp krigsförband. Använd dessa så tidigt 
lysning samt fä rdighetsutvecklar sina som möjligt. Planera även in frivillig
medlemmar. Frivi II igpersonalen är en ti Ilgång för personalen i dina övningar och i för

Försvarsmakten skall teckna avtal ditt krigsförband . Det är därför viktigt bandets beredskap. 
med och krigsplacera frivi II ig personal. för dig som krigsförbandschef eller krigs 22 frivilligorganisationer (totalt 24) 
Tidigare A- och B-avtal har som placerat befäl att medverka i frivilligut är mycket att hålla reda på. Ditt för
benämning utgått. - Avtalspersonalen bildningen, antingen på lokala kurser bands frivilligavdelning kan hjälpa dig 
ingår numera avtal som innehåller: hemma vid ditt förband eller på cen och lämna uppgifter om organisatio

trala kurser någonstans i Sverige. Din nerna och deras verksamheter. 
~ Tjänstgöringens art. egen moderna utbildning och dina 

praktiska färdigh eter från krigsför
~ Tjänstskyldighetens omfattning. bandsverksamheten efterfrågas även 

vid frivilligutbildning. Repetitionsutbildning 
~ Tjänstgöringstidens längd. De frivi II iga försvarsorganisationerna 

erbjuder utbildning för din krigsplace
Det är drygt 75 .000 frivilligmedlem rade personal. De kan genomgå befäls Du kan också hjälpa din frivilligavdel

mar som genom avtal är krigsplacera utbildning, utbildning och utveckling ning genom att lämna underlag om ditt 
de i totalförsvaret. Till detta kommer av den personliga färdigheten inom krigsförbands behov av frivi II igperso
att Hemvärnet inom ramen för armens flera områden t ex : transporttjänst nal i förbandet samt att oftare engage
territoria Iförsvarsförband organ iserar .(även motorcykel), flygbasjägartjänst ra frivillig personal vid t ex tilllämp
115.000 frivilliga. sjukvårdstjänst, fältarbetstjänst, hund- n i ngsövn i ngar, krigsförbandsku rser 
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Personal ur FVRF håller genomgång av 
observationsplutonens material. 

(KFK) och naturligtvis vid krigsför
bandsövningar (KFO). 

Det är självklart att det är du med 
ditt krigsförband som repetitionsutbil
dar även krigsplacerad frivilligperso
nal. Det bör dock finnas "fler" tillfäl
len för frivillig personal att kunna göra 
sina avtalade tjänstgöringsdagar i be
fattning. Därför bör du i större ut
sträckning än hittills, även ta in frivil
ligpersonai vid t ex tillämpningsöv
ningar, systemövningar och flygkom
mandoövn i ngar. 

24 frivilliga 
försvarsorganisationer 

Vilka är de frivilliga försvarsorganisa
tionerna och vad har de för verksam
het? Här lämnas en kort information 
om några av frivi II igorganisationerna 
och deras respektive verksamhetsom
råden. UnderräNelselotta formulerar rapport. 



Flera av organisationerna enligt faktaruta A samverkar direkt 
med varandra och har gemensamma kurser bl a i ledarskap, för
svarsupplysning och allmänmilitär utbildning. 

FVRF 


FVRF - Flygvapen-frivilliga har 
många möjligheter till lämplig utbild
ning för att ingå i flygvapnets krigsför
band och också flera möjligheter att 
utbilda sig till befäl. 

Dels finns det försvarsgrensobero
ende kompletteringsutbildningar i: 

• Ledarskap 

• Försvarsupplysning 

Dels kompletteringsutbildning i di
rekta flygvapenkurser: 

• Sjukvårds-/sjuktransporttjänst 

• Markförsvar 

• Stabstjänst 

• Transporttjänst 

• LOMaS (Omskolningskurser) 

För att kunna avancera som befäl 
finns det flera tjänstegrensinriktade be
fordringskurser att välja bland, både 
inom LOMOS och flygbassystemet. 

Rekrytering och utbildning av 
LOMOS-förbanden har prioriterats för 
att nå uppsatta mål. LOM OS-systemet 
är inte bara en viktig länk i vårt fram
tida luftförsvar. Det är även en viktig 
grund för information till territoriell 
chef om händelser på mark- och 
havsnivån samt till övriga berörda 
totalförsvarsmyndigheter. 

