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Del uäller
FLYGVAPIETS FRAMTID

- också!
et svenska försvarets behov av strategiskt lättrörliga, mångsidigt använd
bara stridskrafter med hög beredskap är fastlagt av såväl den senaste för
svarsutredningen som 1977 års försvarsbeslut. Attackflyget besitter i hög
grad dessa egenskaper.
Statsmakterna kommer under de närmaste månaderna att fatta beslut om flyg
planersättningen vid attackförbanden. Detta beslut får långsiktiga konsekvenser
även för andra flygande system och för våra möjligheter att behålla den kvalitet
och organisation som motiveras av försvarets uppgifter i dag och i framtiden.
Vi har under en lång följd av år inom flygvapnet verkat med svenskutvecklade
och svensktillverkade flygplan. De har anpassats efter våra operativa krav och
infogats i de bas-, lednings- och utbildningssystem, som i flera avseenden är be
tingade av våra speciella förhållanden. Vi har härigenom lämnat ett verksamt
bidrag till omvärldens respekt för svensk säkerhetspolitik.

D

• • De alternativ som nu kvarstår för slutbedömning - A20 och SK38/A38 
fyller båda de operativa krav som uppställts.
A20 bygger på gammal teknik men får goda platttormsprestanda. Drifts- och
underhållskostnader blir högre än för ett lättare och modernare system. Tillgäng
ligheten under A20:s livslängd måste backas upp genom en omstrukturering av
underhållskedjan 'FMV-tillverkare-underhållsverkstäder'. Erforderligt divisions
antai kan komma aU ifrågasättas av ekonomiska skäl.
SK38/A38 utnyttjar både ny och billigare teknologi. Prestandabegränsningar
kompenseras både med modern beväpning och utrustning. Uthållighet och tålig
het mot bekämpning blir utmärkande egenskaper. De nio divisioner projektet inne
håller ger flygvapnet både kvalitet och kvantitet.
Beslutet i flygplanfrågan gäller i högsta grad flygvapnets framtid - också.
•
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Av generalmajor Sven-Olof Olson

Attackflyg
ett

STE
i vårt försvar
tt inte tillgodose kvalitetskra
vet pa vart försvar - såväl i
personellt som materiellt hän
seende - vore att i vid aste mening
beröva våra soldater den rimliga
chans till framgång och överlevnad i
strid, som de har rätt att ställa krav
på. Detta särskilt som hög teknisk
kvalitet är ett utmärkande drag inom
så många andra verksamhetsområ
den i vårt land .
Attackflyget uppfyller i hög grad
de krav som måste ställas på dagens
och morgondagens försvar. Detta
innebär givetvis inte att attackflyg
ensamt kan lö sa hela försvarsupp
giften. Därtill krävs SAMVERKAN

A

• Attackflyget har sådan rörlighet att
det snabbt kan krattsam/as i aktuella
riktningar.

med övriga delar. Men vilket system
förenar i sig själv begreppen eld och
rörelse bättre än attackflyget?

K

rigsavhållan
de. - Det är viktigt att en angripare
redan i planeringen av ett angrepp
tvingas räkna med att han möter
stor motverkan var han än kommer.
Dä rigen om kan vi påverka hans be
slutssituation och verka krigsavhål
lande, vilket är vår försvarsmakts
viktigaste uppgift.
Attackflyg ha r stor rörlighet och
eldkraft . Möjligheten till kraftsam
ling i såväl tid som rum är därför
påtaglig. Angriparen måste räkna
med att mötas av de samlade attack
resurserna, var han än kommer. Han
måste dimensionera sin insats där
efte r på varje plats, även om vi kan
uppträda samlat bara på en plats i
taget Men den p latsen är det vi som
väljer, och det kan vi göra med korta
tidsmarginaler. Försummar han att
ta hänsyn till vår förmåga, skall vi
dra fördel av detta och utnyttja den
blotta som det innebär. Ett rörligt
attacksystem ger därför bonuseffek
ter som går lång t utanför den direk
ta vapenverkan .
• • Uthållighet. - För att möjlig
göra snabb insats i alla riktningar
fordras ett över hela landet utbyggt
bassystem med goda betjäningsre
surser . Detta ökar samtidigt uthål
lig heten . För att snabbt upprätta
och förflytta basresurser - särskilt
specialister och specialutrustning

- bör till attackflyget knytas goda
flyg transportresurser.
Även om det kan finnas skäl erinra
om devisen i armereglementet som
betonar att verkan går före skydd,
så får uthålligheten i nte eftersättas.
Detta gäller alla stridskrafter . För at
tacken gäller det att bevara si n
stridsförmåga även efter en hård
bekämpning. Spridning på många
baser och även inom res p bas är
därvid viktiga åtgärder . Sannolikt ~

• Attackbaserna är utsprIdda över hela
landet tör att öka uthålligheten och
underlätta snabb insats i ol/ka rikt·
ningar. Genom snabbtankning på vå
ra jaktbaser kan aktionsradien ytterli
gare utökas.
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kan vi i ännu större utsträckning än
hittills utn ytt ja även små . mindre
kvalificerade fält just i spridnings
syfte. Förmaga att starta och landa
pa korta sträckor har stor betydelse ,
inte minst när det gäller att undvika
att b li instängd på bekämpade ba
se r.

FleXibilitet.
Jag nämnde att man får bonuseffek
ter genom att attacken snabbt kan
insättas i o lik a delar av landet. Som
framgår av den följande artikeln har
attackflyget mÖjlighet att bära
många o li ka typer av vape n. Detta
ger ytterligare bon useffekt. Attack
flyget kan verk a såväl mot mål pa
havet som mot markmål. Om läget
så kräver - t ex i samband med vik
tiga luftland sättninga r - kan at
tacken även insättas mot luftmal. At
tackfl yget är därigenom också en av
vä rt försvars allsidigaste resurser.
En egenskap som det är värt att
komma ihag när pengarna try ter ,
samtidigt som en angripare skapar
alltmer varie rande mÖjligheter till
insats.
• Vilka mål för attacken? - Värt
land har fördelaktiga militärgeogra
fiska försvarsbetIngelser, som det
gäller för oss att ta tillvara. I annat
fal l ger vi redan fran början bort ett
trumfkort till angriparen.
Transport genom luften innebar
för en angripare störst frihet vid val
av transport väga r. Men inom över
skadlig tid torde ha n inte kunna för 
lita sig enbart på en sådan inva
sionsmetod. Luftlandsättningar är
dock viktiga och dessbättre förhål
lande vis enkla mål , som attackflyget
kan anfalla både under transportfa
sen i luften och i det känsliga land
nings- och urlastningsskedet.
Vårt lan d är till stor del havsomf lu
tet. En invaderande angripare måste
genomföra fö rhållande vis långa och
sårbara transporter på havet. Även
om transportvägarna kan varieras,
är de med modernt spaningsflyg re
lativt lätta att ide ntifiera. För attack
en utgör en överskeppning många
lämpliga mål. Att kunna sänka en
fiende "på burk" redan i ett tid igt
skede , kan innebära oacceptabla
personella och materiella förluster
för honom . Den psykologiska effek
ten är också stor Att reducera hans
styrketillväxt kan vara av avgörande
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sårbara , samtidigt som de med mo
derna spaningshjälpmedel är förh ål
landevis lätta för oss att fastställa .
Rent generellt utgör därför tilltrans
porterna i vid mening attackens vik
tigaste mål.

motver
kansmiljö. - En angripare kan för
utsattas göra noggranna kalk yler fö
re ett angrepp. Han vet sina egna
och våra svaga punkter . Han kom
mer att göra stora ansträngningar
för sitt eget skydd. Vårt attackfl yg
måste därför - liksom andra strids
krafter - vara berett på att slåss i en
hard motverkansmiljö , både va d av
ser aktiv vapen insats och elektro
niska motmedel.
• Sveriges kust är lång. En invaderande
angripare tvingas till sårbara trans 
A andra sidan ger den tekni ska ut
porter över havet, genom luften eller
veckl ingen attackf lyget möjligheter
längs vägar över landsgränsen.
till bl a effektiv elektronisk störning
som skydd under ett anfall. Dessa
mÖjligheter maste tillvaratas så att
balans skapas i kampen om medel
betydelse för framgangen i vå ra
och motmedel.
markstridskrafters
fortsatta
för
sva rsstrid.
Samverkan. - Jag har tidigare
• Invasionstonnage av olika slag är
och förblir ett av attackflygets allra
viktigaste mål. Det är därför väsent
ligt att vi tillvaratar vara goda möj
ligheter till insats och verkan mot
dylika mål.
Ett anfall över vår landgrän s kana
liseras till stor del till de genomgå
ende vägarna . Passage över vat
tendrag och andra liknande ter 
ränghinder kan utgöra känsliga
punkter. Attackinsats mot broar ,
ford onsa nhopningar , underhål l m m
- som inte nås med andra strids
medel - kan fa avgörande betydel
se för fiendens möjligheter ti ll st yr
ket i Ilväxt. Samtid igt kan and rum
skapas för vara egna stridskrafter
Det är därför viktig t. att vi har ett
attackflyg med god förmåga till in
sats mot sadana mål även då mot
verkan är svar.
Tilltransportvägarna är saledes
för en angripare lika viktiga som

nämnt betydelsen av samverkan och
samordnade insatser av vå rt försvar
mot ett gemensamt mål. Samverkan
kan emellertid vara av olika slag .
Den behöver inte nöd vä ndigt vis vara
sådan . att man s a s ser varandra.
Attackflyget når i de flesta fall bäst
effekt om samverkan med övriga
str idskrafter sker mera indirekt ge
nom anfall på djupet , bortom de lin
Jer dit inga andra förs varsvape n når.
Det är vik tigt att vi genom ständig
uppmärksamhet på målva let opti
merar attackflygets insatsförmåga.
-- Detta kan förberedas och övas
redan i fred . Inte m inst vik tigt är där
vid operativa - taktisk diskussioner
och spe l.
• • Vad jag här kortfattat har redo
visat. kan sägas utgöra en grundfi
loso f i för insats av attackflyg. Vårt
land har särskilt gynnsamma förut
sättningar att fö rsvaras , bl a med at
tackfl yg. När man ibland i den pågå
ende försvarsdebatten rörande för
svarets framtid hör röster , som i en
krympande ekonomi försöker spara
pengar genom att i första hand skä
ra ner på " tekniskt dyrbara system
som t ex attackfl yg " , då kan Jag inte
låta bli att tänka på Martin Luther,
när han va rnade för vådan av att
kasta ut barnet med badvattnet. •
S" ell-OJojOJsoll, C EJ

.-

Värt

a"ACKFLYIi
av.i dag

~

.

En 23 år lång epok i attackflygets historia avslutades
ari i år. Då gjorde A 32 "Lansen" sin sista flygning
Karlsborg. (Se FV-NYTT 1178, sid 32-33.) Samtliga
flottiljer har nu ombeväpnat till modern materiel. F6
(Såtenäs) har vardera två divisioner, medan F15 i
hamn har en division och en TIS-enhet').

i febru
vid F6,
attack
och F7
Söder

Av major Christer Sa/sing

-.
ttackf lygutbild ningen
är
uppdelad i tre steg. Det förs
ta, typinflygningen/TIS, sker
vid Fi5. Under sex månader flyger
eleven 'Viggen ' i olika typer av öv
ningar för att bli förtrogen med flyg
planets speciella egenskaper. Ele
ven får ca 55 flygtim och är därefter
mogen att börja GFSUlI,
Det andra utbildningssteget tar 15
månader och genomförs antingen
vid F6 , F7 eller Fi5 . Under GFSU får
föraren öva bl a raket- och akan 
skjutning , robotanfall , bombfäll
ning , förbandsflygning samt låg
flygning . Flygningen varvas med
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Anm:
') TlS = Typinflygningsskede
GFSU = Grundläggande flygslagsutbildning
FFSU = Fortsatt flygslagsutbildning

teoriutbildning i ämnen som attack
taktik, vapen- och materiellära . Ele
ven får ytterligare 220 tim på 'Vig 
gen '. Han har därmed blivit attack
förare och kan ingå som rotetvåa i
en kngsdivision.
Viss del av utbildningen måste
kompletteras.
Framförallt måste
föraren öva mer för att få erforderlig
rutin. Det sker under FFSU') Efter
ett års FFSU skall föraren uppfylla
de krav som CFV ställer. Krav som
reglerar bl a ned till vilka värden på
molnbas och sikt han skall kunna
göra anfall , med vilken precision
han skall navigera , samt vilka träff
resultat han skall uppnå med vapen.
Det tar alltså tre år - efter genom
gången grundläggande flygutbild
ning/GFU med examen och erhållna
"vingar" vid F5/Ljungbyhed - in
nan en förare anses komplett som
attackpilot. Denna gedigna utbild
ning kostar totalt ca 6 milj kr.
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• 'Vlggen '·simulatorn hjälper förarna att öva upp flygskickl/ghoton.

V.rklighetstro
gen träning. - Förarens uppgift är
att öva i luften och på marken för
att förbättra sin färdighet som at
tackförare . Han skall under svå ra
väd erförh ållanden hitta målet , han
skall bekämpa det samtidigt som
han manövrerar för att undvika att
bli bekämpad av jakt- och lv-system,
så att han kan återvända till basen
för att göra förnyade insatser.
Det är viktigt att övningssituatio
nen är så verklighetstrogen som
mÖJligt. Då har föraren den största
möjligheten att lösa sin uppgift i en
stridssituation . Vissa moment under
ett attackuppdrag är svåra att öva på
ett verk lighetstroget sätt i luften.
Andra behöver nötas in. Då är simu
latorer ett bra hjälpmedel. Där kan
föraren lugnt och metodiskt, till
sammans med en instruktör , öva in
nya färdigheter eller öva upp skick
ligheten i redan inlärda moment.
På F7 och F15 finns ' flygsimulator
AJ 37' och momentsimulator för
styrträning av robot 05. Viggen-si
mulatorn används inledningsvis för
utbildning i bl a instrumentinflyg
ningsmetoder och nödförfarande.
Senare övar föraren in de olika an
fallsmetoderna. Samtliga vapenal
ternativ utnyttjas. I simulatorn får
föraren också öva radio- och radar
störning.
Mo mentsimulatorn används för
att lära föraren att skjuta och styra
Rb 05. Utbildningen omfattar en
koncentrerad skjutperiod på 1000
skott. Sedan behöver föraren bara
skjuta ett par pass per månad i simu
latorn för att behålla sin skjutskick8

lighet. Innan föraren får skjuta en
riktig Rb 05. skjuter han några Rb 53
från SK 61 "Bulldog ". Rb 53 är en
modifierad pansarvärnsrobot , ' Ban
tam ' Skjutfallet med Rb 53 är " ned
skalat" fem gånger och ger en god
bild aven verklig skjutning

N

Ytt flygplan 
bättre möjligheter. - Viggen-sy
stemet har kompletterats med ro
botar som ger attackförbanden bätt
re verkansmöjligheter . Med Rb 05
och Rb 75 ' Maverick' , kan det anfal
lande flygplanet undvika bekämp
ning från luftvärn/Iv vid målet. Rb 24

ger förbättrad möJlighet att anfalla
luftmål.
Med flygplan AJ 37 , där 'J" står
för jakt , har förmågan att hota och
manövrera ut en fiende i luftstrid
ökat. Attackförarna övar även upp
trädande I luftförsvaret.
Numera ingår också attackför
band i incidentberedskapen på
samma sätt som Jaktförband . Upp
giften är att b l a avv isa Inkräktare .
Erfarenheterna fran denna verk 
samhet är positiva.

rätt mål. -

R ä t t vapen mot
Attackförbanden skall

• Även attaclrlpllngAr numer I IncIdentberedskapen . Här AJ 37 med 2 }aktrb

+ 2 akan-/capslar.

Foto: Ingemar Thuresson

• AJ 37 med 4 rakelkapslarl36 sI 135 mm rake ler (8 I var/e).

kunna bekämpa en mängd måltyper.
Oberoende av om dessa befinner sig
på marken , på havet eller i luften
skall AJ 37 kunna anfalla. Mörker
eller dåligt väder hindrar inte an
fall med AJ 37. Nedan följer en kort
presentation av de vapen och mot
medel som attack-Viggen medför.
Rb 04E: En sjömålsrobot som fö
raren fäller på stort avstånd från må
let. Roboten fortsätter själv mot må
let medan flygplanet återvänder ti II
basen . Roboten är svensktillverkad
och försedd med en kraftig verkans
del. Ett medelstort fartyg hejdas
aven träff.
Rb 05: En svensk all måls robot av
sedd att användas mot sjö- , mark
och luftmål. Föraren avfyrar roboten

då han får ögonkontakt med målet.
Han styr sedan roboten med en liten
spak i flygplanet till dess roboten
träffar målet.
Rb 75 'Maverick': Amerikansk
kontstruerad robot med TV-målsö
kare , speciellt avsedd för hårda mål .
t ex fa r tyg och stridsvagnar. Föra
ren låter robotens TV-kamera peka
på målet. Han ser TV-bilden på en
liten monitor i förarkabinen oc h lå
ser roboten på målet och avfyrar.
Roboten flyger mot målet medan
föraren flyger hem flygplanet.
• • Raketer: 'Viggen ' kan medföra
24 st 13,5 cm raketer i fyra kapslar.
De kan användas mot mjuka eller
hårda mål beroende på vilken typ av

• Ovan berättas om AJ 37:s vapenallernal/v. Nedan ses de på blid.

.AJ 37 med 16 sI 120 kg bomber.

rakethuvud som är monterat. Rake
ten kan förses med zonrör.
Bomber: 16 st 120 kg spräng
bomber kan lastas på AJ 37. Bom
ben, som är svenskkonstruerad, har
en speciell splitterdel som ger
mycket Jämn fördelning av splittret.
Med zonrörfunktion blir verkans'om 
rådet stort. Den har bäst verkan mot
mjuka och halvhårda mål - flyg
plan, stabsplatser. fordon , trupp och
materiel.
För att anfall med ostyrda vapen
(raketer, bomber , akan) under mör
ker kan AJ 37 fälla lysbomber. Bom
berna fälls från låg höjd då flygpla
net har stigande attityd. De tänds då
de just passerat sin högsta punkt
och dalar sedan ner i fallskärm un- •

.AJ 37 med altackrb 'Ma verlck '.

/

Foto: Johannesson
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Foto : Jahn Charlavil/e

der intensiv ljusutveckling, samtidigt
som en annan del av förbandet dy
ker mot målet med raketer eller
bomber.

Automatkanoner: AJ 37 kan ta två
kapslar som innehåller varsin 30 mm
akan. De används mot såväl luftmål
(flygplan) som mål på marken , t ex
f?rdon , radarstationer m m .
• • Motmedel. - För att överleva i
modern stridsmiljö ställs stora krav
på motmedelssystemen. "Viggen"
har ett antal sådana - dels I flyg
planet , dels i kapslar.
En i flygplanet monterad radar
varningsutrustning talar om för fö
raren varifrån fientlig radarbestrål
ning kommer. På akustisk väg kan
föraren avgöra vilken typ av radar
det är. För att störa fiendens radar
bild kan föraren antingen fälla rem
sor (små plastremsor med inbakad
stanioi som ger stora radarekon) el
ler starta elektronisk störsändninq
Målsökare som bygger på infraröd /
IR-teknik störs ut med t ex fackeI
fällning . Den attackerande roboten
'låser över' på facklan , som har hög
re värmevärde än flygplanets motor.

Taktik. - En av
anfallets fördelar är överrasknings-

momentet. Attackförbanden strävar
efter att komma så nära målet som
möjligt innan de blir upptäckta. Ge
nom att flyga på lägsta höjd , under
fiendens radartäckning, och med
hög fart blir tiden kort då motstån
darens jakt- och lv- system kan ver
ka.
Anfall med robota r sker frän långa
avstånd. Detta för att förbandet inte
skall komma i konflikt med luft
värnssystem i anslutning till målet.
När ostyrda vapen används , kommer
förbandet innanför lv-systemens
verkansområde. Då utnyttjas f/ank

anfall. Detta innebär att förbandets

banor I luften är svåra att förutse för
motståndaren . eftersom fart , kurs,
hÖJd och belastning ändras konti
nuerligt. Lv-systemen har svårighe
ter att räkna ut en riktig framförhåll
ningspunkt. Dessutom visar sig för
bandet över horisonten bara under
kort tid .
Plananfallet medger anfall med
bomber vid låga molnbaser. Inflyg
ningen sker på lägsta höjd. Strax fö
re målet sker upptagning och fäll
ning. Bomberna bromsas upp aven
fallskärm , så att flygplanen skall

Foto : Ingemar Thuresson

• Kamouflagemå/at skenmå/ 'Viggen' en/o
Barracudaverken AB.

hinna
lämna splitterr iskområdet
innan bomberna detonerar.
• • Attackförband undviker om
möjligt att bli upptäckta av jaktflyg.
Kommer jakten till kontakt tar en del
av förbandet upp kampen med jakt
flygplanen, medan resten av förban
det fortsätter mot målet .
För att minska verkan av motstån
darens basbekämpning är flygpla
nen spridda inom basen till klargö
ringsplatser på stort avst ånd från
varandra . Flygplanen ar maskerade
och svåra att upptäcka från luften.

Sken mål finns på vissa klargör in gs
platser för att vilseleda .
För att åstadkomma kraftsamling
anfaller flera grupper mMet sam
ordnat i tid oCh / eller rum . Antingen
gör förbanden inflygning från sam
ma håll och anfaller malet med liten
tidsseparation Eller också anfaller
grupperna målet från o lika håll men
vid samma tidpunkt. Den metod som
bäst neutraliserar ho tet kring målet
utnyttjas .
Den här takt iken bedöms för när
varande ge den bästa verkan med de
minsta förlusterna . Medel och motFoto : Ake Andersson

medel utvecklas ständigt , därför
förändras också taktiken . Om verk
ligheten vi sar att bedömningarna in
te stämmer , måste förbanden snabbt
ändra sin taktik. Förarna har en ge
digen utbildning och har förmåga
och vana att improvisera, varför
möjligheterna till en snabb taktik
anpassning är goda.
• Under vissa förhållanden kan AJ
37 ingå i luftförsvaret. - Flygplanen
står i hög sta beredskap i " framom "
(främre klargöringsområde beläget
vid en banände ) med startorderför-

~

bindelse inkopplad, Insatsen sker i
rote, Radarjaktledaren leder till kon
takt med målet, va refter förarna
övertar ledningen av anfallet, "Vig
gen" har goda egenskaper för pa
trullbaneuppträdande,
Flygplanet
medför stor bränslelast och för
brukningen är liten på grundmotor
(dvs utan nyttja nde av ebkn) ,

-;. .... 'r'l
.. \

"

.i,

Attackföraren
på "hemmaplan" i hela landet. Under basväxlingar och övningar får
attackförarna tillfälle att "flyga in
sig" på samtliga områden och at
tackbaser i landet. De har studerat
de olika militärområdena från at
tacksynpunkt och är förtrogna med
lokala för hå llanden ,
Vapenverkan övas mot samtliga
FV:s målplatser, för att ge förarna
tillfälle att skjuta och fälla under sa
olika förhållanden som mÖjligt. Med
hjälp av en kamera i siktet. som re
gistrerar h ur föraren siktar , kan an
fall också ske mot verkliga mål som
fartyg , flygbaser , radarstationer .
broar och flygplan . Första flygska
dern / E1 har dessutom en rörlig
målgrupp som består av ett antal
lastbilar med utrangerade Rb 68
"Bloodhound" på flaket. Detta 'ro
botförband" kör ut i terrängen och
sedan kan attackförbanden öva mål
upptäckt och anfall under realis
tiska förhållanden, Samverkan sker
med spaningsflyg för att få målläge
och an fallsfoto '

• • Attackförbanden samövar med
stril- och jaktförband, Dels för att
öva attack i luftförsvarat område ,
dels för att i begränsad omfattning
delta i Iuftförsvaret som fö rsvars
jak t.
Realistiska anfall mot fart yg ge
nomförs under samövningar med
kustflottan, Under den största av
dessa,'STORMALET ", ingår 30-40
fart yg ur kustflottan som mål
Under eskaderövningar är strä
va n , att förarna skall få öva under
förhållanden som så mycket som
mÖjligt påminner om en stridssitua

Foto : Ake Andersson
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tion, Det sker genom att förbanden
flyger från sina krigsbaser och leds
fran attackeskaderstaben mot rea 
listiska mål , Dessa är i regel ja kt
försvarade , Motverkan vid målet ut
görs av grupperat Iv, som utvärderar
möjligheterna att verka mot attack
förbandet.

Lätt attack. De fem lätta attackdivisionerna be
star av 3, divisionen / F21 samt av
flygplan och förare från F5, F13M
och F20, - F21-divisionen svarar

Foto : Ingemar Thuresson

Foto : Ake Andersson

•
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• Ovan + nedan: SK 60 I B/C version utnyttjas som liitt attac/c- &
• SK 60 som liitt attac/cfpl blev en 'nödlösnIng '. Men I riitt miljö löser fpl
spanlngsfpl. Lastar 2 st 30 mm a/can/caps/ar eller 2 /capsiar med 12
uppgifterna viiI. Ett nytt liitt attac/cfpl mils te doc/c till. 5 1/2 dlv AJ 37 /clara r
st 13,5 cm attac/cralceter. Nosen /can förses med 180" panorama 
Inte ensamma alla attac/cförsvarsuppgINer. Ca medIo 80- talet /commer . . . ?
/cameror. - Men fpl börjar bli gammalt.

för attackutbi Id ni ng i n kl repetitions·
ut bi ldning av all flygande personal i
det lätta attacksys temet.
De pri nc iper och förhå ll ande n
som nämnts för AJ 37-förband gäller
givetvis även för den lätta at tacken.
Beväp n ing och prestanda medför
doc k att u ppg ift erna b lir annorlu nda
fö r dessa fö rband . De utn yttjas
främs t fö r anfall mo t mål so m ligge r
nära vår t eget territorium. Beväp
ni ngen utgörs av 13,5 cm raketer el
ler akan (samma typ som för AJ 37)
ell er av 14.5 cm raketer. Dessu to m

kan vissa flygplan medföra en kame
ra i nose n för spaningsä ndamål.
Flygpla net har måttliga fartpres
tanda och saknar mot medel. Därför
är det vikt ig t att dessa fl ygför band
sä tt s in där mo tve rkan är begrä nsad.
Fart resurserna medför dock att fö r
bande n har möjlighet till ex t rem
lågflygning och mycket korta upp
tagningsavstånd med snabba anf all.
Utn yttj ad i rätt miljö är den lätta at 
tac ken e tt vä rde fullt till sko tt i inva
sio n sförsvaret .
Fö r att unde rl ätta samve rkan med
ar mefö rb and finn s fl yg sa mverkans 

g ruppe r. De b iträde r brigadche fe n
vid planläggning av insats med lätt
attac k. Flygsa mve rkansgr upp ern a
ha r goda sa mb andsmöJligheter till
de förband som de samverkar med.
De läm nar via radio info rmatio n ti ll
för bandet i luften om målets läge ,
utsee nde , våra st ridsk raft er m m .

En

lednings
organisation med hög kvalitativ
beredskap . - Attac kes kad erstaben
sva rar fö r att fö rb anden sä tt s in på

Foto : Ingemar Thuresson
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Foto: Ake Andersson

rätt plats . vid rätt tidpunkt. med rätt
utru stning och mot rätt mältyp. Hu
vuddelen av ledningspersonalen är i
Sin dagliga tlänst sysselsatt inom at
tacksystemet eller med närliggande
fragor . Personalen är väl Insatt i
prob lemen och övas flera ganger ar
ligen under stabsutbildninga r och
övninga r. Den är därfö r väl skickad
att leda attackeskadern sa att den
kan utvec k la största möjliga effekt.

AttackavdeJningarna är C E1s
framskjutna stabsorgan för sam ver
kan med ovrlga stndskrafter inom
m i I itärområdet. De är samgru ppe
rade med andra ledningsorgan för
flygstridskrafter. De skall svara för
kompletterande ledning av attack
divisionerna . Attackavdelningen kan
också själ vständigt leda enstaka
attackd ivisioner.
E1 förfogar över ett väl utbyggt

Foto : John Forsell
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sambands nät, som ger möjlighet att
leda förbanden över hela landet. Ut
rustningen medger att två personer
sekretesskyddat kan " tala" med
varandra via skrivmaskin .
Under innevarande budgetår
•
skall ett datoriserat attacklednings
system, "ATLE" , införas. På sikt in
nebär detta bl a att attackiedaren
kan skissera kommande företag

Eldkraft och rörlighet.

med en ljuspenna på en speciell
karta, varvid datorn omedelbart
ger besked om t ex bränsle, tid till
anfall , eget Iv och mål underrättelser.
Atlackförbanden består av välut
bildad personal , fl ygp lan med goda
presta nda, verkni ngsfulla vapen och
motmedel . Tillsamman s med en ef
fektiv ledningsorganisation och en
väl an passad taktik står 5 1/ 2 divi
sioner AJ 37 och 5 divisioner SK 60
beredda att möta en ev. angripare
när var och hur han än kommer, •
Clms/er Sa/IinR, El

**

Hög beredskap från vägbaser,

AHackens framtid
.

.

.

*

Som avslutning på presentationen av vårt attack
flyg kande(vara påsinplats att försöka se' framåt. ' Det
tycks råda stor,osäkerhet om. hur attackflyget skall di- .
l11ensioneras ef(er ~J 37 och SK 60""perioden. '-pre.ss och ·
radio- TV har dessa frågor debatterats ur manga syn vink- .
Jar achaeUir inte lätt-tördensom inte ar specia/istpå
försvarsavv~gningsfrågor, att bilda sig en k/ar bild över.
detta komplex a"v prOblem. '* 'FLYGvapenNYTT har där- .
för bett chefen tör flygvapnet, general/öjtnantDiclc, Sten- .
berg, utvec15/a sin .s yn på attackflygets viktiga framtid.
'
'.
(Se sid 1.6 - 17.)

***
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Ch eten 'för flygvapnet
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'AttACKFLYGET
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råg, ~n o,' m ,atta, ckflyg~ts "p" l aterielo";sättning h~1r studerats sedan 1970.
,Ett 'beslut från statsmakternas sid,a
är synnerligen önskvärt oc~ kan förväntas
under de närmaste mårfaderna.
'
Under 1978" ha~ turerna i deUa komp.licerade ären'de 'kommit allt tätare. Statsmakternas' ställnlng$tagande påv~rkås j' hÖg
grad ~v rent ,ekonomiska hän~yn ,samt av
sysselsättningsfråggrna·. Inom departe, ment ocn riksdag tycks ~kilda meningar
" råda. Det' har t omförekommit a,t en enskild tjänsteman i försvarsdepartem~ntet
riktat ett i ptes~en uppmärksammat brev
till ÖB'. Brevet innehåller sakfel och dess.. utom antydningar att de militära myndigheterna ,s kulle ha "undertryckt vissa fakta, i
malet.
,
~ Som ansvarig 'för flygvapne~s qrganisation, utveckling och-ek6nomi vill jagkornplettera ~tidigare redovisad information
medföljande:
.
'
. ,
. • '. Det ar allmänt bekant att d~ studier
som föregick 1977 års försvarsbeslut visade att attacktlyget -:- m~d de uppgifter som
åligger vårt militära försvar - bö~ omfatta
en' kombination 'av "sex' divisioner ~ede.l, tung ochåtta,div1sioner'lätt' attack: Det me.,.
deltunga planet skulle enligt systemplanen
kUlma utgöras aven modifiera,d JA 31, kal. lad A20. Den lätta kom~onente'n har k~lIats
~ BllA. De ekonomiska 'resurserna medger
int,e el1 s~da'J a'1ska.,ffniJ1g.
Ett billigare alternativ, som bygger på
haTt pressade operativa krav, omfattar nlo
B3lA-divisioner'komblnerade med livstid"~, för.Jängda AJ 3:7. Flygindusfrikommitten
i

,
,

i < : : i

allt mer kom~it att kretsa kring å'n jämfö
' relse meltan A20 och B3lA.
B3lA år arbetsnamnet på ett koncept el
, lef engrundläggand'e princip som innebär:
, . 'att vi får elt attacksystell) som ~å s~kt ijr
,
billigare än A~O.
,
_ ,att vi når dettfl mål genom en begräns
ning av vissa flygplanprestanda samti
digt som vi förbättrar andra egenskaper.
Detta ger 'tillsamQ1ans en god total sy
'stemeUekt. f. ••
~
• 'att vi kan använda flygplanet ä(ve" som
'skol- och övningsflygpl~n i ,fredstid 0Sh
slipper öka vårt flygp'i anbestånd med Yt
'
terNgare en typ, avsedd enbart för ut

bildning.
,
"
• '. Under åren$ lopp har jagtillsamrnans
<med Försv arets Mat~rielvei'k undersökt ett
stqrt anta'! alternativa IQsn~ngär, som alla i
' större eller mindre omfattging. tillgodose,U
detaktis~t-operativa kraven 1 BalA-kon
ceptet~ DEm väsentligaste nackdelen,) med
dessar,lösningar har varit, ~.tt de under den
~ närmaste p[ogramplaneperioden kräver
" ettrramtillskott på cirka ~50:'miljoner kronor '
om året. t
'
I början-av 'n ovember i år framlades ytter- ,;
" liga re' ett förslag på h ur B3l~-koncepte'ts
., krav Ilan tillgodoses. Detta förslag, sq,m in
nebär
dels minskade totalkos·
t nader; dels
:.
1-.
\;
starkt , reducerade begynnelsekostnader,
.. ha"r benämnts SK38/A38. tnte ' för att dölja
'" att. det är B3lA-kraven ,som ligger i grund
en, - utan för att projektet i tidsmässigt,
ekonomiskt, -orgllni~atoriskt och även tEik
,, (F~IKl, harJrå.n si~a utg~ngspunkter rE~1(omniskt {lvseende uppvisar s~dal1a skiljaktig
,,' m~nd~ra~ en Inriktning mo,! enbart sex di- heter att det måste få en annan b~teckvisioner A20: Den allm:änna qebattem har ning.
<,
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mest bidragande .,o'rsakentill att
kostnaderna under den ' närmaste femårs
perioden kan minskas kraftigt är vissa tids
förskjutning~r . inom programmet. 'Dessa
förskjutningar innebär att b~talningsutfal
len senareläggs till perioder då kostnader
na, för JA 37-produktionenavtar och så
småningom heh !örsvinner. Därigenom be
reds ekonomiskt utrymme för , SK38/ A38.
En· annan fakt,o r som vasentligt påverkar
kO, ~tnadsbilden ,är industrins åtag.a n'd en
och möJligheter att .skaffa sig civil produk
tion. .
'
.
.
, Seflareläggningarna kompen'seras 'delyis av att SK 38 från början får "en, jämfö'r t
med "B3lA:s skolversion, mer kvalificerad
utrustning för attackuppdrsg. FUR/attack
robotkombinationen kommer dock senare
än i B3lA:s attackversion. Möjligheterna
till sjörobotinsats blir desamma som med
B3lA. lombeväpnlngsskaFven kommer AJ
37-divisioner'na att kunna svara för huvud
delen av sjörobotinsatserna. '
.
.
, När det gäller slutprodukten, ~an för när
varande de 0tekniska skillnaderna mellan
SK38/A38 och tidigare projektlösningar in
te anges exakt~ Den är inte ,Slutligt bestämd
för någondera alteran,tivet. Som ;exempel
kan dock anges att elektroniksystemetho-s
38-projektet 'b yggs upp annorlunda. , "
• • FqKsom"haft till' uppgift att undersÖ
ka jalterna,t iva tösningar - Jöi' den hänpel
se. statSr11akterna be~täm~er sig för att
icke nyutveckla ett lätt 'a ttacklskolfiygplan - har avUlmnatsitt delbe~änkande i
f.rågan.
, Kommitt~n "har
inte ',kommit fram
.
I

' till något alternativ som både fyller de
operativa ~raven och sa!1ltidigtryms inom
kostnfldsramen. Detta trots att kommittlm,
i motsats ' till .F örsvarets .Materialverkets
expel'tis, bedömer att kostnaderna för A20 .
kan reduceras.'
' .
IFL.lK:s 'bedömhing av A20~kostnadeJna
inryms sålunda ett betydande mått av osä
, kerhet. Även. om jag med glädje skulle se "
attA20-kostnaderna kan reduceras så som
· FLIK 'bedömer: är jag benägen att sätta
större tillit till materielverkets beräkningar.
Tillkomsten av 38-:alternativet..ändrar så
' ledes på intet sätt den syn, på flygplaner
sättningsfrågan som jag sammanfattat i en
skrivelse till, regeri.{lgen 1978-11-07, som
ävenut~änts in,o m flygvapfleC Några fa,k ts
har från min' sida icke undanhållits över
qrdnade mY!:'ldigheter. Nlin bedömning är
att även Försvarets Materielverk klart och
fullständigt redovisar hitfill~ framtagetun~
derlag. 'Efter:som underlaget oeträffande
38-:projektet är osäkert, kan det ' emellerti~
resultera L,olika bedömningar:
.'
• • Jag delar ÖB:s bedö"1ning att 38.:
projeldet :':..... i · jämförelse med ' tiqigare
B3lA.;projekt och 'de lösningar som under
s,ökts .av FLIK - är så, pass il'lt'r essant, att
} '!lsn bör. kosta på sig ytterligare nå,gra må
riaders ':Jtredning innan beslut fattas i den:
na för landet och försviuet så betydelseful
la fråga.
'
'
~
•
<

<

y

1

<
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Den hittills·störstalandstigningsövningen
f

• En påminnelse om den militära aktiviteten i vår omvärld fick vi genom

:_· 1- :. ' r· e de
:. .: n: s :.· h·I y. ' .den
stora landstigningsövning på ön Ösel som den sovjetiska östersjö
marinen · genomförde i somras. Svenskt spaningsflyg upptäckte · över
.
skeppningsstyrkan. Händelsen har uppmärKsammats och flitigt kommen

teratsi massmedia, sedan överbefälhavaren Lennartljung nyligen fört den
på tal l samb~nd med ett pressbesök i Milo Syd•• ÖB ·har berättat om
denna den största manövern I Östersjön för att ge en uppfattning om gen
aktivitet som pågår och som bevisar att landstigningarnas tid tnte är förbi.
TIII ·uppläggningen-tycker general LJung att landstigningen ·hade drag av
den l Normandie. • Tidigare kallade man östersjön '~fredens hav ~'. Ma.n
vilie ha en kärnvapenfri zon I Norden. I dag finns det gott om kärnvapen
bärare till sjöås och I luften (se t ex FY-Nytt 1/78 sid 12 + 2178 sid 17). De.n
militära aktiviteten är mycket hög, vilket- ställer stora krav på -vakthållnlngen av den svenska kusten. som besväras av incidenternas mångfal~i.
Denna ökande uppmärksamhet skall·mötas med en drastiskt bantad fI,ott.a
och ett li.kaså decimerattlyg.
~ •
Red . ..
.