FMCK - Frivilliga motorcykel
kårerna utbildar motorcykelordonnan
ser för krigsplacering i både de militä
ra och de civila delarna av totalförsva
ret. 

Krigsorganisationens materiel och 
motorcyklar används. FMCK har över 
20 egna instruktörer med genomgång
en Motorskola, mc-instruktörskurs. 
De har behörighet att leda mc-utbild
ning samt att förarpröva för militärt 
förarbevis på mc. De är en resurs att 
utnyttja som i nstru ktörsförstärkn i ng 
vid t ex KFÖ. 

Hos oss i flygvapnet finns mc-beho
vet inom såväl stril- och basbataljoner 
som motorcykelordonnanser. Dess
utom behöver vägar spärras och flyg
plan lotsas ("follow me") till rätt flyg
plansplats inom Bas gO-systemet med 
hjälp av motorcykelburna trafjkledar
biträden. 

Utbildningen genomförs stort 
som: 

• Allmänmilitär utbildning 

• Materielkunskap och vård 

• Mc-ordonnanstjänst 

• Befattningsutbildning 

Vartannat år genomförs centrala 
kompletteringskurser i Ljungbyhed för 
trafikledarbiträden. 

SLK - Lottorna finns i alla för
svarsgrenar. Utbildningen sker som 
krigsbefattningsutbi Idning, instruktörs
och kurschefsutbildning. 

Grundutbildningen för krigsbefatt
ningen innehåller fyra komponenter: 

• Allmänmilitär utbildning 

• Ledarskap/Chefskap 

• Befattningsutbildning 

• Tillämpning 

För vårt behov i flygvapnets krigs
förband utbi Idar Lottorna i tjänstegre
narna: 

• Luft- och markobservationstjänst 
(LOMaS) 

• Personalvårdstjänst 

• Underrättelsetjänst 

• Sambandstjänst 

• Sjukvårdstjänst 

• Förplägnadstjänst 

• Inmönstringstjänst 

Rekrytering och utbildning av 
LOMOS-förbanden har prioriterats. 
(Se också under FVRF.) 

FlFF Flygfältsingenjörsföre
ningarna rekryterar och utbildar befäl 
för basbataljonernas behov av kvalifi
cerade fältarbetsresurser. Flygfälts
ingenjörerna planerar för och leder 
utbyggnads- och reparationsarbeten 
på våra flygbaser. 

• Stabstroppchef 

• Banreparationsplutonchef 

• Fältmaterielplutonchef 

• Planeringsgruppchef 

• Flygfältsarbetskompanichef 

• Fältarbetsbefäl 
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FRO Frivilliga 
Radioorganisationen rekryterar och 
utbildar signalister främst till 
Hemvärnet och den civila krigssjuk
vården. 

Värnpliktigt befäl och reservoffice
rare, främst i sambandsbefattningar, 
kan bli en viktig målgrupp i våra 
krigsförband. Radioteknik och tele
kommunikationer får en ökad bety
delse för kommunikation och ledning 
av våra verksamheter inom både stril
och basförbanden samt ti II respektive 
flygkommando. För närvarande har 
FRO uppdrag inom LOMOS. 

Det totala kursutbudet är mycket 
omfattande - allt från allmänmilitär Frivillig befälsutbildning (inkl ToPF, HPB m fl) FBU 36864 

utbildning (vid behov), telefoni, tele
 Flygfältsingenjörsföreningarna FIFF 895 


grafi ti II ny sambandsmateriel. Inför 
 Flygvapenföreningarnas Riksförbund FYRF 11 193 

Försvarets personaltjänstförbund FPF 1 186
t ex krigsförbandsövning är en FRO
Sjövärnskårernas Riksförbund SYK RF 1 5370
kurs ett bra sätt att repetera eller att 
Hemvärnsbefälets riksförbund HBR . 4573


förnya sina kunskaper inom ramen för Kustartilleriets reservofficersförbund KAROF I 681 

t ex KFK. Svenska armens och flygvapnets reservofficersförbund SAFR . 4197 


Svenska flottans reservofficersförbund SFRO 820
Frivilliga s 
stora skynkytterörelse Svenska värnpliktsofficersförbundet SYOF 911 


earrangema:;. 