.

.

..

.
.
.

.

I m~nåd~skiftetJuni:"'juli genomförde den sov/et!s fjn-Öset. Landstigningen, som skedde p~ Ösels not
· ka Östersjömarinen -en större landstigningsövning ra strand, föregicks av Iliftlandsättningaifrån1unga
transportflygplan och Uliderstöddesa~ en stor fiyg
· p~ önÖsel, övningen hade föreg~tts av. en succes
, siv tillförsel av landstigningsfartyg av bl a'Alliga- · insats. - Mht fartygsi"satsen .kan det ha varit tex ett ·
'.
marininfanteriregem~nte me~ tung utrustning, dvs .
· tor'- och 'Ropucha'-klass fr~n andra sovjetiska ma
riner. lfven· civiIå handelsfartyg hade ut(agits för att ca 2.000 soldater jämte arm"estridskra·fter som för- ~
· delta i övningen.
.
. . . Jlyttades från ilastningshainnar i södra Baltikum till ::
. Fr~n mitten av aprjl till slutet av jun! genomfördes landstign;ngsområdet.
..
övningsän dam~/et .synes bl a ha varit att förflytta
en serie förövningar i vilka fartyg, flygplan ochheJi~
en stprlandstigningsstyrka ombordp~ såväl militä
· koptrar deltog. - p~ förmiddagen den 3o-juni upp
ra landstigningsfartyg .som civila han.delsfartyg,
· täckte svenskt spaningsflyg ~lora överskeppnings
under hot från flyg- och sjöstridskrafter. Försvars- .
styrkor, skyddade av tunga stridsfartyg, eskonfar
sidan bestod av lätta ytstridskrafter (bl a torpedbå
· tyg, minsvepare och flyg -p~ väg norrut mot farvatt
.
nen öster om- Gotland. Under denna förflyttning ut_o tar och robotfartyg), ub~tar och flyg. .
Lai1dstigningsövnlngen, sOm: var den hittillS stör- .
sattes· övers1ceppningsstyrkan för fingeradeflygan
.. fall av bl a det hya bombflygplanet Tu-26 'Backfire sta i östersjöri, kan tyda p~ att Sovjeturiionen fort
löpande bygger upp och övar landstIgningsstyrkor
B', som sedan n~gra ~; i"g~r ; d~t sovjetiska marin
för att kunna genomföra · öve,skeppnings~ och .
flyget ·(se även FV~Nyt"3178, sid 9): 
:- •
. p~ morgonen den 1 juli befann sig fartyget, ihöjd lai1dstigningsoperationer. .
FS·I/lnfo ·
med Gotska Sa,:,dönoch styrde därifr~n österut ~ot
·0

Foto: F11 (Swedish Air Force).

.Clvllt ro-ra-fartyg I öllnln9*1. -:- Bilden visar det i öyningen
· "IVAN ROGOV"., - Det nya och hittflls.största sovjetiska land
stigningsf!3rtyge.t ' Ivan Rogpv': deltog i övningen. Det svenska · dejtagande. ro·oro-fartyget 'MECHANIK GERASIMOV:. Fartyget,
försvaret har givit tartyget beteckningen " amfibieattackfårtYf;" :· ~so~ är byggt vid ett finskt varv för sovjetisk räkning , har föllande
ungefärliga data : Längd: 124 m. Bredd: 19 m. Fart: ca 17/fnop.
· 'Ivan Rogov' är deUörstä i en seri~, som bygg], Vi d ett sovjetiskt
varv i Baltikum . Fartygets langd är: 158-m . Bredd: 25 m. Depla~ ·Sammansättningen på däckslasten -: pansarvärhspjäser, .·lu;tcement: ca 13.000 ton. Fart: ~ ca.· 20· knop. Lastformåga:Enbatalo Yärnsbandvagnar. d;agfordon och lastvagnar ~ antyder att ett
: jonstridsgtupp (t;a600 man) med f.u/fständig utrustni ng. För~ ·förband -ur de reguljära. markstridstrupperna- (sovLetiskaarmen)
svar_svapen : , Luftvärnsrobotar. och . artilleri · med · tillhörande var ombord/astat . på detta fartyg . Sovjet har -' n ca 20 civiia
. radaranläggningar. Fartyget har " ro-ro-kapacitet" (roU-o~/roJl ~ro:ro~fartyg med hemmahamnar i Östersjön; viika kan utnYJtjås
. . ..
.
.
- off),- d~s kan lastas o:ch ~·Iosas på. samma sätt som ell modern· tö ; trupptransporter.
· bilfärja:.
. .
.
-
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Kryssningsrobotar
De amerikanska 'cruise missi
les' är en av huvudpunkterna
i de sovjetisk-amerikanska
diskussionerna om begräns
ning av strategiska kärnva
pen, de s k SALT-förhand
lingarna. (På svenska ligger
det närmast till hands att tala
om kryssningsrobotar.)
Sovjetunionen är oroad av
hotet från USA:s kryssnings
robotar . Ett hot som man f n
inte lär kunna försvara sig
mot. Begränsning av räck
vidden är därför ett sovjetiskt
förslag . Denna typ av tekniska
begränsningar stupar kanske
på verifikationsproblemet. Det
går att med satellitspaning
räkna antalet utskjutnings
ramper, men kvalitativa fak
torer som skjutavstånd, rör

lighet etc är inte mätbara på
detta sätt.
Vad är då detta för en ' mi
rakelrobot'? - De flesta har
säkert hört talas om nazi-Tysk
lands s kvedergällningsvapen
under
andra
världskrigets
slutskede, V- l och V-2 . V-2 var
den större och mer avancera
de , en primitiv föregångare till
nutida ballistiska robotar. V-l
var en flygande bomb , eller ett
förarlöst flygplan , som gick på
låg höjd med låg fart. Kryss
ningsroboten är en ytterl igt
avancerad ättling till den gamla
V-l. Den flyger bara lägre och
fortare med större träffsäker
het och verkan ,
Kryssningsrobotarna går i
underljudsfart och har en jet
motor som trots att den bara
väger 56 kg kan ge robotarna

en räckvidd på 3.700 km , I ro
botens dator finns erforderliga
data om terrängen inmatade .
Med hjälp av bl a en höjd mät
nii'lgsradar jämför datorn verk
ligheten med det inmatade
prog rammet , rättar ti II ku rsen
och styr på högst 15 till 40 m
höjd roboten till ett avstånd om
högst 30 m från målet. - Det
militära användningsområdet
är praktiskt taget obegränsat.
Robotarna kan skjutas från
atomubåtar
under
vattnet
från andra slags fartyg och
från olika sorters flygplan.
I USA har flottan och flyget
utvecklat varsin typ. Flottans
typ är störst och kallas 'Toma
hawk '. Den är bara 53 cm i dia
meter, 6 ,4 m lång och spänn
vidden är lika med halva läng
den . Den väaer 1.800 kg . högs

ta fart är 800 km / h och med
kärnladdning om 200 kilo
ton (10 gånger Hiroshima
bombens) kan den nå mål på
3.200 km håll .
Flygvapnets modell kallas
ALCM, en förkor tning av air
launched cruise missile. Den
finns i två utföranden , A och B ,
som skiljer sig betr räckvidden.
ALCM-A når 1.200. B. som har
extratankar, når ca 2.700 km .
B är givetvis den tyngre av de
båda; startvikten är ca 1,100 kg
mot 859 för A. - ALCM är
12 cm tjockare i diameter än
'Tomahawk', men dess längd
och spännvidd är mindre
(4.2 resp 2.85 m). Toppfarten
för ALCM är ca 900 km / h. dvs
100 km snabbare än 'Toma
hawk '. Laddningen är den
samma, 200 kiloton.
•

• Den som vIII studera mer om kryssningsrobotens filosofi och teknik m m rekommenderas alt läsa om detta i "FOA-Tldnlngen" nr 2, (Juli -78), som
bara behandlar delta ämne. (Bilden nedan flInad därifrän.)
~ .

-

...

. / ..

... _- ~

När kryssningsroboten närmar sig lientligt omrJde gilr den ned pa låg hÖld och loljer en I lörvag utstakad
'ärdvä~r Över referensomrAden (markerade med rutmönster) korrigerar den sin bana inför nästa etapp av
färden.
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Vid' år'sskiftet1976~ 77 trädde en ny 'floUiljorganisat~ori i
kraft inom flygvapnet. Efter ett omfattandeutrednii1gs
arbete hade riksdag oCh 'regering beslutat om genom
gripande förändringar av såväl organisatorisk struktur '
som personalinnehåU. Bland orsakerna till behoven av
förändring kan nämnas införan'det av nykrigsorganisa- .
tion, nyU' $tril-syslem, nya flygptan- och andra mate
rieltyper, nedläggnirigochomorga,nisationer ay flera '
förband, ändringar i värnpliktsutbild':lingen m ~.

.'

Uppllininu·
·
av'
•uoniUoraanisaUonen.
.

akgrund och uppläggning. Den nya flottiljorganisationen
innebar bl a att beredskap
och krigseffekt generellt höjdes ge
nom en utökning i fred av nyckel
personai för krigsorganisat io nen
samt att sektorstabens beredskap
för övergång till krigsorganisat ion
förbättrades. Ett flertal åtgärder vid
togs dessutom för att effektivisera
de produktionsmässiga delarna av
verks amheten. Som exempel kan
nämnas att samtliga flottiljer nu har
tillgång till stabschef- och budget!
planeringsfunkt ion .
Sedan den 1973 av CFV och FRI
gemensamt
gjorda
utredningen
framlades , har emellertid förutsätt
ningarna för flottiljernas verksamhet
förändrats på sätt som då inte kunde
förutses. Under de senaste åren har
lagar och avtal ändrats (t ex beträf
fande rätten till studie- och föräldra
ledighet), vilket är förändringar vars
praktiska konsekvenser inte kunde
bedömas och inarbetas i den nya
flott i Ijo rgan isationen .

B

UpPfÖljning är
en del av all verksamhet. Uppfölj
ningen av den nya flottiljorganisa
tionen är ett led i införandet och syf
tar till att granska om organ isatio20

nen uppfyller av CFV ställda krav .
Grunden utgörs av erfarenheterna
som vun nits under det dryga år som
den nya flottiljorganisationen varit i
kraft. Det hittillsvarande arbetet
har visat att strukturen i huvudsak är
lämplig även om ett stort antal bris
ter och problem har anmälts från
MB , C E1 och förbandschefer i de
yttranden som avgavs vid årsskiftet
1977/78 .
Efter mönster från armE'm och ma
rinen har organisationsuppföljning
en benämnts Olll U/FV =Organisa
tio n i lägre regional och lokal In
stans. Up p följning inom FV.
• • OlLl U/ FV bedrivs i tre etap
per. Den första, under våren och
försommaren -78. bestod av ge
nomg ång och bearbetnmg av de er
hållna synpunkterna samt diskus
sioner om och val av arbetssätt. Det
bedömdes lämpligt att organisera
uppföljningsarbetet som ett projekt
med resurser till övervägande del
från lokal niva och med nära kontakt
med berörda linje-enheter inom
staben. Den va lda organisationen
(som beskrivs närmare nedan) gör
det mÖjligt att bed riva ett brett ut
redningsarbete under en kon c entre
rad tidsperiod med bibehållna möj
ligheter till effekt iv styrning och
uppföljning.

"

Den andra ~tappen, som påbörja
des när deiprojekten startade sitt
arbete under hösten -78, består i att
deiprojekten utreder erhållna upp
drag , att flygstaben under hösten
-79 bearbetar detta material, samt
att CFV senast 1979-12-31 till rege
ringen överlämnar förslag till för
ändringar av organisationen .
Efter regeringens beslut kommer
den tredje etappen att genomföras.
Den består i lokala genomföranden

UpPfÖljningenS
mål. Delprojekten inom OlLl
U/ FV skall inom resp områden:
• Granska och bedöma nuvarande
uppgifter, res u rse r och a rbets
sätt vid flottiljerna .
• Utarbeta förslag till förändringar.
• Kartlägga och värdera försla
gens konsekvenser .
• Dokumentera utredningsresulta
ten.
Förslagen bör i huvudsak ligga
inom ramen för bibehållen organisa
torisk struktur och avse förändring
ar av uppgifter, resurser eller ar
betssätt, eller kombinationer härav.
En utökning av personalen på en
enhet kan enQast föreslås om mot
svarande minskning kan påvisas in
om annan en het.

OLLI UIFV:s oFganisation

Huvudpro
jektledare:
I ÖV Tullsson

J

. } .
FW. El, FS. ·
FMV, FRI
;:18; MB, FCF, ... }

r-,-+------------,"""'4 Övlt Hansson
~R-ef-e-re-n-s------i : ..
Bdir Tibell

FortF, S
. jvS, VPV. :
Centrala PO,.
..
FvRF .

L.....-_ _ _....

Ledningsgrupp
grupp

L
Stab och
ledn ing
Öv lt
Osmund, F1

Sekretariat :

Flygverk·
samhet
Övlt von
Rosen ,FBS

L
Bas - och
underhalls
verksamhet
Qvlt
Dellborg ,
F13

Strilverk
samhet
ÖVIt
Lindgren .
F13

Stödpro
duktion
Övlt
Hansson,
F1

TSB
Fdir
Eriksson,
F21

:

Skolflottiljernas verksamheter in
går i uppföljningen i den mån de har
uppgifter och arbe tsb etingelser av
likartad karaktär som övriga flottil
jer. Utbildningsverksamheten vid
skolorna berörs därför inte av OlLl
U/FV.
I uppgifterna ingår även att ge
nomföra tre av regeringen ålagda
4.Ppdrag . Dessa består av 1) att ge
nomföra fÖrsök avseende olika re
sursinsatser för klargöringsfunktio
nen inom stationskompani med
flygp la n 37 , 2) att se över strilsyste
mets framtida uppbyggnad och per
sonalbehov , samt 3) att utreda be
hovet av personal vid flottiljernas
frivi II igdetaljer.

U/ FV-projektet och pröva lednings
gruppens f ra mförda förslag och
åsik ter , har dessutom en referens
grupp bildats . Den består av repre
sentanter för skolorna , militärbefäl
havarna, Försvarets Civilförvaltning,
Fortifi kationsförvaltningen, Försva
rets Sjukvårdsstyrelse, Värnplikts
verket ,
Flygvapenföreningarnas
riksförbund och de cent rala perso
naiorgan isationerna.
Under huvudprojektiedaren lyder
sex delprojekt:
•
•
•
•

Organisation. Uppföljningen leds av CFS och av
den ne utsedd h uvud projektledare ,
ÖV Tullsson , FS . - Till huvudpro)ekt
ledarens förfogande står en led
ningsgrupp bestående av represen
tanter för flottiljerna , E1 , FS , FMV
och FRI . ledningsgruppens uppgift
är att biträda huvudpro)ektledaren
med synpunkter och erfarenheter
vid de bedömningar och beslut som
aktualiseras i utredningsarbetet.
För att förbättra informations
spridningen såväl till som från OlLl

•
•

"Stab och ledning ". Ans varig
övlt Osmund , F1 .
" Flygverksamhet". Ansvarig övlt
von Rosen , FB S.
"Bas- och underhållsverksam
het " . Ans varig övlt Dellborg, F13 .
"Strilverksamhet ". Ans varig övlt
l indgren , F13 .
"Stödproduktion " . Ansvarig övlt
Hansson, F1 .
" Teleservicebas " . Ans varig fdir
Eriksson, F21 .

Resurser. - Upp
följningsarbetets inriktning är att
med utgångspunkt från lokala erfa
renheter föreslå åtgärder , som kan
effektivisera eller under lätta produk
tio ne n. Det bedömdes väsent ligt. att
del projekten fi ck til lgång .til l såvä l

dju pa som breda och i synnerhet
praktiska kunskaper inom resp om
råde . Därför har medarbetarna i del
projekten till helt övervägande del
hämtats från flottiljerna . Det har
härvid varit naturligt att samråda
med berörda personalorganisatio
ner betr de medarbetare som repre
senterar den direkt berörda perso
nalen på staber , kompanier , i verk
städer , förråd etc . Dessa personer
ingår nu i de lprojekten på samma
vil lkor , men är dessutom " till ika"
representanter för berörd persona
lorganisation .
Beroende på frågeställn in garna
inom resp deiprojekt har dessutom
medarbetare från flygstaben , milo
staberna , FMV och FRI engagerats i
vissa delprojekt.
• • Framtiden. - Utvecklingen in
om flygvapnet har (kanske i högre
grad än inom övriga försvarsgrenar)
inneburit stora förä ndringar på kort
tid . Detta har g ivi t oss en vana vid
org anisator iska förändringar och
förhoppningsvis även en beredskap
att möta de krav som framtiden
kommer att stä lla . Det är min för 
hoppning att denna organisations
uppföljning ska bidra såväl till att
lösa sakfrågor som att bygga vidare
på en tradition av anpassning och
samarbete .
•
Ö verste Gösta TulLson ( FS)
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Satsa
mer
på optisk
luftbevakning!

Och

benna min debattartikel vill int.e på något sätt förringa vår in
cidentberedskap ·och dess betydelse, · som så förtjänstfullt be
handladesi nr 1178 av "FL YGvapenNYTT". Snarare är syftet
med mitt inlägg aft betonat uppmäik$amma vårt tiUytan stora
och avlånga land i förhållande till vår ringa folkmängd. Allt kan
inte uträttas - hur höga ambitionerna
är - av den jämföre/.
i
Sverige
jobbar med
luftför
sevis
sett
lilla
arbetsskara,
som
.
.
.
.
svar.

an

-

.

öva oftare!!
ptisk luftbevakning har tidi
gare behandlats i denna tid
skrift (t ex nr 2 och 3/ 77 ).
På våra förband ses de n na verksam
het med olika ögon . Det är numer
nästan bara databehandlingsut
rustningar och radarstationer som
är i blickfånget Som befattnings
havare i Ifc/ rgc är det i dagens läge
svårt att behärska både radarsy
stemen och optiksystemet. Tiden vi ll
inte räcka till. Därför kan man fråga
sig om det inte från såväl ekono
misk som effektivitetssynpunkt vore
bättre att satsa på ett system än att
" splittra " sig på flera.

O

Vårt land är som sagt vidsträckt.
I
Sett med stormakternas ögon finns
det flera strategiskt intressanta om
råden på våra dryga 440.000 km 2 .
För att en angripare inte ska ll kom
ma genom luften osedd från " fel
håll" , krävs alt vi har ett förvar 
ningssystem som täcker hela lan
dets yta samt närliggande områden .
Vi har i dag en förvarning , som i
olika mängder inne håller signalspa
ning, radarspaning och optikspa
ning .

• • Hotbilden . - Ett bekant ord
för oss alla. Detta in nebär resultatet
av försök att skapa en uppfattning
om omvarldens förmåga att b l a
kunna genomföra luftoperationer.
Denna s k hotbild karaktäriseras av
typiska beteenden t ex:
•
•
•

Telestörning riktad mot alla te le
mede l;
Anflygningshöjder mestadels på
låg- och lägsta höjd «4000 m);
Förbandsupp trädande i mängd
och sannolikt under dager och
VMC (=visuella vade rf örhållanden).

Den tyngsta och vi ktigaste ingre
diensen i NATO:s oc h WP:s konven
tionella anfallsvape n är strategiskt
och taktiskt flyg. (Lång- och medel
distansrobotar med kärnladdningar

22

tas inte med här, eftersom Sverige
helt saknar luftförsvar mot sådana
vapen. Dessa saknar därmed intres
se i det här sammanhanget) Ge
mensamt har NATO och WP ca 1500
strategiska
bombflygplan
samt
bortemot 10 .000 taktiska flygplan
Strategiskt flyg kan anses som ex
klusivare jämfört med taktiskt flyg.
Med den ma ngd taktiskt flyg som en
agressiv stormakt disponerar, ar det
sannolikast att (vid en konflikt r iktad
mot oss) huvuddelen av luftangrep
pen genomförs med takt iskt flyg. Av
de flygförband som skulle kunna
avdelas mot oss , torde proportio
nerna kunna vara 1:4 - 5 för strate
giskt taktiskt flyg .

Signalspaning. - Att med denna
metod få indikering / förvarning om
vad en angripare "syss lar " med är
inget nytt Redan under VK 1, då te 
lemede l började anvandas , utveck
lades också "de stora öronen" , dvs
signalspaning. I stort sett förfogar
varje land över en signalspanings
organisation . Den ger i fred under

rättelse om omvärlden och i ofred
en form av indikering på vad som
kan vara nära förestående Anfly
gande flygp lan är numera rikligt ut
rustade med te lemedel för bl a navi
gering , igenkänning och kommun i
kation , varför det finns chans att
fånga upp utsända signaler och på
så sätt att något är i görningen. I de
fall en angripare sku ll e kunna flyga
an te letyst , kammar nat u rl igtvis sig
nalspaningen noll. Signalspaningen
i sin helhet kan vi betrakta som fjärr
förvarnare .

Radarspaning. (Bild 1.) - Radarn
som förvarna re sträcker sig tillbaka
till 1930-talet Dess stora använd
ning i luftförsvaret tillkom under VK
2. Sedan dess har radarn utvecklats
i motsvarande takt och grad som
elektroniken i övrigt har gjort fram
till i dag . Pga elektronikutveckli ngen
är inte radar det alltigenom förlö
sande ordet för luftförsvar. Den går
att störa, så att förvarningen i säms
ta fall kan utebli . Stormakten förfo
gar över störutrustningar av sådan

:g
cc

kaliber att det är ytterst besvärligt
för en förs varare att "stå emot " . Ra
darstationerna är dessutom sårbara
för fysisk bekämpning av bomber,
raketer och attackrobotar, om de in
te kan omges med någon form av
skydd. Radarsystem med tillhörande
databehandlingsutrustning är dyra
komponenter. Dock ger radar den
exaktaste formen av förvarning, om
den får verka fritt i telemiljön och
i övrigt få r överleva . Radarspa
ningen ger i sin helhet såväl fjärr
som närförvarning .
• • Optikspaning. (Bild 2.) För
varning på detta sätt härrör från VK
1. Under de gång na åren har inte
räCkvidden förändrats , eftersom
människan är gränssättande. Där
emot har informationsöverföringen
(från målupptäckt till presentation)
förbättrats avsevärt - i Sverige bl a i
och med införandet av OPUS (bild
3). Det förtjänar att än en gång om
nämnas ; ett unikt system i världen.
Pga synvidden, ca 10 km från en
span i ngsplats , ger opti kspan i ng en
dast närförvarning. Väl framskjutna
spaningsplatser förbättrar situatio
nen avsevärt. Systemet för opti k
spaning är svårt att slå ut materiellt,
personellt och sambandsmässigt.
Det finns ingenting att rikta tele
störning emot . Överlevnaden är så
ledes god. Dessutom är systemet bil
ligt materiellt sett per ytenhet.
Aktiva luftförsvaret. - Förvar
ningen ligger till grund för bedö
mande och beslut om vad som lämp 
ligast bör göras med tillgängliga
luftförsvarsvapensystem
(jaktflyg,
luftvä rnsrobotar och eldrörsluft
vä rn) Spaningssystemen används i
olika grad för genomförande/verk
ställande av gjorda beslut. Ju färre
system som är intakta desto svårare
är det att bedriva ett aktivt luftförs
var.
Passiva luftförsvaret. - Till skill
nad mot aktiva luftförsvaret , tillfogar
i nte passiva luftförsvaret angi rparen
några materiella förluster . Verk
samheten går ut på att söka skydd
och i övrigt uppträda med en så liten
målyta som möjligt. Förvarningen
resulterar i sänd luftlägessituation
till totalförsvaret i sin helhet, som
kan utnyttjas för beredskapsan
passning.

~

~

~--~~--~--~------~--~-------------------~
finns där. Ett helt yttäckande radar
system är mycket dyrt jämfört med
optiksystemet. Det senare är mindre
kännbart för fysisk bekämpning och
går knappast att störa. Detsamma
kan man inte säga om radarsyste
met. Lägger vi därtill det välkända
faktumet, att endast det enkla fun
gerar i en kritisk situation, lutar det
mot optiksystemet. Men idealet är
naturligtvis en blandning av alla sys
tem . Dessa tvingar en angripare till
en för honom svårare taktikanpass
ning.
• • Men vi kan vårt optiksystem
fördåligt l (Till skillnad mot rada~sys
temen som vi kan bra.) Vi övar inte
tillräckligt med optik i fredl Alltför
mån ga har liten tilltro till denna

funktion. Detta beror säkerligen
främst på bristande kunskaper och
färdigheter . I kristid , då kanske bara
opti ksystemet är intakt , är det väl
sent att försöka lära sig ett ve ttigt
utnyttjande . Om så bara optiksyste
met är intakt, kan aktiva luftförs
varskomponenter ges verkanschans
bl a genom lämplig gruppering. Li
kaså kan optiksystemet ge förvar
ning för skyddssökning även om ti
den blir ytterst knapp i vissa områ
den.
In summa: Satsa mer utbildning
och övning på vårt internationellt
sett sofistikerade' optiksystem 
ett system som kan uträtta mer än
många vågar tro .
•
Major Ingemar OISSOIl, M HS
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Oatasändar~

Inriktning.
Signalspaningen
finns i grunden som förvarnare även
i vårt land. Frågan är närmast har vi
" ork" att behärska både radarspa
ning och optikspaning? Hotbilden
kan vi i nte göra mycket åt, den bara
23

{;:{ {;:{ I temaserien om olika flygverksam
hetsgrenar i USA publiceras här avsnitt
fyra . Föremål för presentation är USA:s
kustbevakning - "Coast Guard " - den
lilla organisationen med de stora uppgif
terna. {;:{ Kustbevakningen har anor från
1790-talet. I dag lyder "Coast Guard" i fred
under kommunikationsdepartementet och
är i krig underställd Flottan/US Na
vy . {;:{ Coast Guard (C.G.) får årligan ca
65.000 larm med begäran om hjälp. Om
kring 3.000 människor räddas å rli
g e n.
{;:{ {;:{ {;:{

'ygverksamheten i C.G .
startade 1916. De första
flygförarna utbi ldades i
Flottans regi vid skol flygbasen
Pensaeola i Florida. I början av
1920-talet hade CG . sex låna
de flygplan från Flottan . Under
förbudstiden lyckades denna
lilla flygstyrka upptäcka samt
stoppa åtskilliga spritsmugg
lare. Den amerikans ka kon
gressen fick flera rapporter om
avbrott i spritsmugglingen,
tack vare C.G :s fina jobb.
I dag har US Coast Guard
ca 160 flygplan och helikopt
rar, 600 man flygande persona l
samt 2.000 man markpe rsonal.
- - Huvuddelen av C .G. be 
står dock inte av flygverksam
het u tan av sjöverksamhet.
35.400 man av totalt 38 .000
sysslar med arbetsuppgifter på
far tyg och i hamnar. C.G. har
ca 80 större kustbevaknings
fartyg för övervakning av Stilla
Havet och Atlanten . De största
fartygen är i storlek jämförba ra
med jagare och de är också ut
rustade med ubåtsjaktvapen.
Omkr ing 70 snabba pa tr ullbå
tar används efter kusterna för
räddningstjänst , oljebekämp
.ning och jakt på smugglare m
m . Det finns även specialfartyg
för bojutläggning och under
håll av fy rar. Sedan 1966 ingår
även USAs isbrytare i C.G . För
att framgångsrikt kunna bedri
va ovan skissad verksamhet
behövs natur ligtv is ett kraftigt
tilltaget, årligt anslag. 1977
uppgick anslaget till 5,4 mil
jarder kronor .

F

• Flygförarna i Coast Guard
får i dag sin grundutbildning
vid Flottan , precis som fö r 62
år sedan. US Navy använder
Bel l TH-57A och Bell TH-1 L för
grundläggande
he likopter
utbildning. Utbildningen på
räddningshelikopter sker där
emot i egen re gi vid 'Coast Gu
ard Aviation Training Center' i
Mobile, Alabama . Elve rn a u t
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bildas fyra till sex veckor bero
ende på helikoptertyp. I MObile
finns också 'Shipboard Heli
copter Operations Division '
som sk ickar ut helikopter-de
tachement ti ll isbrytarna i nor
ra USA . Ett detachement be
står normalt av två HH-52 heli
koptrar med fyra förare och
11 man markpersonal.
Elever uttagna för utbi ldning
på prope l lerflygplan börjar
också de sin u tbildning vid
Pensaeo la, på Beech T -34
'Mentor' . Den fortsa t ta utbild
ningen på tvåmotoriga flyg
plan sk er även den i Flottans
regi vid sko lflygbase n Co rpus
Chr isti i Texas.

USA:s
kustbevakning
liten men effektiv
organisation
som kräver miljarder

Ovan : Lockheed HG- 130B 'Hercules '. (Finns även i H-version.) Totalt
25 vid de större flygstationerna . Används bl a lör isberg spatrulle
r in g.
~ ällor: USCG Avlat/on Branch./ W.D.C.

Flygplanbestå ndet. - C.G .
har två typer av helikoptrar i
huvudsak avsedda för rädd
ningsuppdrag . Den äld re och
mindre typen heter Sikorsky
S-62C/HH-52A 'Sea Guard ' (78
i tjänst). Helikoptern , som har
tre mans besätt ning, är avsedd
att operera ut till ca 180 km
från kustlinjen Fö r svårare
räddni ngsuppdrag finns den
tvåmotoriga Sikorsky S-61 R/
HH-3F 'Pelican '. med fem
mans besättning . 'Pelica n' har
spaningsradar , bättre naviga
tionsutrustning och är snabba
re (m ax fart 260 km / h) än den
mind re 'Sea Guard'.
Den äldsta flygplantypen i
C.G. är HU-16 E 'Albatross ' 
ett tvåmotorigt sjöflygplan från
början av 19S0-talet. Trots at t
'Albatross' är ett sjöflygplan, är
det av ål d erskäl inte läng re ti ll
låtet att landa flygplane t på
vattnet. C.G. har beställt en ny
flygplantyp som ersättning för
de utslitna A lbatross:arna . Er
sättare blir Dassault-B reguet
HU-25A 'Guardian', ett franskt
tvåmo torigt jetflygplan. Mest
överraskande i denna inkbps
affär var att man valde ett ut
ländskt flygp lan och in te något
inhemskt amerikanskt.
De fö rsta av de 41 bestä llda

CGAS, San Francisco.
Nedan : Sikorsky S- 76 ar en av de tre hkp-typer som nu undergår
utprovning . Skall ersätta gamla och nu otillräckliga Sikorsky HH
52A 'Sea Guard ' I början av BO-talet. - (Övriga 2 hkp-typer som täv
lar om att bli valda är: Aerospatiale SA-366 'Dauphine 2' och Bell
222.)

HU-2SA kommer dock inte i
tjänst fÖr räll 1980. Därför har
22
bega gnade '
C.G. kö~
C-131A av USAF och modi
fierat dessa till räddn i ngsflyg
plan HC- 13 1A började redan

1977 att ersätta de älds ta
exemplaren
av
'Albatross ' .
HC- 131A är i stort sätt samma
typ av flygpldn som Linjeflyg
använder och som civilt kallas
fö r 'Metropolitan '.

C.G:s störs ta flygplantyp är
den- vä lkända HC-130 'Hercu
les' - baserad på de stora
flygstati onerna. Coas t Guard
använder sina 25 'Hereules' för
havsövervakning . Man kontrol
lerar bl a att utländska fiske
flottor håller sig utanför grän
sen på 200 sjömil. Även vid
spaning efter smugglare och
ol jeutsläpp lämpar sig HC-130
bra tack vare den långa räck
vidden. Vid räddningsuppdrag
kan HC-130 fälla gummibåtar,
nöd radio samt mat och andra
förnödenheter till nödställda .
All utbildning på Hereules
handhas av Flygvapnet / USAF
på Little Rock Air Force Base
i Arkansas.
Kustbevakningens orga
•
nisation, - Högkvarteret är

beläget i huvudstaden Was
hington D.C, C.G. är geogra
fiskt uppdelat i två bevaknings
område n, ett västra och ett
östra. Det västra kallas Stilla
Havs -o mrådet, det ös tra At
lant-området. Inom de två om
rådena finns totalt tolv kustbe
vak ningsd istrikt med en rädd
ningscentral för varje distrikts
högkvarter. Skulle en större
olycka inträffa, som berör flera
distr ikt, tar chefen för bevak
ningsområdet över ledningen
av räddningsoperationen . För
flygräddningsoperationer inne
I landet svarar USAF , som har
sin räddningscentral vid Scott
Air Force Base , Illinois .
Samtliga distrikt utom ett
har en eller flera flygstatIOner
belägna inom sina gränser. To
talt finns 26 flygstat io ner vi lka

är belägna både på civila och
militära flygfält. De största
flygstationerna bemannas med
ca 250 man och opererar med
ca 10 flygplan och helikoptrar
Huvuddelen av flygstationerna
är av den mindre typen med ca
70-90 man och 3-5 flygplan
och helikoptrar , Centrala verk
städer för översyn och repara
tioner av flygplanen oc h heli
koptrarna sker på C.Gs egen
flygbas I Elizabeth City N.C.
En av de största flygstatio
nerna ligger i San Francisco ,
närmare bestämt på den inter
nationella flygplatsen . Där har
C.G. 3 'Hereules' , 2 'A lbatross '
och 4 'Sea Guard'-helikoptrar
Ett flygplan I 15 min och en
helikopter i 5 min beredskap
finns ständigt startberedda

Ovan : Grumman HU-16E 'Albatross', en trotjänare Idm
Ovan : Convair HC-131A. 22 Ipl (begag
50-talet som sjöipi. Utgår nu successivt ur tjänst .
nade Ira.n USAF) ersälter delvis HU-16E
'Albatross' .

Foto: USCG Official Photogrllphs,
- - Dassault International, m 1/.

Ovan : Slkorsky HH-52A 'Sea Guard' Är vanligast, 78 i
O van : Sikorsky S-61 R/ HH-3F 'Pelican' an
tjimst . Är även station erad på USCG .s isbrytare.
vänds lör kvalilicerade räddningsupp 
drag . 2-motorig, 5 mans besättning.

Nedan: USCG :s nya isbrytare : Lockheed
' Polar Sea' har akterramp lör hkp.

Nedan: Dassault-Breguet 'Falcon 20G'/HU-25 A 'Guardian'.
Detta Iranskbyggda Ipl skall med 41 ex i början av 80-talet
ersätta resterande HU-16E ' Albatross' .

Andra stora flygstationer finns
vid Barbers Point / Hawa ii. Ko
diak/Alaska, St Petersburg och
Miami , båda i Flor ida. - En av
de många mindre flygstatio
nerna är basen Cape May i
New Jersey. Där finns 3 " Sea
Guard'-helikoptrar , varav en
finns i beredskap dygnet runt.
Isbergspatrullering, En
mindre känd verksa mhet är is
bergspatrullering, Under vin
terperioden stationerar Coast
Guard två HC-130 ' Hercules' i
Newfoundland / Kanada för att
följa och rapportera isberg
som närmar sig den hårt trafi
kerade fartygsleden mellan
Nordamerika
och
Europa .
Flygplanen flyger normalt sju
timmars flygpass . För att kun
na upptäcka isbergen har flyg
planen spaningsradar och sid
seende radar (SLAR). Efter
landning insänds data till
Governors Island , New York
om isbergens läge , kurs och
fart. Där matar man in vär
dena i en dator som med hjälp
av uppgifterna räknar ut is
bergens väg. Uppstår risk
för att något isberg kan vara
på väg in i leden, skickar cen
tralen ut ett varningsmed
delande till alla fartyg i om
råde t.
• Framtiden, - Med de ut
ökade
fiskegränserna
har
Kustbevakningen/Coast Guard
fått ett större område att över
vaka . Naturligtvis är de nybe
ställda
jetflygplanen
efter
längtade och de kommer att bli
ett utmärkt tillskott i C.Gs flyg
flotta . - En ny räddningsheli
kopter i stället för 'Sea Guard'
kommer att inköpas unde r
1980-talets början . C.G. har
ännu inte bestämt sig för vil
ken typ man skall välja. Sikors
ky S-76 ligger dock väl fram
me . - Trots att Coast Guard är
en förhållandevis liten organi
sation i USA håller man en
mycket hög utbildningsstan
dard . Och C.G. kommer fort
sättningsvis att hålla hög be
redskap - att vara beredd att i
vilket väder som nelst ställa
upp för att rädda människor i
nöd . Begärda anslag bevil
je.
•
Jan-Olov Tegnelius
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av:

Frankrik es nya , deltav ing ade
flygpla n Mirage 2000 o m
nä mndes
oNlciellt
fö rsta
gången den 10 oktobe r 1975
av den Iranske fö rsv arsm inis
te rn Bo urge s. Vid denna tid 
pu nkt hade man ännu Inte be
slutat om det tidigare omtala 
de , avancerade tv&motoriga
flygplanet "Super Mirage"
(med
arbetsnamnet
ACF/
Avion de Combat Future)
e ller om det enmotoriga Mira
ge 2000 skulle kom m a att er
sä tt a Armee de l 'Alr :s Mirage
3 och Mirage F.1 unde r fö rsta
hälften av 80-la1QI. Efter två
m ån aders diskussioner be
slutade man (18 december
1975) att 'Super Mirage' fick
stå tillbak a till fö rmån för Mi
rage 2000. Bara drygt två år
senare (10 mars 1978) jung
fruflög Mirage 2000, prototyp
-01. Fl ygningen (vilken varade
i 65 min) gjordes av Ma rce l
Dassa ults ch efstestpllol Jea n
Courea u, som bl a flö g på höJ 
der över 120 00 m och med lart
Mach 1.3. Detta är troligtvis
lörsta gången I världshisto
rie n som ett lIygplan lIuglts
med så hög lart under sin för
sta flygtu r .
Progra mmet . för
Mirage
2000 se r framdeles ut enl föl
jande:
• September 1978:
Protot yp -02 påbörjade
p rovflygninga r.

• Hösten 1979:
Prototyp -03 påbörja r ut
provn ing av vapensy stem,
inkl radar .
•

1980:
Prototyp
-04,
tv åsi tsig
version (Mirage B-01) på 
börjar provllygningar, lik
som prototyp -05 (e nsitsig).

• Ca hösten 1982:
Förs ta
serieexempl aret
levereras till Armee
de l 'Air.

• 1983:
Mi rage 2000 operativt.