Avta/sorganisationer: 


Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund FAK 11 882 

Frivi lliga flygkåren HK 1 600 

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund FMCK 5451 

Frivilliga radioorganisationen FRO 7679 

Svenska Röda Korset (för totalförsvaret) SRK 26000 

Riksförbundet Sveriges Lottakårer SLK 38094 

Svenska Blå Stjärnan SBS 5381 

Svenska Brukshundklubben SBK 63500 

Sveriges civilförsvarsförbund SCF 55000 

Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund SKBR 12825 


I
Övriga organisationer: 
I 


Frivilliga skytterörelsen FSR 142954 

1
Svenska fallskärmsförbundet SH 4470 


Svenska pistolskytteförbundet SPSF 67744
I 


Svenska sportskytteförbundet SSF 168273 

I 


Organisation ingående i armen, som rekryteras på frivillig väg: 

1
Hemvärnet HY 115 000 * 
I 


* Jämte drygt 20 000 ur avtalsorganisationer 
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Inför en krigsförbandsövning är en FRO-kurs bra för repetition av t ex telefoni, tele
grafi el/er nyare sambandsmateriel. 

Faktaruta A 

Frivilligorganisationerna + medlemsantal 
Befä/sutbi/dande organisationer: 



SAFR - Svenska armens och 
flygvapnets reservofficersförbund har 
som syfte att verka för reservofficerens 
utveckl i ng ti II gagn för landets försvar. 

Förbundet arbetar med frågor som 
rör frivillig befälsutbildning, samhörig
het mellan reservofficerare, försvars
upplysning, rekrytering och övrig 
utbildning. - Utbyte och samarbete 
sker även med reservofficerare i övriga 
Norden. 

Den lokala verksamheten utgörs 
främst av studiebesök, föredrag, utbild
ning, idrott och skytteaktiviteter. 

SKBR - Bilkåristerna ur Sveriges 
Kvinnliga Bilkårers Riksförbund utbil
das på lätta och tunga fordon för att 
krigsplaceras bl a i våra krigsförband, 
på transportpl utonerna. 

Inom LOMOS har SKBR utbild
ningsuppdrag och i t ex en basbataljon 
skall en stor mängd fordon trafikera 
vägarna. Det behövs många fordons
förare och transportledning i transport
plutonerna för en effektiv transport
tjänst. 

Den individuella fordonsutbildning
en upptar stor del av Bilkåristernas 
verksamhet, men även flera instruk
törskurser och militär körlärarkurs 
finns hos SKBR. Det behövs också 
flera körlärare under värnpliktigas 
grundutbildning; fråga gärna! 

Utbi Idn i ngssystemet omfattar utöver 
själva fordonsutbildningen i stort: 

• Allmänmilitär utbildning 

• Befattningsutbildning 

• Befälsutbildning 

• Motorinstruktörsutbildning 

SBK - Svenska Brukshundklubben 
utbildar för hela totalförsvaret - för oss i 
flygvapnet utbildas hundtjänstpersonal 
och så förstås hundar. Det är ett måste 
för krigsplacering inom flygbasjägarför
banden och närskyddsplutonerna 
både stril- och basbataljoner. 

Hundtjänsti nstru ktörernas utb i Id
ning omfattar i stort: 

• Allmänmilitär utbildning 

• Fackutbildning 

• Befälsutbildning 

• Instruktörsutbildning 

Hundarna utbildas till tjänstehundar 
och får genom certifikat och tjänste
hundsprov visa att de klarat sin utbild
ning och håller sin standard. Hun
darna krigsplaceras och kan på sed
vanligt sätt kallas in för tjänstgöring 
vid sina respektive förband. 

FSR - Frivilliga skytterörelsen är 
Sveriges äldsta frivi II iga försvarsorga
nisation . FSR omfattar bl a 1500 loka
la skytteföreningar, många av oss i 
flygvapnet är nog medlem i någon av 
dessa föreningar. Målet är att utveckla 
skjutfärdighet både i banskytte och 
fältskytte. FSR är alltså en av de färdig
hetsutvecklande frivi II igorgan isatio
nerna. 

Det är vi ktigt att på ett säkert sätt 
kunna hantera sitt eldhandvapen och 
snabbt kunna träffa målet samt upp
öva precisionen, även för krigets krav. 