Mirage 2000

Säkert
förvånade
det
många bedömare att man
konstruktionsmässigt
åter
valde en rak deltavinge. Hos
Ma rcel Dassault anser man
dock, att denna lösning för Mi
ra ge 2000 - som skall opere
ra på såv äl låg som på hög
höjd - erbjuder den bästa
kombinationen av lätt vikt,
enkelhet i konstruktion, stor
inre bränslekapacitet samt
god manövrerbarhet. Ving
area n är drygt 41 m 2 • Detta
skall jämföras med Mirage 3,
vars vi ngarea är på 35 m 2 , och
25 m' för Mirage F.1 . (Saab J
35F ' Draken ' har 50 m 2 ) . Den
na ökning 8.Y vingarean till
sammans med ett relativt
tjockt tvärsnitt av vingens inre
del (mot lIygkroppen) gör, att
Mirage 2000 bl a kan ta mer
brä nsle än Mirage 3. Flygpla
net har en jä m fö relsevis låg
vingbelastning, vil ket ökar
manöv rerbarheten på medei
hög och hög höjd. För att öka
manövrerbarheten främst på

låg höjd samt för att ned
bringa landnings hastigheten
har vingarna (längs hela
framkanten)
försetts
med
framkantskiaNar som med da
torhjälp
manövreras
helt
automatiskt.
Dessutom är Mirage 2000
försett med en liten " nos
vinge" placerad strax bakom
och på luftintagen. Denna
"nosvinge" har (till skillnad
från 'Viggens') inget klaNsy
stem . Flygplanets styrsystem
bidrar ytterligare till god ma
növrerbarhet och goda låg
fartsprestanda . Mirage 2000
har
utrustats
med
ett
"fly-by-wire-system" både till
de kombinerade höjd/skev
rodren samt sidorodret. Dvs
spakrörelserna överförs på
elektrisk väg till rodrens ma
növerenheter - i stället fö,
med ett konventionellt meka
niskt system (med roderlinor).
Mirage 2000 är det första
europeiska lIygplan som ut
rustats med "lIyg-by-wire"..

(Amerikanska General Dyna 
mics F-16 var först i världen
och därmed föregångare med
ett sådant system.) Systemet
möjliggör bl a att flygplanets
tyngdpunkt kan flyttas längre
bak än normalt. Stabiliteten
upprätthålls med hjälp av
lIygplanets dator.
Förbättringar i prestanda
som nås genom ovanstående
metoder kan exemplicieras
med lågfartsllygningar som
gjorts och som bl a demon
strerades vid årets Farnbo
rough-utställning, den inter
nationella lIygmässan utanför
London. Mirage 2000 flög då i
planllykt med farter under 190
km/h och med över 25 ° an
fallsvinkel. A lfa-vi nklar upp ti ll
30 ° har til l och med nämnts.
Dassault har unde r mån ga
år samarbetat med Aerospa
tiale och andra franska lIyg
industrier för att kunna an
vända kompositmaterial. För
sök har bl a gjorts med ett sid
roder av ko llibe r på Mirage 3.
Om likn ande försök på Mirage
2000 vi s a r sig lyckosam ma,
kommer serlellygp la nen till
vis sa de lar att bestå av kom 
posltenh eter; t ex fram kants 
klaNar, höjd/skevroder, sid
roder, inspektio nsluckor etc.
Prototyperna av Mirage
2000 utrusta s med en Snecma
M53-2 lIäktmotor, som produ
cerar 8500 kp dragkraft. Se
rieversionen av Mirage 2000
kommer dock att utrustas
med en Snecma M53 -5 motor,
vilken utvecklar 9000 kp
dragkraft med efterbränn-

Foto Mirage 2000.' Owe Bjärne/und.
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kammare.
M53-motorn
provkördes första gången i
testbänk 1972. I juli året därpå
provflögs motorn i en 'Cara
velle'. M53-5-motorn kördes
första gången i december
1976 och genomgår nu flyg
prov i en 'Caravelle'. Denna
motor kommer också att tes
tas I Mirage F.1E, Innan den
slutligen sätts I Mirage 2000.
- Tio M53-motorer Ingår i
flygutprovningarna med de
fem
planerade
Mirage
2000-prototyperna. Den första
seriemotorn beräknas kunna
levereras under 1981 .
Eftersom M53-5 levererar
mindre dragkraft än som är
behövligt för att få ett drag
kraft/viktförhållande
större
än 1 :1 , föreslogs att en star
kare motor skulle utvecklas ur
M53-5. Denna tanke har dock
övergivits, då det f n skulle
ställa sig för kostsamt. Kost
naderna var beräknade till ca
700 milj kr - ungefär halva
kostnaden aven helt ny mo
tor. Inom Snecma arbetar
man nu istället med Dextre
(Developpement
Explorato

R.550 på ytterbalkar och Su
per 530 på innerbalkar.
Förutom denna Jaktversion
av Mirage 2000 studeras så
väl en attack- som en spa
ningsversion. I den konven
tionella attackrollen skall Mi
rage 2000 kunna bära fyra 250
kg bomber samt extratan 
kar/alternativt laserstyrda at
tackrobotar (AS.30L) med där
•

Ire), som är ämnat att leda till
en motor med 10.000 -11.000
kp dragkraft. Dextre är av
sedd för en- och tvåmotoriga
flygplan I Mirage 2000 stor
leksklass.
Thomson-CSF och Electro
nique Marcel Dassault sam 
arbetar vad gäller utveck
lingen aven jaktradar av
puls-doppler typ. Radarn skall
arbeta inom 1- och J-banden
(det som tidigare benämndes
X-bandet) och ha en antenn 
diameter på 65 cm . Radarn
kommer att kunna upptäcka
mål med 1 m 2 målyta på 100
km avstånd . Med lookdown/
shoot down-kapacitet kan
man med Mirage 2000 upp
täcka och bekämpa mål som
flyger på lägre höjder än jakt
flygplanet självt.
Mirage 2000 kan bära upp
till 5 tons yttre last på nio bal
kar; fem kroppsbalkar och
fyra vingbalkar. I jaktrollen
kommer standardbeväpning
en att utgöras av två Matra
Super 530 halvaktiva radar
roboter /Tled 35 km räckvidd
samt två Matra R.550 Ma
glc-robotar med något kortare
räckvidd. Samtliga robotar
placerade på vingbalkar 

Snecma M53-5 motorn.

till hörande kapsel. Dessutom
skall fpl kunna medföra mot
medelskapsel och jaktrobotar
för självskydd . Denna version
skall ha en radar optimerad
för attackuppgifter. Förverkli
gas attackversionen är det
tänkt att den skall ersätta 'Ja
guar'. - Spaningsversionen
skall förses med spaning sut
rustning i kapslar.
De fem 2000-prototyperna
skall (före det första serie
flygplanet levereras till Armee
de l'Air) inalles hinna med
2000 flygtimmar. En första
fransk order på 130 Mirage
2000 i Jaktversicn väntas läg
gas tidigast nästa år eller un
der 1980. Det franska behovet
bedöms ligga på ca 200 flyg
plan av denna version . Ytter
ligare 200 Mirage 2000 i spa 
nings- och attackversion vän
tas också komma att bestäl
las av det franska flygvap
net/ Armee de I'Air.
För det franska behovet
planerar man en produktions
takt på fyra flygplan per må
nad. Men med väntade ex
portorder (från Mellersta Ös
tern?) skall takten kunna ökas
till det dubbla .
Det faktum att Frankrike

behöver en ersättare till sina
föråldrade, strategiska bomb
flygplan (Mirage 4) leder till en
hypotetisk tanke: Frankrike
beställer bara ett litet antal
Mirage 2000 och väntar istäl
let på storebror; det något
större,
tvåmotoriga
(två
M53-motorer) "Super Mirage
4000" . Detta fpl är ett experi
ment-prototyp-flygplan som
utvecklats av Avions Marcel
Dassault-Brequet
Aviation .
Finansiellt sköts det helt med
företagens eget kapital. " Su
per Mirage 4000" bygger på
de erfarenheter man fått från
Mirage 2000. Storleksmässigt
ligger detta fpl (som bl a även
har större nosvingar) mellan
de amerikanska Grumman
F-14 "Tomcat" och Northrop/
McDonnell
Douglas
F-18
"Hornet" . I första hand är
flygplanet avsett som jakt och

•

Ovan : Med la rt knappt 200 kmlh och
hög anfallsvinkel gjorde Ipl en
imponeran de
lågllygningsupp 
visnmg ptJ Farnborough i hös tas .

•

Neda n: Exempel på fpl-delar glorda
av fiberma terial.
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attack på stora avstånd,
'Iongrange interception' och
'deep penetration'. Den
första prototypen av Super
Mirage 4000 väntas jungfru
flyga under våren 1979.
•
Ulf Hugo

Data och prestanda:
Max fart: M .2.2
Spännvidd: 9,0 m
Längd: 15,0
Operativ vikt: 9 ton
Max inre bränsle: 4.300 I

Räckvidd på låg höjd
med extra tankar: 1.500 km
Stigprestanda: 15.000 m/min
Tjänstetopphöjd: 20.000 m

MIRAGE 2000
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Sovjetunionefl
iI {:: I 'FLYGvapenNYTT':s tema
serie om utländska flygvapen
presenteras här det 15:de avsnit
tet. Det behandlar Sovjetunio
nens alla militåra flygstridskraf
ter - även vid marin- och arme
stridskrafterna. Ämnet är stort,
men har likväl fatt plats pa nio
sidor. Presentationen är översikt
lig och gör inte ansprak pa att va
ra heltäckande. .{; Den 20 augusti
1978 firade Sovjetunionen Fly~
gets Dag. Denna gang var festlig
heterna nagot mer manifesterade
da SSSR samtidigt hugfäste min
net av sitt militärflygs 60:de ars
dag. -(7 Detta jubileum blev Inci
tamentet ti ll denna var presenta
tion.
'f-I {':;; U

SOVJETUNIONEN (SSSR) består av 15 rådsrepubliker, varav den ryska republi
ken (RSFSR) - dvs det egentliga Ryssland - har den största ytan (drygt tre
fjärdedelar) och det största Invånarantalet. I SSSR finns ett 30-tal nationali
teter (ryssar, ukrainare, uzbeker, vitryssar m fl). Endast omkring hälften av
invånarna I SSSR har ryska språket som modersmål. Den heterogena folksam
mansättningen innebär att flera olika språk talas inom SSSR. T ex talar ca 80
proc av befolkningen i den uzbekistanska republiken (ca 7,5 milJ) tu rkiska.
Areal: ca 22,4 milj km 2
Folkmängd: ca 257 milJ (Moskva 7,2 milj).
Försvarets personalstyrka i fre d : ca 3.675.000 med följande fördelning:
• armestridskrafterna
1.825.000
450.000 (Inkl marinflyget 50.000)
• marin
475.000 (exkl marin- o. luftförsvarsflyget)
• flyg
• strategiska robottrupperna :
375.000
• luftförsvaret
550.000 (inklluftförsvarsflyget)
Härtill kommer ytterligare ca 350.000 man, varav 175.000 i gränsskyddstrup
perna (KGB) och 175.000 i. inrikestrupperna (MVD).

Värnpliktstidens lä ngd är:
• minst 36 månader fö r vpl vid marinen och gränsskyddet (KGB).
• minst 34
övriga vpl.

SSSR. STRIDSKRAFTER
'FÖRSVARSGRENAR (NIVA 1)
resp FL:YGGAENAR (NIVA 2)

1. STF FORSVARSMINISTER OCh
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SSSR:s försvarsminister är idag
marskalk D.F. USTINOV

en sovjetiska krigsmaktens
högsta ledning utövas av för
svarsm i n istern (f n marskal
ken av Sovjetunionen O.F. Ustinov.)
IFörsvarsministeriet ingar bl a Ge
neralstaben. Chefen för Generalsta
ben (f n marskalken av Sovjetunio
nen N.V. Ogarkov) är direkt under
ställd försvarsministern och utövar
den högsta operativa ledningen
av alla sovjetiska stridskrafter.
De sovjetiska stridskrafterna är
organiserade i fem försvarsgrenar:
• STRATEGISKA
ROBOTTRUPPERNA (RVSN = Raketnyje Voj
ska Strategitjeskovo Naznatje
nija).
• ARMESTRIDSKRAFTERNA (SV=
Suchoputnyje Voj ska)
• FLYGSTRIDSKRAFTERNA (VVS
= Vojenno-Vozdusnyje Sily).
• LUFTFÖRSVARET (PVO Strany
Vojska Protivo Vozdusinoj
Obor6ny StranY).
• MARINSTRIDSKRAFTERNA
(VMF = VOjenno-Morsk6j Flot).
Stridskrafternas försvarsg rensti 11
hörighet skiljer sig fran den traditio
nellt västerländska försvarsgrens
organisationen (arme, marin och
flygvapen). Den sovjetiska är helt
... anpassad till de krigsmässiga sam
verkansfunktioner som bl a sovjetis
ka doktriner reg lerar. (Bild 1.)

dag

Chef för Flygstridskrafterna är idag
flygövermarskalk P.S. KUTACHOV

F

D

Iygstridskraf
terna. - De sovjetiska flygstrids
krafterna är mht uppgifter, utrust
ning och insatsprinciper uppdelade
pa fem olika flygorganisationer
("flyggrenar") enl följande

•
•
•

Frontflyget (FA = Frontov8.ja AVI
atsija).
Strategiska flyget (DA = Dalnaja
Aviatslja).
Militära transportflyget (VTA =
Vojen no-Transportnaja Aviatsi
Ja).
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•

Luftförsvarsflyget
(IAPVO
Istrebite lnaj a Aviatsija Proti vo
Vozdus ln oj Obor6ny) .

•

Marinfl yget (AVMF = Aviatsila
Vojenno-Morsk6vo Fl 6ta)

T re av dessa fl yg grenar ~ Front
flyget. Strategiska flyget o c h Militä 
ra transportflyget - ingar organIsa
toriskt i försvarsgrenen " Fl ygs tnds
krafterna ". Chefen för Fl ygstn ds
kr afterna (f n flygö vermarskalken
P.S. Kutaehov) har en huvudsak li 
gen förbandsproducerande uppgift.
Han svarar för utbildningen av flyg
och markperso na l. för utar betande
av taktiska anv isningar och flyg 
doktr iner . Han utö var dessutom en
administrativ och
fl ygsäker hets
mässig lednin g. Den operativa led
ningen däremot utövas , vad gäller
Strateg iska fl yget och i stor ut
sträckning Milit ära transportf lyget,
av Gen er alstaben . Frontf ly get
uppdelat i 16 frontflygarmeer - ly
der luftoperativt under militärbefäl
havare alternati v t chef för Grupp av
sovj etiska stridskrafter
övriga
WP-stater
(Ostt yskland
Po len ,
Tje ckoslovakien och Ungern ).

Luftförsvarsflyget ingär jämte
luftvärnsenheter (Ivr b. Ivakan), st ri l
och samband sför band i fö rsvars
grenen Lu ftförsvaret.
Marinflyget är fördelat på de fyra
SOVjetiska marinerna (Norra Mari
Ostersjö -marinen ,
Svart a
nen .
Havs -m arinen och Stilla Ha vs -mari
nen) och t illhör försvarsgrenen Ma
ri nstridskrafterna.

Flyggrenar och
flygslag. - Frontfl ygets h uvudupp
gift är att ge taktiskt fl ygunde rstöd
at markstrid skrafterna , hu vu dsakli
gen i form av direkt och indirekt un
derstöd med attac k och flyg span ing
sam t att bekämpa fie nden s fly g ,
främst med jakt. I vi ss utsträckn ing
kan också telemotmede lsi nsatser
utföras. Under särskilda fö rhål lan
den sam ordnas frontflygja kten s in
satser med luftförsvarets jaktfl yg.
Fron tfl yge t är den stÖrs ta ko mpo
nenten i de sovje ti sk a fl yg str idsk ra f
terna , antalsmässigt ungefär hal va
delen. Det nära sam arbet et mellan
frontflyget oc h markstridskrafterna
aters peglas i kommandostrukturen.
Frontflyget är organ iserat pa f ront
fl yg armeer, i vilk a Ingå r f lygf örde l
ningar, flyg regementen/förband ur
o li ka flygslag (ja kt , attack , spa n ing,
transport. samband helik o ptrar).
Flera av he li kopterförba nden är av
sedda för va peninsats (eldunde r
stö d ) oc h ingår i frontf lyge ts offen 
siva styrka.
30

Öve rst. MiG-21 'Fishbed K' med 2 rr- o 2 fR-rb Atoli AA 2B /C.
DiJr under: Mi G- 21 'BIS ' under intaxn ing vid FIl-besöket 1975

12 (av de totalt 16) militärbefälha
varna är tillde lad e frontflygf ö rband .
Inom den europeis ka de len av SSSR
har varle m ili tär o mrade en egen
frc ntfl ygarme . Antalet frontflygre
gementen / förba nd och fl ygs lag in
o m ol ika militärområden väx lar rela
tiVt mycket och bedöms korresp o n 
dera med mar ks t ridskr afternas styr 
ka och uppgifter ino m resp'1Q itä 
rom rade . Den stark aste so vje t isk a
fr o ntflygarmen finns
Osttysk
lan dlD DR
I krig bildar m ilosty rkor och ar
megr upper s k " fro nter". f (ontche
fens op erat iv a ledning av honom
t illde lat frontf lyg omf attar bestäm 
mande av anfal lsm al och prio r ite 
r ing av flyginsat ser . Den direkta led 
nin g en och p lanläggningen av front 
fl yg armens flygoperationer utövas
av fl ygarmech efen .

Fron tfl yge t har totalt ca 5.000
strid sfly gplan , ca 150 transportf lyg
plan och 3.000 hel ikoptrar .
• • En stor andel av flygp lananta
let i frontflyget utgörs av jakt, där
Mi G-21 " FISHBED " i o lika versioner
dominerar. Moderniseringen
av
fronlfl yg j akt en h ar under flera års
tid ti ll gatt pa det sä ttet att nya
Mi G-21 - ve rsio ner efterhand ers att
äldre version e r av denna fl ygp lan
typ. De moder nare versionerna
C FIS HBED " H/ J/K/ L/N). av vilka
mer än 1.000 är i op erativ tjän st.
räkn as t ill " 3. gen e rat io nens·' fl yg
plan . De har i jäm förelse med tidiga 
re vers ioner ö kad lastkapa ci tet ,
bättre siktesutru stn ing och fler be
väpningsalte rnati v med Jakt- och/el
ler attackvape n . De pa detta sä tt ut 
vigdade insats möjligheterna be-

MIG ·2 1 ' Fishbed' lampar sig ba st för faktförsvar av markstridskra fter el/er alternativt attack·
uppgifter.
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perna (som blev operativa 1951 resp
1959) har beg ränsad aktionsrad ie
och lastkapacitet. De utgår nu efter
hand i relativt snabb takt samtidigt
som nya attackflygplan tillförs front
flyget.
Ombeväpningen till "3 . genera
tionens" attackflygplan - MiG-27
" FLOGGER D" , Su-24 " FENCER "
och Su-17 "FITTER C" - inleddes i
början av 1970-talet. Samtliga tre
flygplantyper har variabel vinge.
Su-17 " FITTER C", som utvecklats
ur Su-7, har en starkare motor och
fler vapen balkar (8 st) Ca 300 Su-17
har tillförts frontflyget. Förbättring
arna i vapenlast och aktionsradie
jämfort med Su -7 är emellertid inte
särskilt stora.

Hagst upp :3-plan-skiss av MiG-23S 'Flogger B'. - Därunder tv . MiG-27 'Flogger D'.
T h: Enda /,IIgangllga fotot av attackfpi Su-24 'Fencer ' .

gränsas emellertid aven endast
måttlig ökning av akt ionsradien.
MiG-21 lämpar sig därför fortfaran
de bäst för jaktförsvar av mark
stridskrafterna i stridsområdet alter
nativt attackuppgifter, främst som
direktunderstöd åt markstridskraf
terna.
Ett stort steg i utvecklingen av
frontflygjakten togs i början av
1970-talet, då ombeväpningen till
MiG-23 " FLOGGER B" började Va
riabel vinggeometri , betydligt ökad
aktionsradie (jämfört med MiG-21) ,
fler balkar för yttre vapenlast , ett
modernt jaktsikte och modern navi
geringsutrustning åstadkom en av
sevärt ökad förmåga betr både jakt
och attackmsats . Kapaciteten för
andrahandsuppg iften attack är till
och med större än vad 1960- talets
attackflygplan Su-7 "FI TTER A " kan

prestera Mer än 700 MiG-23 finns
nu i operativ tjänst vid frontflyget.
Produktionen av MiG-23 bedöms
uppgå till ca 150 flygplan per år . 
MiG-23 " FLOGGER B" har även bör
jat tillföras Luftförsvarsfl yge t.
För bl a MiG-23 " FLOGGER B"
tillverkas en ny sovjetisk jaktrobot
typ , AA-8 ",A.P HID " , som bedöms
vara avsedd som "d ogf ight " -robot.
Detta innebär att den är användbar
för luftstrid jakt mot jakt. MiG-23 är
det första jaktflygplanet inom front
flyget med direktanfallskapacitet.
•
•
Frontf lygets attackförband
genomgår på motsvarande sätt som
frontflygjakten en betydande mo
dernisering . Av äldre attackflygplan
finns dock fortfarande kvar i för
bandstjänst MiG-17 " FRESCO " och
Su-7 " FITTER A". Båda flygplanty

Nedan överst: MiG-27 'Flogger D' - attackversion en av laktfpl 'Flogger B' .
Nedan underst: Nya ' Flogger B' (ev 'G'). Expor/version (?) med bl a mindre fena m m .
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Däremot innebär tillförseln av
MiG-27 " FLOGGER D" (påbörjad
1973/74) en avgörande höjning av
attackförmågan. Mer än 250 ex har
redan kommit till förband. Som be
väpningsalternativ för MiG-27 pågår
utve ck ling av TV- och lasermålsö
kande samt signalsökande attack
robotar liksom "smart bombs", Av
det sistnämnda slaget kan några
redan vara operativa.
Bland de nya attackrobottyperna
ingår AS-7 och AS-10. Båda har
ca 10 km räckvidd , den senare med
TV-målsökare.
Ett både tekniskt och kapacitets
mässigt stort steg i utvecklingen för
frontflygets attack innebär ombe
väpni ngen till Su-24 "FENCER ",
som ersätter Jak-28 "BREWER " vid
lättbombförband . "FENCER " (som
klassificeras som tung attack) har
variabel vinge och kan medföra ett
flertal vapenalternativ. En särskild
vapenoperatör (en nyhet för sovje
tiskt frontflyg) bedöms ingå i flyg be
sät tningen. Mer än 500 km aktions
radie på lägsta höjd ger möjlighet till
indirekt understöd genom penetre
rande attackföretag djupt in på en
motståndares område . Kapaciteten
för sådana företag har hittills varit
mycket begränsad. Det första at
tackregementet med "FENC ER "
blev operativt hösten 1976 . Bland
vapenalternativen in gå r en ny sig
nalsökande attackrobot AS-9 , som
har ca 90 km ma xräckv idd.
Ett sovjetiskt attackflygplan av
Sochoj-konstruktion med arbets
beteckningen T-58 uppges vara un
der utprovning sedan ca ett år till 
baka . Detta nya attackflygplan för
direktunderstöd (?) har enl uppgift
stor kapacitet att medföra vapen
last. T-58 har pansarskyddad förar
plats oc h relativt begränsade fart
prestanda, (Flygplanet får anses va
ra en sovjetisk motsvarighet till
US Army:s A-1 O "T hunderbolt 2".)
• • Även vid spaningsförbanden
inom frontflyget genomförs moder31
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Attackhkp Mi-24 finns i 4 versioner. Ovan ' HIn d D'.

niseringar. Till "3. generationens"
fl ygplan räknas här ca 300 MiG-21 R
"FISHBED H" för taktisk spaning
och högfartsflygplanet (Mach 3, 0)
MiG-25R "FOXBAT B/D " för spa
ningsuppgifter av mer " strategisk"
typ . Ca 100 MiG-25R kan finnas ope
rati va vid spaningsförband för fo
tospaning alternativt informatIons
inhämtnIng
med
'SLAR '
(S i
de-Loo king Airborne Radar).
Flygplan för telemotmedels upp
gifter har däremot hittills anskaffats
huvudsakligen genom modifier ing
av tidigare lättbombflygplan . Ett ex
empel härpa är fl ygplan Jak-28
" BREWER". som i telemotmedels
version benämns " BREWER E" . Vid
behov av mer omfattande telemot
medelsstöd torde frontfl yget va ra
hän visat till övriga fl yggrenar.
• • Frontflygets transportflygplan
är avsedda främst för interna trans
portbehov, medan huvuddelen av
helikoptrarna (Mi-4 . Mi-6, Mi-8) tor
de vara förbehållna trupp- och ma
terieltransporter . Ca 1.000 Mi- 8
" HIP" har t illförts sovjetiska heli
kopterförband Av här nämnda heli
koptert yper finns särskilda versio
ner för eldunderstöd alternativt
nedhallande eld i samband med
tru p pt ra nspo rte r
Den första sovjetiska attackhelI
koptern Mi-24 " HIND" introducera
•
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des 1973. Ca 300 Mi-24 finns f n vid
so vejtiska helikopterförband , bl a
vid 16de sovjet iska frontfl ygarmen i
DDA. Den sannolikt senaste ver
sionen " HIND D" kan medföra ra
ketkapslar (vardera med up p till 32
st 57 mm raketer) och pansarvärns
robotar. D-versionen är också ut 
rustad med flerpipig akan jämte
nytt siktessystem i nosen , komplet
terat av avståndsmätare mot mark
mål.
• • Av de tre flygg renarna i för
svarsgrenen Flygstr idskrafterna har
Frontflyget under den senaste
10-arsperioden genomgatt d en mest
omfattande moderniseringen ge
nom tillförsel av nya fl ygplan- och
vapentyper . Ca 1.000 moderna hög
prestandaflygplan till verkas arligen
av de n sovjetiska flygp l anmdustrin .
Me r än hälften av dessa beräknas
tillföra s Frontfl yget. De nya flygplan 
typerna har större kapacitet fö r
offens i vt präglade takt iska uppg ifter
än 1950- o ch 60-ta lets fl ygplan. som
hade en mer defensi v inriktning . Pa
vapensidan har bl a utvecklats flera
lattattack- och jaktrobotar samt kva
lificerad e siktessystem . I modern Ise
ringsbiiden ingar dels ökningar av
akt ionsradier och lastkapacitet dels
nya navigeringssystem och annan
utrustning , som ger ökade mÖjl ig
heter till allv ädersuppträdande

M i- B 'H/P'

Vad gäller jaktinsatser syns dock
kva rst å beho vet av " traditionell"
strikt jaktstridsledning från marken ,
där föga utry mme lämnas för auto
nomt p räglat Jaktuppträdande Den
ofantliga tillförseln till armestrids
krafterna av nya luftvärnsrobotsy
stem kompletterade med lv akan (bl a
Ivkanonvag nen
ZSU-23-24 )
har
emellertid minskat behovet av jakt
skydd och samtidigt förs vårat eller
omöjliggjort jaktstridsledning över
markstrid skraftern 'as stridsområde
mht riskerna för vådabeskjutning.
Detta medför sannolikt en utfl ytt
ning av jaktens insatsomrade utan
för eget Ivrb- o mråde och ställer
stora k rav pa ledning av attack- oc h
span ingsföretag.

S

trategiska fly
get. - Sovjetunionens strategiska
fl yg är uppdelat på tre flygarmeer . av
Vilka tva är baserade i den e uropeis
ka delen av SSSR och en i Fjärran
Östern . De leds centralt fran den mi
litära högsta ledningen i Moskva .
Huvuduppgiften för det strategis
ka fl ygets tunga bombflygplan av
typ Tu-95'BEAR " och M -4 'BI
SON " . av vi lka SSSR har ca 200 (inkl
ett 70-tal i tankn lngs- och spanings
är strategiska insatser
version)
främst med langräckviddiga attack
robotar med kärn laddning . Men
även omfattande spaningsfl ygning
ar kan inga. Ett stort antal M-4 har
byggts om ti ll tankningsflygplan.
Utöver tunga bombfl ygplan har
det strateg iska fl yget ocksa ca 500
medeltunga bombfl ygplan av typ
Tu-1 6 " BADGER " och i mindre anta l
de modernare Tu-22 " BLINDER ",
som har överljudskapacitet. De me
deltunga bombfl ygplanen bedöms
ha insatsområden hu vudsakligen i
Europa .

• Även det nya strategiska fl ygpla
net Tu-26 " BA CKFIRE " med vari
abel ving e bedöms vara avsett i för
sta hand fö r insatser i Europa med
närmaste omg ivningar. Tu-26 kan
emellertid med lufttankning utöka
sin akt ionsrad ie och som längst nå
anfallsmal
I USA
Ett 100-tal
"BACKFIRE " kan nu ha tillförts för
band. Fl ygplanet har kapacitet att
fl yga med överljudsfart. Den attack
robot som Tu-26 kan medföra är av
typ AS-6 "KINGFISH " , sannolikt
med en robot under vardera vingen.
Övriga fö rekommande attack ro
bottyper (samtliga med kärnladdad
strid sd e l) vid strategiska flyget är
AS-3 " KANGAROO " pa Tu-95 " BE
AR B". AS-4 "KITCHEN" på Tu-22
"BLINDER B" och AS-5 "KELT" på
Tu-16 " BADGER G".
Den strategiska betydelsen av det
Strategiska flyget syns ha nedgått

efterhand som effektivare och mer
träff säkra interkontinentala land
och ubåtsbaserade ballistiska robo
tar (ICBM, SLBM) fra mtagits. An
skaffningen av " BACKFIRE " kan
dock tyda på att det strategiska fly
get börjat tillm ötas ökad betydelse .
Såväl Tu-95 , M-4 som Tu-16 blev
operativa för mer än 20 år sedan och
flygplan av dessa typer har inte till
verkats sedan början av 1960-talet.
Tu-22 kom iförbandstjänst 1962 och
slu tade tillverkas 1969. Ett antal
strategiska flygplan har byggts om
till specialflygplan för te lemot
medelsinsatser av jämförelsevis
stor omfattning. - Inom WP är det
endast Sovjetunionen , som har
Strategiskt flyg.

Militära trans
portflyget (VTA) . - Huvuduppgiften
i:i.r att f!ygtransportera och landsätta
Iuftiandsättni ngsförband . Sta nd ard
flygplanet är An-12 " CUB ", som
kompletteras av An-22 "C OCK ". Ca
600 An-12 och ett 50-tal An -22 finns
i tj änst vid Militära transportflyget.
Sedan 1974 pågår tillförsel av det
nya transportflygplanet 11-76 "CAN
OlD". Den maximala transportkapa
citeten för An-12 , 11-76 och An -22 är i
ordning 20, 40 resp 80 tons las t.
Samtliga tre flygplantyper finns
också inom Aeroflot. utrustade på
samma sätt som de militära trans
portflygplanen , och utgör därige
nom ett be tydelseful!t t illsko tt till
transportkapaciteten .
Förutom
transportflygplan finns också ett
stort antal helikoptrar , bl a Mi-6
" HOOK ", inom VTA.
En viktig flygtransportuppgift med
både flygplan och hel ikoptrar full
görs redan i fredstid för transport av
materiel m m till sådana delar av
SSSR som saknar andra kommuni
kationer . - I andra sammanhang
har SSSR visat sin utomordenligt
stora kapacitet att flygtransportera
mater ie l och trupp med kort varsel.
Exempel på detta är flygningarna till
Mellersta Östern 1973 och Angola
1976 med VTA flygplan samt Aero
fl ot-flyg ningar med trupp och mate
riel från Kuba till Angola med 11-62
" CLASS IC".
VTA:s transportflygstyrka är or
ganiserad på sex transportflygför
delningar och tre själ vständiga
transport flygregeme nten. Ett 100
tal flygplan finns inom VTA av så
dana typer som inte kan användas i
inledningen av luftland sättnings
ope rationer. Exempel på sådana är
11-14 "CR ATE", An-8 "CAMP" , An
24 "COK E", An-26 "CURL" och
11 -18 "COOT" . Samma är förh åll an
det inom Aeroflot . Där ingå r passa
gerarflygplan som t ex 11 -62 "C LAS-

SIC" , Tu-114 " CLEAT ", Tu-154
"C ARELESS ", 11-1 8 " COOT" och
An-12 " CUB ". Till Aer o flot hör ock
så ett stort antal mindre transport
och sambandsflygplan sam t heli
koptrar.
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uftförsvars

flyget. - Luftförsvarskomponenter

na strilförband , luftvärn och jaktflyg
för luftförsvaret av sovjetisk t terri
torium är sammanhållna i en för
svarsgren med central ledning i
Moskva . Luftförsvaret tillkom som
självständig försvarsgren 1948 efter
att tidigare organisatorisk t ha till
hört Markstridskrafterna.
SOVjetunionen är uppdelat i tio
luftförsvarsdistrikt , vars centraler är
ank nutna till övriga WP-Iä nde rs luft
försvarsd ist ri ktscent raler .
Ca
2.750 jaktflygplan ingår i Luftför
svarsjaktens styrka . Ca 650 flygplan
av typen Su-15 " FLAGON " utgör
ryggraden i Luftförsvarsflyget. Den
modernaste versionen har beteck
ningen "FLAGON F" . Su-15 kom
pletteras av ca 300 MiG-25 " FOXBAT A" och 200 Jak -28P' FIRE
BAR", den sistnämnda i förbands
tjänst sedan 1961. Ett antal Tu-28
"FIDDLER" är baserade in om norra
Sovjetunionen , där de opererar som
långd istans jakt . I övrigt finns ca 600
Su-9 " FISHPOT B " och Su-11
" FISHPOT C" samt andra äldre jakt
flygplantyper .
Kapaciteten för jaktinsatser mot
mål på låg och lägsta höjd är be
gränsad. Efterhand under årens
lopp har nya flygplantyper och ver
sioner kommit fram med nya jakt
sikten, I vilka radarkomponentens
prestanda ständigt förbättrats. Di
•

•

MiG-25 finns i 4 versioner. Ovan : 'Foxbat'
A/jaktfpl (närmas t) och B/spanfpl. - C är
2-sitsig och O utrustad med SLAR.

rektanfallskapacitet har Su-15 , MiG
23 , MiG-25 , Jak-28P och Tu-28 .
Bland nya jaktrobotar, som under
senare år har tillförts förband , märks
AA-6 " ACRID" (en mycket stor ro
bot ; på MiG-25) och AA-7 " APEX ".
Luftbevakningsnätet är mycket
omfa ttande med mer än 5.000 ra
darstationer, vilkas täckningsom
råden ofta har stor över lappning
och vilkas frekvensområden är
mycket skiftande .
Som komplettering till det mark
baserade luftbevakningsnätet finns
sedan 1960-talets slut ett flygbu ret
luftbevakningssystem med flygplan
Tu-126 " MOSS ", en ombyggd
Tu-114 med roterande radarantenn
på flygkroppens översida. Tu-1 26 ,
som finns i ett lO-tal exemplar , har
inte "Iook-down"-kapacitet. Inte
heller med detta hjälpmedel kan
låghöjdsbevakningen
lösa s
till
fredsställande . Från Tu-126 kan be
grä nsad ledning (dirigering) av jakt
ske .

10-12 Tu-126 'Moss ' finns operativa.
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prestanda och således särskilt läm
pat för jaktstrid. En samtidigt an
skaffning av jaktstridsrobotar in
dikerar ett ökande intresse för detta
område .

I utvecklingsprogrammet för 4.de
generationens flygplan pågår enl
uppgift framtagning av ett nytt jakt
flygplan med beteckningen MiG-29.
Detta projekt kan ev utgöra en ut
veckling ur MiG-25 'FOXBAT' men
mer anpassat till jaktinsatser på låg
höjd. Pågående utvecklingsarbete
för nya flygplanprojekt kan inne
fatta ytterligare ett jaktplan - ev för
både frontflygjakten och luftför
svaret - med mycket goda sväng

M

arlntlyg et. Mar inflyget är uppdelat pa fyra orga
nisationsenheter, var och en under
ställd flottchefen inom de fyra mar i
nerna . Marinflyget skall lämna flyg 

!ii
c:
.S?

<ii
~

~

.c::

...

:'(

'":;
2

o

understöd åt övriga marinstridskraf
ter genom flygspaning (havsöver
vakning), ubåtSjakt, minfällning, at
tackanfall mot motståndarens mari
na ytstndskrafter samt eventuellt
mot hamnar och kustanläggningar.
SSSR mari nflyg omfattar ca 650
stridsflygplan Den antalsmassigt
dominerande flygplantypen är det
medeltunga bombflygplanet Tu-16
" BADGER ", som finns vid Marinfly
get i två hu vudversioner , " BADGER"
C och G. Dessutom finns särskilda
telemotmedelsverisoner. I Marinfly
get ingår i övrigt ca 50 Tu-22
" BLINDER" och därjämte ett stort
antal helikoptrar, av vilka flertalet är
avsedda för ubåtsjaktuppgifter , För
ubåtSjakt är också flygplan 11-38
" MAY" avsett (ca 60) För fjärrspa
ningsinsatser finns ca 50 Tu-95 i
spaningsversionen "BEAR D" och
för taktisk spaning ca 75 amfi
bieflygplan av typ Be-12 " MAIL ".

LL

•

•

Den nya ubåtsiakt- o minsvepar-hkp Mi-14 'Haze ' A ingår I marinllyget (VMF). (Har utvecklats
ur Mi-8 'Hip'.) Är utrustad med sökradar under nosen, sonarboi i stiiirtrampen samt en m in sö 
karsensar hängande längst bak på stiärtbommen .

Nya spaningslpll/-i8 'Coot' A har SLAR och signalspamngsutrustntng.
•

Tu-95 'Bear' slapper ned en sonarboi i have t.

Hu vuddelen av Marinflygets flyg
plan och helikoptrar är landbasera
de. Undantag härifrån är dels de pa
större fartyg, bl a helikopterkryssar
na av 'MOSKVA'-klass , ombordba
serade helikoptrarna av typ Ka-25
"HORMONE", dels de på det första
sovjetiska hangarfartyget "KIEV"
baserade 'HORMONE ' -helikoptrar
na och det nya flygplanet av VTOL
typ för attack / spaning Jak-36 " FOR
GER ", som startar och landar verti
kalt. Ka-25 kom I förbandstlänst i
mitten av 1960-talet. Det kan mÖ jli
g en vara avsikten att de pa' KIEV "
b aserade Ka-25-helikoptrarna unde r
de närmaste aren kommer att ersät
tas av Mi-24 " HIND " eller eventuellt
en ny attackhelikoptertyp . som ska
användas för understöd i amfibie
operationer.
En kustbaserad amfibiehelikopter
av typ M i-14'HAZE " för u batsJakt
och mÖjlige n äve n min svep ning till
fördes marinflyg törban d I början av
1977. Mi-14 (som har mfällbart land
ställ oc h utvecklats ur Mi-8 " HIP")
ersätter successi vt Mi -4 " HOUND "
Den senare helikoptertypen har va
rit i tjänst vi d Marintlyget sedan bör
jan av 1950-talet.
En betydande moder ni sering av
Marinflygets offensiva bombflyg
pianstyrka sker f n genom tillförseln
av Tu-26 " BACKFIRE" Denna flyg
plantyp ersätter de åld rande Tu-16
"BADGER", vilka trots bristande
modernitet fortfarande har en ope
rati v roll i offensiva insatser genom
utnyttjande av attackrobottyper,
som ger " stand-off " -kapacitet.