Skjutverksamheten bedrivs i regel 
året runt med tillgång till bl a innom
husskjuthallar. Verksamheten omfattar 
utbildning, träning och tävlingsskjut
ning. Träffpunkt 95, skyttearrange
mangen då "a lla" svenskar lär sig vad 
"skytte" är, äger rum den 20-21 maj .• 

~ 
)!: 

~ 
~ 

FMCK - MC-ordonnansutbildning. 

Kvinnliga 
bilkårister. 

.. ..... _."-=,.....,...........:.:: 

~L-~~~ ____________________~ 
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Det ska' vi fira: 

Ö svarets He c les 30 år 

Transportflygenheten vid 
F 7 i Såtenäs planerar för 
fint 30 årsjubileum i 
augusti. 

Den gamla transporttrotjänaren 
(-130 Hercules, eller som den 
benämns i flygvapnet, TP 84, 
firade som flygplanstyp sitt uni
versella 40-årsjubileum i sam
band med International Air Tat
too i Fairford i England 1994. 44 
av världens fl ygvapen i egen
skap av Hercules-användare 
var där. Så även flygvapnetIF 
7:s transportflygenhet som hade 
äran att under Tattoot få 
genomföra den enda flygupp
visningen med en (-130. F 7:s 
specialuppvisning med Hercu
les sedan elva år tillbaka anses 
nämligen av expertisen som 
outstanding i transportflygvärl
den. 

1993 hade det belgiska flyg
vapnet flugit Hercules i 20 år. F 
7 blev då inbjuden att med ett 
TP 84-fl ygplan med förstärkt 
besättning delta i det jubileum 
som firades under första helgen 
i maj . Det blev en glad och 
minnesvärd tillställning under 
ett par dagar med mycket 
gemyt, grillparty, flyguppvis

ning och gästfrihet. De flesta av •• Europas äldsta Hercules
Europas flygvapen var närva operatör är - nota bene - det 
rande. svenska flygvapnet. Vi har nu 

I oktober 1994 flugit TP 84 
firade det norska under 30 år. Våra 
flygvapnet mot kolleger runt om 
svarande jubile i världen förvän
um efter 25 års tar sig att det ord
Hercules-flygan nas en minnes
de men i något värd tillställning 
mindre omfatt på Såtenäs för att 
ning - endast den under värdiga 
nordiska Her former mani
cules-brödraska festera detta. Så 
ran deltog. Då ge kommer det ock
nomfördes en så att bli. 
tävling mellan 
de deltagande be Förberedelserna 
sättningarna i har redan dragit i 
form aven min gång. Vi har dock 
dre s k rodeo. begränsade resur
Den innehöll ett ser att klara av ett 
navigeringsmo så stort arrange
ment, ett fall mang. Därför har 
skärmsfällnings vi varit tvungna 
moment och ett att begränsa del
precisionsland tagarantalet. Föl
ningsmoment. jande sju länders 

F 7:s besätt flygvapen har fått 
ning, med Bosse inbjudan till F 7 
Sahlin som befäl helgen den 18-20 
havare, vann täv augusti: Belgien, 
lingen. Danmark, Frank

rike, Italien, Norge, 

Första (den sista kvarvarande) fly
geskadern, f l, avvecklas nu även 
den. Den officiella avslutningen 
sker den 30 juni i Göteborgs börs

hus. Fredsstaben är då avvecklad 
under den siste stabschefen, överste 

Christer Salsing. - f l:s siste chef var 
generalmajor Bert Stenfeldt. Han avgick med 
ålderspension den 30 september 1994. 

Efte. 56 å. - ttte4 oeA Itt,,,ä' 


Det var så här flygeskaderhisto
rien började. 

Vid andra världskrigets bör
jan september 1939 organise
rades den Första flygeskadern 
under dåvarande flygstabsche
fen Bengt Nordenskiöld. I eska
dern ingick flotti Ijerna F l, F 3, 
F 4 och F 6. Eskaderstaben för
lades till Karlsborg (F 6). 

Den l juli 1942 fördelades 
flygvapnets flygflotti Ijer på fyra 
flygeskadrar. Första flygeska
dern innehöll då F 6, F 7, F 14 
och F 17. 

1966 skapades den nya 
" regionala ledningen " . Med 
undantag av Första flygeska
dern integrerades flygeskadrar
na i militärområdena. Första 
flygeskadern bibehölls direkt 
underställd överbefälhavaren. 