F

Iygbaser_
Tillgången på flygbaser i den euro
peiska delen av SSSR och även
i övriga WP-Iänder, särskilt Östtysk
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land, är mycket god Av kartskissen

o

(bild 2) framgår läget för en del av de

Ue: I '\(·f',]\IJ

sovjetiska flygbaser som är använd
bara för stridsflygplan
~
Flygbaser, som utnyttjas för base
ring av flyg regementen i fred, är
normalt utrustade med flygplanvärn
för ett stort antal flygplan. Värnen är
uppbyggda för att motstå konven
tionell vapenverkan och skydda
flygmaterielen från utslagning i ett
krigs inledningsskede. Flygplanvär
nen är i regel ordnade divisionsvis
relativt samlat. Motorstart och ut
körning ur värnen kan ske med egen
motor. Anläggningen av värn av det
här slaget är en följd av erfarenhe
terna från Mellersta Östern-krigen ,
då bl a praktiskt taget hela egyptiska
flygvapnet blev utslaget på baserna
första dagen av 1967 års krig
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DOktrin och
De sovjetiska flygstrids
krafterna var tidigare i stor utsträck
ning defensivt inriktade. Föränd
ringarna i materiellt avseende, läng
re aktionsradier, större vapenlast,
bättre navigerings- och siktesut
rustningar (särskilt vid det sovje
tiska taktiska flyget) har möjliggjort
en övervägande offensiv inriktning .
Fortfarande har dock luftförsvaret ,
både av hemlandet och av mark
stridskrafterna, en mycket stor bety
delse i den sovjetiska flygstrategin .
Sovjetisk doktrin lägger tonvikten
vid förenade operationer I nära
samverkan mellan försvarsgrenarna
med offens iva attacker av stor In
tensitet - antingen med konventio
nella vapen eller med kärnvapen, al
terantivt båda sorterna i kombina
tion - för att slå ut för motstånda
ren viktiga mål (flygbaser . luftförs
varskom ponenter, led n ingsp lat ser
och staber, kärnvapenförråd/ut
skjutningsplatser för kärnladdade
robotar etc). I det offensiva mönstret
ingår även utnyttjande av kemiska
stridsmedel. Markstridskrafterna ska
eftersträva att maximalt utnyttja
möjligheterna till överraskning, för
bandens rörlighet och kraftkon
centration i anfallsögonblicket. Där
efter skall Markstridskrafterna, un
derstödda av det taktiska flyget , så
snabbt som möjligt fortsätta offen
siven med utnyttjande av de in
ledande, överraskande framgångar
na . Ett betydelsefullt inslag i an
fallet utgör telekrigföringsåtgärder ,
som bl a avser att störa ut motstån
darens samband .

•

trend. -

"VetenSkap och
forskning. - Man ser i Sovjetunio
nen vetenskap och teknik som nöd
vändiga element i utvecklingen av

•

o

o
o
o

Flygbaskarta över en del av SSSR.

Militära transportflyget IVTA) skall bl a landsätta fallskärmssoldater , vapen, materiel m m.
An-12 'Cub' och An-22 'Cook ' är de van ligaste fpl-typerna . Men sedan -74 tillförs nu jetfpi
11-76 'Candid', som i m ilitärversion bl a har dubblerad 23 mm kanon i stjärten. Kan ta ett helt
kompani soldater + understödsartielJeri på sträckor upp till ca 500 mil.

I.

militär, industriell och ekonomiSK
kapaCitet samt för uppnående av na
tionella och internationella mål här
vidlag. Högsta prioritet och stöd
från högsta statsledningen ges det
sovjetiska militära forsknings- och
utveck lingsarbetet. Denna sektor
erhåller betydande ekonomiska, ma
teriella och personella resurser,
däribland de högst kvalificerade ve
tenskapsmännen och ingenjörerna.
Det finns i SOVjetunionen över
5.000 vetenskapliga institut som be

driver forskning, ca 800 institut för
högre utbildning inkl 50 universitet
och ca 400 ingenjörsskolor och tek
niska institut. 1975 utexaminerades
ca 260.000 sovjetiska ingenjörer.
Mer än 750.000 vetenskapsmän och
ingenjörer var sysselsatta 'inom de
sovjetiska forsknings- och utveck
lingsprogrammen . Deras arbete har
heller inte vari t utan resultat.
BI a inom avionikområdet har
väs tsidans
försprång
avsevärt
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•

Markradarstationen 'Bar Lock' är ca 15 ilr gammal. Ar monterad på 4-hjuligt fordon. Antennerna
roterar 12 varv/min och är snedkantade. (Pa 'Big Bar' och 'Big Mesh' är en av de tva raka.)

/.

krympt. Inom radartekniken har för
bättringar uppnåtts i låghöjdstäck
ningen av markradarstationer lik
som räckvidden på flygplanradar
(t ex jaktsiktesradar) samt vad gäller
navIgeringssystem betydligt ökad
precision - Inom lasertekniken har
forksningsprogrammen för hög
effektlaser givit resultat, som är di
rekt använd bara för m i Iitära vapen
system, vilket också gäller IR-teknik.

Utbildning
m m. - Sovjetunionen har ett stort
antal militära skolor över hela landet
för officersutbildning. totalt mer än
160 akademier. Det finns två Institu
tionstyper i det militära utbildnings

systemet. Den ena utgörs av ka
dettskolor och den andra av akade
mier. De meddelar högre utbild
nirg av sådant slag som leder till
lednings- och stabsbefattningar.
Antalet kadettskolor är mer än 120.
Elevtiden varar fyra eller fem ar be
roende av vilken kurstyp som be
drivs. vid skolan. Tillträde till skolor
na kan vinnas av civila ungdomar I
aldern 17-21 år och av militär pe~
sonal upp till 23 års al der. En sär
skild Inträdesprövning måste ge
nomgas före anställning.
För blivande officerare i Flyg
stridskrafterna finns 24 skolor. Av
dessa har tio flygförarutbildning, tva
navigatörsutbildning, en är för bli
vande militär-politiska officerare I

Flygstridskrafterna, enär för blivan
de sambandsofficerare. Sex skolor
finns för flygingenjörer.
Eleverna får under de första två
månaderna vid skolan grundläg
gande militärutbildninq De fortsät
ter sedan med flyginriktad teori ut
bildning. Eleven får förläggning,
förplägnad och kläder samt en
veckolön på ca 100 kr.
Elever i flygförarskolorna börjar
sin flygutbildning under andra elev
året. Flygutbildningen pågår tre år
och avslutas med utdelning av förar
märken. Den nyutexaminerade ele
ven får löjtnants grad.
Den närmaste högre militära ut
bildningen (sannolikt motsvarande
MHS/FAK) sker vid 17 militära aka
demier. Varje försvarsgren och flyg
gren har minst en akademi för ut
bildning av officerare till stabsbe
fattningar på regementsnivå. För
högre befattningar inom Flygstrids
krafterna finns två akademier - Ga
garin-akademin och Zhukovskijs in
genjörsakademi. Studietiden Vid de
sistnämnda skolorna är fyra år.
Den högsta officersutbildningen
bedrivs vid Generalstabens militär
akademi. Genomgången utbildning
vid denna skola leder till generals
befattningar.
• • Den Sovjetiske officeraren är
väl motiverad inför utbildningen.
Han far många privilegier som sov
jetmed borgaren i all män het inte
åtnjuter. I militärförläggningarnas
Inköpsställen erbjuds varor för sär
skilt låga priser. En hel del förmåner
av annat slag lockar den blivande
SOVjetiske officeren. Sovjetiska offi
cerares löner är bland de högsta i
landet och i synnerhet de som Flyg
stridskrafternas officerare erhåller.
Pensionsåldern varierar mht grad
på följande sätt
major-överstelöjtnant
= 45 år
överste
= 50 år
general (amiral)
= 55 år
generalöverste-marskalk
= 60 år
En förlängning med högst 5 år
kan beviljas. Pensionsbeloppet för
en officer i aldern 55 eller äldre är 60
proc av den lön som hör l1li pensio
neringsgraden. Maximalt utbetalas
75 proc.
•
FS/Jnfo fackred. - H-C.A.

En historisk tillbakablick
på flygets utveckling i
Sovjetunionen och Ryss
land presenteras i nr 1/79.
o

..l..,~-·

'O

LL

SSSR:s ca 850 högskolor studerar ca 4,8 milj studenter. Vid bl a Moskvas flygtekniska
institut utnyttjas fpl vid underVisningen. - Överst Su-l 'Fltter'. - Darunder: Su-15 'Flagan'
A+B samt MIG-21 'Fished'
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.FRIVILlIGVERKSAMHETEN
.'en växande. gre" av .~Iygv,a pn:et
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· a I~ftbevakningen 1948 Qverfordes ti" ·FV fick
. Vi ett stort ·antal frjvilliga (främst tj)ttor) i vår'
, krigsorganjsation, Efter hand utbildades lottor
tm allt flera befattningar inom strilorganisationen j '
takt med att denna byggdes 'ut. Under 60~talet min s~
· kade möjligheterna att rekrytera lottor. Vi blev där
för tvungna att' an.vänd:a värnpliktiga i många krigs
· befattningar, där lottorti~igare varit placerade.
Eftersom vi inte håde värnpliktiga grundutbildade för.
alla dessa b e f attninga~, blev lltvägen att genom fri
vi/ligutbildning omskola värnpliktiga och därefter be
· fälsutbilda en del av dem. Flygvapenföreningarnas
· riks förbu nd (FVRF) bildades' för att rekrytera dessa
värnpliktiga samt för att samarbeta med förbanden
· vid utbildning en. Resultaten blev goda och under de '
16 år FVR'F verkat har rekrytering och utbildning vld
.. gats-till allt flera befattrlingar iriom stril- och basom- ·
· rådena. Parallellt med denna utbildning av värnplik- ·
tiga bedriver FVRF (i Ukhet m,e d flera andra frivilli
. gorganisationer) en ungdom,sverksamhet .s om - ut- .
· över det rent ungc;fomsvårda nd.e syftet ·- för FVRF:s
del avser alt förbereda manlig ungdöm för kom.man
de värnpliktstjänstgöring samt att informera ungdo
, marriaom möjligheterna till fast anställning vid FV.
·

'.

Intresse fÖr FVRF:s verksamhet har varit stort. Så_ o
· väl antalet med lemmar som utbildningens ·omfaU
. ning har v:arit konstant stigande. Resultaten har blivit
en avs,evärd förstärkning av krigsorganisationen s
. kvalitet och effekt inom flera viktiga tjänstegrenar.
Även rent kv.antitativt är resultaten impo nerande. Så
t ex är den optiska I':'ft~evakningen i dag värnplikts- ·
bemannad till mer än 75 proc. Huvuddelen av dessa '
värnpliktiga har genomgått frivllligulbildning. Många
•av våra FVRF-medlemmar och vå ra flyglottor "":' inte
.. minst ungdomarna....; stäUer villigt upp på vå ra freds
öv ningar. Därigenom bidrar de tllJ att dessa övning
ai kan göras mer verklighetstrog na. Ja, ibland ·är
. . deras deltagande en förutsättning för att övningarna ·
överhuvudtaget skall komma UU stånd.
. ' Även om vi ila; ett stort antal FVRF-medlemmar"
.finnS: det alltjämt "::' såvälinomluftbevakningensQm
andra tjänstegrenar-ett relativt stort antal värn
·pliktiga; som har otilirä~klig utbild:ning för sin krigs- .
befattning, Därtillkomrner,
tidigare friv illigutbil
dade vårnpllktiganu av åldersskäl börjar att lämna
·vår krigsorganisation och darförmåsteers·ättas~ I .

att

frivilUgutbUdningen har ·desenaste å~eninförts kom- .
pletteringskurser.Dessa är avsedda för värnpliktiga .
som har täckande utbildning men som anser sig be- .
höv a friska upp sina kun:skaper.. Denna utbildning .
blir särskilt värdefull när vi måste dra inpårepeti
'tionsutbildningen.Sammantaget fiims aittså i~dag ett
mycket stort behov av frivillig .utbildning <inom FV.
Ett behov -som växer.
Det är svå rt att exakt beräkna kostnaderna för vår ·
frivillligutbildning. Men .det står utom alltviyel, att '
.utbildningen blir avsevärt billigare än vår ordinarie
.befäls- och värnpliktsl!tbildnlng. Trots detta. är det
natur:ligtvis ang.eläget att vi inom frivU1igutbildningen
· får ut så stor effekt som möjligt. Elevernas positiva
instä·llning är härvidlag en god grund att bygga på. I
övrigt är det viktigt ätt utbildl'lingsresurserna utnytt- '.
jas maximalt och då främst att anordnade kurser blir •
·fuUrekryterade. .
.

.

..:.

.

• Orsa ken till de många kritiska röster som nuförti- ,
.. den ofta hörs i försvarsdebatten syns tifl stor del ·
ligga i bristande klJnskap om· såväl FV som totattör- .
svaret i övrigt. Våra 6.900 FVRF-medlemmar och ~åra
5.500 avtal sbundna flyglottor ...:. tiJIsammans betyd
ligt fler äri våra fast anställda iF'tl - utgö·r en bety- ·
dande Ifontaktyta i samhallet. Dehar därigenom stora
möjligheter att sprida kunskap om FV" vår syn på .
våra · uppgifter, · våra· planer, våra problem. Dessa
möjligheter måste utnyttjas ~ maximalt; Den första ·
förutsättnlngenfö[ detta är, att vi fast anställda inom
· FV i vår tur ständigt informerar ·våra frivilliga; Det är '
därv~ särskilt viktigt, att vi inte glömfller bort dem
,som redari har sinfrivilligutbildrting klar. Huvuddelen .
av våra frivilliga får "FL YGvapenNYTT"~ och vi skall .
öka den kretsen. Men därutöver behövs fo.r tlopande .'
personliga kontakter mellan förbaridens personal
och frivillig personalen.
.
. .
Detär också viktigt-.att våra fast anställda och våra ·' "
-värnpliktiga under grundutbildning fortlöpande in- '
formera.s om verksamheten inom. frivillighetsorg,,- :
nisationerna;. omfrivilligutbildningen octi hur be- .
-tydeJsefull den -är för FV. ,I ett eventuellt krig skåll
dessa våra tre personalkategorJer arbeta .i väl sam- .
mansvetsade enheter. . En Ingående kunskap, om
varandra skapar det förtroende som är grunden for
högsta effekt i k.rigsverksamheten:, . .
• .
~ •

Ö·vers,e Sven Alm··

.
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Major Henry Ohlsson hälsar instruktörer och elever med familjer välkomna till
omskolningskurs i luftbevakning pJ FBU-kursgJrden i Fa ls terbo .

Utelektion med Ls-lJdan och dess materiel vid Köpingsvik. Fr v: Lars Sundber~
(Arvika), Jan-Erik Sjöstrand (Nybro), Anders Thoresson ( ?) och Stig Carlssor
(Stenungsund).

FVRF· _ ~!.

aktiviteter ,. u
från ~
sommaren
1978
Kurs i sambandtjänst förlagd till Tylöbäck / FI4 . Här verksamhet i en transpor
tabel signalstation. Närmast kameran Mats Danielsson (Rossön), Lars Hogström
(G öteborg) och med signalm eddelande i hand Gunnar Liss (Sala).

Instruktion i användandet av pansarskott 68 "Minim an" pJ badstranden i Kö
pingsvik . Fr v: instruktör/ kn Kjell Persson (F14) , K-A Wistrand (Helsingborg),
J-A Klahr (Mul/sjö), Ake Eriksson (Harestad) och Sven-Erik Johansson (Hestra).

I Köpingsvik linns ett Övings-Lgc. Här övar vid bordet fr v: Stig Carlssor
(Stenungsund), BjÖrn Ekring (Ludv ika), L-G Karlsson (Växjö), instru ktör kn Schei
derbauer (Fil), Lars Sundberg (A r vika) och Leif Åberg (Oste rsund). - Pi
estraden fr v: Jan Stenung (Trangsund), Ruben Hultberg (Motala), Olof Westir
(S ödertälje) och In g var Hildingsson (Malmbäck).

FVRF :s nya styrelseordförande öv Sven Kamsen (F20) tillsammans med Gunna
Löfström frlm Linköping och FVRF:s vic e förbundsordförande öv Sven Air
(närmast kameran) besöker FVRF-ungdomar i deras värn pJ Källviken ; Joha
Eklund och Leif Höglund, Göteborg.

Ett bemannat Ls-torn med OPUS-datagivare. När en knapp n ed trycks pfJ. data
givaren tänds en lampa i Lgc-Rgc sil att en snabb uppföljning av eget eller
"fientligt" flyg kan utföras. Luftbevakare är S-O Carlsson (Mantorp) och Jan
Magnusson (Tibro).

Friln Ls-Iorn upptäcks och inrapporteras olika verksamheter som t ex kärnladd
ningar, luftlandsättningar, bombfällning, olika sjö- och markiakttagleser. Men
främsta uppgiften är flygplanrapportering. Detta är speciellt viktigt för luftför
svaret pil låg höjd, under radartäckning eller om radarstation blivit obrukbar.
- I detta lall " nilgonstans i Sverige' · bemannad av Tony Johansson (Edsbyn)
och Anders Stjernqvist (Glimilkra).

Falsterbo
Gottskär
Källviken
Köpingsvik
Tylebäck
Vid en tillämpningsövning i sjukvilrd arrangerade Ij Rolf Edström (F4) en "bil
krock". Här hjälps han bl a av Ove Linström (Johanneshov), som " 1Mt" öppet
underbensbrott.

Gå Gottskärs kursgård är det möjligt att hyra en trevlig 4-bäddsstuga . Fr v:
Ingemar Berggren, Inez Berggren (Göteborg), Lilian Persson med dotter Vero
nika i knät, Sven-Erik Persson (Vellinge) och med ryggen mot kameran Fredrik
Persson 5 år och Håkan Berggren 3 år.

Flyginspektören vid MiloS, ÖV 1. Per Svensson konstaterar tillsammans med
kurschelen lör flyglältsingenjörer, mj Bengt Persson och skoichelen vid Kö
pingsvik mi Göran Alkskog att Rolf Andersson (Eksjö) har IMt "pulsilder
blödning". Patienten IM god vilrd av sjukvilrdaren Harry Hurtig (Luleil).