I n ledn i ngsvis bestod Första 
flygeskadern (E l) av attackflot
tiljerna F 6, F 7, F 14, senare 
F 15 och F l 7. Successivt ti 11
fördes E l ansvar för de lätta 
attackflygförbanden (vid F 21 , F 
16, F 5), spaningsflygförbanden 
(vid F 21 , F 11 senare F 13 och 

Storbritannien och USAFE (US 
Air Force Europe). 

Jubileet genomförs på divi
sionsnivå med förstärkta be
sättningar. 

Programmet i stort är tänkt 
som följer: 

18/8 Ankomsttävling under 
dagen. 
Kvällen, gri Ilparty vid 
Vänerstranden. 

19/8 	"MINIRODEO" med: 
a) Navigering. 
b) Fällning av trupp eller 

materiel. 
c) Precisionslandning 

som s k assault landing. 

Särskilt damprogram arrange
ras. På kvällen aväts jubi
leumsmiddag med un
derhållning. 

20/8 Hemfärd. 

Vi har som sagt redan påbör
jat förberedelserna och hoppas 
att detta skall bli en minnes
värd helg för alla som kommer 
till F 7 för att fira våra 30 år vid 
Hercules-spakarna. • 

ÖVerstelöjtnant P-E Bmlen 

F 17), transportflygförbanden 
(vid F 7 och F 5) samt signal
spaningsflygförbandet (vid 
F 13 M). 

1987 underställdes E l :s flot
tiljer respektive militärbefälha
vare varvid attackflygdivisio
nerna liksom tidigare övriga 
divisioner kom att lyda under 
E l i fred och vara underställda 
E l i krig. 

1993 beslöts att eskaderche
fens uppgifter, förband och sta
ber sku Ile överföras ti II flygled
ningen i det nya Högkvarteret 
och till de tre flygkommandona 
FKS, FKM och FKN . Detta sker 
successivt under perioden 
1994-96. Formellt genomförs 
detta vad avser fredsorganisa
tionen den sista juni 1995 och 
för krigsorganisationen den 
sista juni 1996. 

I samband med att övning 
"Samverkan 94" avslutades den 
22 september 1994 genomför

des ett "sista" samlat eskader
anfall med stridsammunition 
mot Hattefuran, F 7 med Första 
flygeskaderns samtliga förband, 
divisioner ur F S, F 16, F 7, F 
10, F 15 och F 21 samt en defi
lering i vilken även deltog 
transport- och signalspanings
flygförbanden ur F 7 och F 16 
M. Anfallet leddes av den siste 
eskaderchefen genera I major 
Bert Stenfeldt. Det genomför
des med 100 procent precision 
och resultat. En effektfull punkt 
på en verksamhet full av för
svarseffekt. • 

~ 1939-42: Uppbyggnad 

~ 1942-46: Utveckling 

~ 1946-66: Stabilisering 

~ 1966-90: Ny regional ledning, 
Viggen 

~ 1990-95: Utvecklad ledning, 
A/S 37 

~ 1994-96: Avveckling 
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SEGRÄN AD 
EFTERSÄNDN ING 

J de III\! le. s.:mdl1lnq 
~tersands fors ndslsen ilie, 

nya iHlrE',,"~p.n 11~r pp.dan 

Så som bildens rubrik lyder, så skrev vi 
redan för fyra år sedan. Det var på 
omslaget av nr 4/91, då Anna just blivit 
klar med sin grundflygutbildning vid 
F 5/ljungbyhed. 

I dag skriver vi i anslutning till bil
den: Världens första kvinnliga Viggen
pilot. Vi gör det för att matcha exemp~ 
let från The Times, som kallade fänrik 

•
• 

är först som kvinnor på respektive flyg
planstyp. 

Första kvinnliga jetstridspiloten blev 
dock holländskan Manja Blok, som 
1991 (då 27) sågs bli livligt fotografe
rad i "sin" F-16. 

Vcfr bild skall också förmedla bud
skapet att här står pilot Anna efter det 

3595 

Jo Salter för världens första kvinnliga att hoft.Jomed fullgott resultat avslutat 
Tornado-pilot, när hon i februari begick Jo (26 år) är liksom vår Anna ett Viggen-pass med bl a skjutning av 
sin första ensamflygning med stridsflyg Maltinger (25) likväl bara en bland jaktrobot (Rb 24). - Weil done! • 
planet Tornado från lossiemouth, RAF. flera - dvs en bland flera män. Men de Red 