Ing Assar Bengtsson (Fals terb o) hade valt Köpingsvik. Han gick en kurs lör flyg
lältsingenjörer och tyckte det var en bra kurs och duktiga instruktörer ( vilket
blivit en stfIende replik Iriln alla elever). - "Det linns sil mycket sevärt på Öland.
Inte minst Alvaret, raukarna och slottsruinen ", tyckte mamma Gurli Bengtsson.
Roger (13 ilr) tyckte att tiden gått lör lort.
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FV/FVRF:s centrala frivilligutbildning -79
v 28 - 29
Gottskör
Repku rs luftbev akni ng
KälIviken
v 31 - 32
A-sked e/grupp'- o. plutonsbefäl
KälIviken
v 32
Markförsvarskurs
Köpingsvik
v 27
Repku rs luftbevaknin g
Köpingsvik
v 28 - 29
B-skede/vakttjänst
Gemensamt B -skede för Sg-kurs
Fältarbetskurs
SIukvårdsmannaku rs
Köpingsvik
v 30 - 31
B- sked e/ lu ftbevak ni n gstj äns t
B-skede/ ex peditionstjänst
Luftbevakn ingskom pa nikurs
Ex peditlonstjänstku rs

1978 års centrala frivilligut
bildning av FVRF-personal har
avslutats. Totalt har ca 400 vpl
och 70 ungdomar utbildats .
Därav har ca 200 vpl deltagit i
befordringsutbildning
till
grupp- och plutonsbefäl i ex
peditions- ,
luftbevaknings- ,
sambands-, sjukvårds-, trans
port- och vakttjänst. Övriga vpl
har deltagit i olika ku rser för
kompletterande utbildning i
sin krigsbefattning .
För 1979 har nedan angiven
central utbildning inplanerats:

Trängslet
v 12 - 13
A -skede/ g ru ppbefäl
B-sked e/ transpo rttj ä ns t
Transtrand
v13-14
A-skede / pluton sbefal
F10 Ängelholm
v 24  25
Fl otti ljkurs ungdom
, Instruktörskurs ungdom
Falsterbo
v 28 - 29
Omskolningskurs luftbevakning
F14/Tylebäck
v 28 - 29
B-sked e l sam ba nd s t j ä n s t
F14 Tyleböck
v 29
Repku rs sambandstlänst
Gottskär
v 28 - 29
B-skede / sjukvårdstjänst
S ju kvårdsmannakurs

När tanken på frivillig utbild
ning inom FV slog mig. hade
det gått ca 10 år efter rekryten.
I mitt fall blev det en transport
kurs i Trängslet i norra Dalarna
under två veckor i mars . Vi var
totalt ca 60 personer i u pp
skattn ingsvis åldern 25 - 50 ,
som fördelades på tre olika
kurser, varav transportkursen
utgjorde en. Flera hade familj
eller 'sällskap' med. Förlägg
ningen gjordes hos Artilleri
skjutskolan i Trängslet, som
ligger några mil norr om Älv
dalen i södra änden av Trängs
letsjön,
Inkvarteringen
var
ett hotell inom förläggnings
området , som bjöd på första
klass-standard . - Ned an ett
försök att beskriva ku rsen
samt några synpunkter på fri
villig utbildning inom FV.

Min första lägerkurs

I vårt fall gällde det utbild
ning till någon form av trans
portchefer vid flygbas, Kursen
bestod av allt från meniga till
blivande
fanjunkare .
Hela
verksamheten
var
mycket
komprimerad och målinriktad .
vilket gjorde studier och tjänst
göring till något gripbart i
varje ögonblick, Ett annat ut
märkande drag var att teori
och praktik hela t id en varva
des . När enda gruppen hade
föreläsning om flygbasen och
dess roll i totalförsvaret, ku nde
den andra gruppen ha övning i
påläggning av snökedjor på en
tung lastbil i 20 graders kyla
Vidare drillades vi ständigt i att
själva agera instruktörer . Det
kunde gälla att med en dags
förbe redelse ansvara för och
genomföra en motormarsch
med ca 10 fordon. Det kunde
också innebära att med några
minuters förberedelse instru-
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era hur man får igång en ge
nomfrusen bilmotor.
Ett spel med hela ku rsen
anordnades på en fingerad
flygbas under mobilisering.
Den fingerade transportcentra
len och kursdeltagarna fick en
mängd uppdrag som skulle lö
sas på ett fackmässigt sätt . I
kursen ingick vidare detalj
ku nskap om flygbasen från
tran spor tsynpu n kt ,
allmän
soldatkunsk.ap (bl a skjutning
med k-pist), genomgång av
gällande bestämmelser, kun
skap om fordon och mater iel ,
handhavande av olika laster m
m.
Det var väl sörjt för fritiden.
Inte långt från Trängslet ligger
Sälen-fjällen.
Denna
fagra
fjällvärld gav alla möjligheter
till skidsport och naturupple
velser ävensom utföråkning i
hyrd utrustning (till för oss mi
nimala pri ser). på förläggning
en fanns naturligtvis ett mar
ketenteri med alla atteraljer TV m m. Där samlades man på
kvällarna. Varje dag ordnades
dessutom olika aktiviteter för
kursdeltagarnas gäster. Ett
elevråd utsågs med represen-

FVRF

tanter för de olika kurserna .
(Som ordförande valdes un
dertecknad .)
•
Själva kursen avslutades
med ett spel , där instruktörer
och inbjudna gäster från FV
var åhörare. Ett flertal kursdel
tagare hade på förhand med
vi ss förberedelsetid fått upp
gifter . som skulle lösas med
övriga kursdeltagare som age
rande. Uppgiften kunde vara
att genomföra en v i~. t i g trans
port från flygbasen. Det gällde
då att utse en annan deltagare
som chef , en annan som ställ
företrädande etc samt instru
era dessa för uppdraget. Efter
uppgifternas
genomförande
var det fritt fram för obehagliga
frågor från övriga deltagare
och åhörare.
Kursens höjdpunkt blev av
slutningsfesten, inkluderandes
middag för all personal samt
efterföljande dans. (BI a var
en grupp riktiga flyglottor från
Älvdalen inbjudna.) Detta ar
rangemang blev en av elev rå
dets uppgifter att ansvara för .
Det hela blev mycket lyckat.
God mat och dryck, inbjudna

hade 1978

6900
medlemmar

Närmare upplysningar an
gående ku rsutbudet , ansökan
till utbi ldni ng eller tjänstgör ing
som instruktör kan erhållas vid
närmaste flygflottiljs frivilligde
talj eller för FVRF- medlemmar
via egen flygvapen förening
FS /Utb 7 tackar flygvapenfö
reningar, utbildningsmyndig 
heter och instruktörer för ett
gott utbildningsresultat och
ser fram emot 1979 års utbild
ning med förhoppning om nya
goda arbetsinsatser.
•
Kjell Helmersson . BÖlje Ch rona

gäster, utdelning av blommor
och presenter (bl a till instruk
törerna) samt tal av alla de
slag . Otaliga historier från
flygets barndom fick avslut
ningsvis byta innehavare.
Totalintrycket blev en an
strängande men lärorik kurs.
med rika tillfällen till avkopp
ling , naturup p levelser och mo
tion i fjällmiljö. De kunskaper
som lörvärvades om fordon
och
dessas
handhavande
kommer också att bl i oss till
nytta i det civila livet.
• Några personliga synpunk
ter är också på sin plats. Va rför kan inte FV eller någon
frivilligorganisation ta fram en
informationsskrift - I i knande
" Flygvapnets Yrken " - om fri
villig utbildning inom FV . Den
na bör redogöra för de möjlig
heter som finns att utbilda sig
fri v ill ig t (till andra uppgifter än
de man vid rekryten utbildades
för) samt utbildning till högre
befattningar inom sitt eget
specialom råde I flera fall har
jag tyvarr upplevt, att det är
alltför stor skillnad mellan mili
tär befattning och den befatt
ning vederbörande har intres
se och fallenhet för. Detta är
naturligtvis
ofrånkomligt
i
många fall. men mycket kan
säkert tillrättaläggas genom ett
bättre uttagningssystem. Men
för alla dem som ändå hamnar
på fel plats måste det finnas
möjligheter att genom frivillig
utbildning själva ändra på det
ta . Måttot måste va ra : Rätt man
på rätt plats 1 0m inte en infor
mationsbroschyr kan tas fram ,
vore det kanske ett uppslag för
en kommande artikel i FLYG
vapenNYTT.
•
Peter Wesldahl

IACE-78

Flygpojkar på F7

"

~
~

Utbildningen av flygpojkar är
1978 års internationella flyg- ,~'"
en gammal tradition inom FV.
pojksutbyte ägde rum under:;
Ku rserna är ämnade för ung
tiden 19 juli till 9 augusti. ~
domar som är intresserade av
Sverige och FV gästades då av (3
flyg och av de arbetsu ppgifter
tio pojkar från Canada, fem ~
som ingår i vapenslaget.
pojkar och en ledare från Eng- "
I augusti genomfördes en
land, två pojkar från Schweiz
• P~ Frösö-plattan mottogs de 4 IACE-damerna av F4:s mottagning
fortsättningskurs på Såte näs.
skommitte. - Fr v: Wanda Wilson, Patricia Lindemann, övlt Henrik
och tio pojkar + fyra flickor
I tre veckor fick 20 av de duk
Henriksson, Louise-Ann Serra, Patricia Delaney, kn Lars-Gustav Lars
samt en manlig och en kvinn
tigaste flyg pojkarna i Sverige
son samt USA-ledarna Maria Patterson och Antony Upton .
lig ledare från USA. - Den
lära sig grunderna i flygförsva
34 " man" starka IACE-gruppen
rets principer, naviering , vä
besökte - F4, FS , F7. F12, F13,
andra
försvarsgrenars
för
Sverige ungdomar till USA och
derkunskap, flygplanens pre
band, som på detta sätt gene
F13M , F18 samt Bunge m m.
Civil Air Patrol. Av de 14 lyck
standa och uppbyggnad. Dess
röst hjälpte FV med värdska
På programmet stod också be
liga svenskarna var 4 flyg
utom fick grabbarna lära sig
sök på såväl civila företag som
pet. - Även detta år skickade lottor och 10 flygpojkar.
•
exercis, skjutning och mycket

Frösölägret meningsfylld fritid
På en flygflottilj arbetar många
hundra människor. Många av
dessa får vetskap om att en
sommarkurs skall pågå - på
går - eller har pågått vid för
band~t. Men de allra flesta
kommer inte i kontakt med
kursen. Och ännu fler vet inte
vad det handlar om, vad poj
karna skall göra vid förbandet ,
hur de är uttagna , varifrån de
kommer etc. - Kanske kan föl
jande referat från sommarkur
sen vid F4 skingra slöjorna .
En måndag i juli anlände 20
pojkar i åldern 1S-16 år till
Frösön / F4. De flesta hade rest
lång väg, en del ända från
Malmö och Ka lix. Men en sak
hade de gemensamt, de var
flygpojkar och skulle under de
följande tre veckorna deltaga i

B 18 återfunnen!
Flygmuseet i Malmslätt har
länge sökt med ljus och lykta
efter en Saab B 18. Den fpl
typen saknas bl a i samling
arna. Vissa indikationer fanns
på var man skulle kunna finna
några rester . Sökandet har på
gått länge . I medio november
hände det. Ett fp l-v rak blev
funnet i Härnösands hamnin
lopp . Släphydrofon anskaffa
des och bekräftade med s k
radarbild att det var en B 18.
Dykare konstaterade samma
lunda. Och någon gång i vår
skall bärgningsförsök göras .
- Den nu funna B 18 nödlan
dade i februari -46 på isen pga
bränslebrist och dåligt väder .
Befälhavare
var
Carl-Axel
lindh. Han påstår med glimten
i ögat, att han alltjämt saknar
en handske, som han tappade
då han och de två övriga be 
sättningsmedlemmarna oskad
da lämnade sin B 18. Hand
sken lär ha följt med fpl ned
i hamninloppets djup, då det
senare sjönk.
•
J.Ch

1978 års som mark u rs vid F4.
Syftet med dessa ku rser är
bl a att stimulera och väcka
flygintresse bland ungdomar
samt ge dem en möjlighet att
på närmare håll komma i kon
takt med de olika verksamhet
sområden som återfinns i FV.
Många av de som an lände till
F4 hade aldrig tidigare kommit
i någon närmare kontakt med
FV. Men likväl hade man ge
nom broschyrer i skolan , an
nonser i rikspressen etc fått
vetskap om FV :s sommarkur
ser. Och lockats därav. - And
ra däremot, som var bosatta in
till en flygflottilj. hade tidigare
genomgått både en och två
vinterkurser. De hade redan av
sevärda kunskaper om och ett
stort intresse för tlyg och FV :s
verksamheter.
Detta var alltså 20 av de to
talt ca 400 pojkar som våren
-78 inlämnat sin ansökan till
FV för att konkurrera om de ca
120 platser na vid FV:s kursför
band.
Den törsta dagen ägnades
till att hämta ut utrustning , stu
dera veckoprogram och ord 
ningsregler samt att bekan
ta sig med varandra. Men re
dan andra dagen började allva 
ret med revelj 061S, uppställ
ning med rätt utrustning osv.
Kravet på att hålla lider kändes
lite ovant till en början men

blev efterhand en självklar
nödvändighet.
De följande tre veckorna äg
nades åt både teoretiska och
praktiska studier i såväl tek
niska som mer allmänmilitära
ämnen med instruktörer från
olika enheter inom F4 . - Na
turligtvis hinns här inte med
några djupdykningar i de äm
nen som finns på schemat ,
men flygpojkarna fick bl a lära
sig något om jetmotorns ar
betssätt , flygplankonstruktion,
aerodynamik, meteorologi, na
vigeringsberäkning , flygföra
rens räddningsutrustning etc.
Till de mer allmänmilitära äm
nena hörde utbildning i skytte,
sjukvård och brandskydd .
Under fyr a dagar (i sam
ett
veckoslut)
band
med
strandsattes pojkarna på en
" obebodd ö" med tält , sov
säckar, stridskonserver och
jägarkök , Efter två svåra dygn
utbröt stort jubel när helikop
tern landade med färdiglagad
mat trån F4.
Kursen avslutades med att
samtliga i omgångar med SK
SO 'Safir ' fick beskåda den
jämtländska fjällvärlden från
ovan. En flygtu r som kan väcka
flygintresset även hos den
mest flygrädde. - Förhopp
ningsvis var det 20 flygpojkar
med ett nyvaknat eller förstärkt
intresse för flygvapnet och
dess invasionsförsvar som fre
dagen den 11 augusti återvän
de hem.
•

annat. - Chef för utbildningen
var It Anders LinnEn, som till
sin hjälp hade It Gynäs och
fk Andersson,
Flygpojkarna
bodda
till
sammans i två logement. De
flesta var i 17-årsåldern. För att
hinna med det digra program
met höll grabbarna på hela da
garna till sent på kvällen . Den
första veckan blev mycket teo
ribetonad. Grunderna i flyg lära
och motorlära skulle läggas .
Det är en gedigen utbildning
som ges och kraven på flyg
pojkarna är stora. Kursen på
Såtenäs är bland de mest
avancerade so m bjuds. Innan
grabbarna fick komma till den,
hade de genomgått ett flertal
andra kurser och läger . Alla
sökande hade tyvärr inte kun
nat beredas plats.
Flygning är huvudintresset
bland ungdomarna och den
sista veckan fick de sitt lystmä
te stillat. Ca S tim fick var och
en och de fick pröva på att
spaka ett flygplan själva 'Vig
gen ' blev inte aktuell den här
gången , men skolplanen dög
gott .
•
Red

RAF-gåva

Det engelska flygvapnet
RAF - firade 1978 sitt 60-års
jubileum . Vid en middag hos
svenske flygattachen i London,
överste John Winqvist, över 
Kli Lars·Gusra v Larsson
lämnade CFV till che fen tör
RAF en minnesgåva från sven
• F2 1-märkta S 37 'Viggen' blir allt vanligare. MiJrkomskolningen bö rjar
ska flygvapnet. Det var en tav
om några månader pa Kal/ax. Men först 79-0 7-01 intar hela divisio
la med en SK 3 och en SK 3A
nen sill moderförband för framtida fokuserande mål.
(Avro S04N resp S04K) i luften
över Tvärskogsudde. SK 3 var
det första brittiska flygplan
som inköptes till FV i större an
tal (S st) . - Konstnären är den i
flygarkretsar
icke
okände
tecknaren C-O Ahremark vid
Samme man
Saab-Scania.
som gjorde originalet till FV:s
jubileumsmedaljer och -tall
rikar bl a.
•
ORR
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UTMANINGEN: Räcker 62?
I mitten av 20-talet, efter 13
mot slutet rätt "sto rmiga" skol
år, gick jag till sjöss i handels
flottan, 1928 i januari mönstra
de jag av i en medelhavshamn
och reste hem för att gora min
värnplikt vid 11 och sedan fort
sätta till sjöss . Men det blev in
te riktigt så , I februari 1928 bör
jade jag vid AB Aeromateriels
först a civila flygskola och en
månad senare erhöll jag privat
förarcertifikat och internatio
nella aviatördiplomet nr 37S.
Utbildningen hade skett på 80
hk 'Cirrus' Moth på hju l och
flottörer . Jag överfördes där
med till vpl-tjänstgöring vid
FV . Den 3/9 -28 ryckte jag och
20 andra vpl studente r in pil FS
som flygelever'kategori C (As
piranter fanns Inte på den ti
den i FV)
Den forsta militära fpl-typ
jag flög var SK 1 "Albatros"
med 120 hk Mercedesmotor 
en fpl-typ som härstammade
från VK1. Min flyglärare var It
Bengt Jacobsson , spe tsbergs
flygare och sedermera chef för
FIyg förvaltningen,
• En fredagk väll i december
hade jag och nagra kamrater i
ungdomlig t överm od en del
mindre lämpliga hyss för oss ,
BI a sprutade vi på en sergeanl
med en Custosspruta samt
strödde nagra pIstolpatroner i
marschallerna vid offmässen,
där det var stor fest. Vi tyckte
det skulle pigga upp med litet
salut. - Detta " tyckande" ren
derade mig 14 dagars va ktar
rest över jul och nyår samt
dessutom
avkoppling
från
flygutbildningen ,
Den här tiden fick man en
dast ha bibel och psalmbok i
arresten. Pil julafton kom (den
i tjänslen ganska sträve och yt
terligl korrekte) kompaniche
fen kn Carl Bergström pa in
spektion Han harklade sig be
svärat och påpekade, att han
gjorde ett avsteg fran gällande
föreskrifler när han overläm
nade ett pakel med en bok. Jag
lackade och när han gått öpp
nade jag paketet. Med ett jule
frid slee nde läste jag bokens ti
tel : "Sex år på Lång holmen "
Sa nog hade C.B, en viss hu
mor , min barske kompanichef
Jag ö verfördes fö r resten av
min vpl-tjänstgöring till meka
nikertjänst. En utbildning som
jag hade mycket stor nytta av
under mitt senare flygarli v
• Under denna mellanperiod
skö tte jag mig nog mera ex
emplariskt, för när jag fullgjort
min vpl-tjänstgöring fick jag
meddelande fran C FS , att han
skulle tillst yrk a förnyad flyg
kommendering . Under för ut
sättning att jag ku nde ordna så
att jag fick tillstånd att göra om
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min värnplikt l Majorerna på
rullföringsomr åde 4S i Sthlm
var mycket positiva till "den lil
le fö rsvarsvän nen" , som v ille
göra om si n värnp likt. De till
styrkte förbehållslöst.
Det gick vägen utan vidare
och i september 1929 ryckte
jag ånyo in på FS för fortsatt
• "Bombas " har på väg Iran Rinka rby till Tro /f him an mellanlandat på FS (sept-4S j
flygutbildning , Denna GFU på
med en tysk Me . lOgG-WI R
gick till aug usti 1930 , Under
denna period flög jag bl a SK 6,
O 1. O 2 oc h O 4, I januari -30 blev nytillskottet J 28C , A 32 bort från F2 :s sv iktande isar till
F8 :s fast mark . En något snöp
blev jag fältflygare (enl den oc h SK SO , den sistnämnda
lig avslutning på ett akti vt flyg
gaml a nomenklaturen). Det var även
på
flottörer ,
Aren
arliv, som va rat i drygt 13 ,000
en stor dag när m an fick sy fast 1960 - 64 på F2 t iIIkom endast
dagar oc h skänkt mig drygt
" hjältemärket " Iv ingarna med en ty p, Pilatus 'Porter' (ett
S,OOO flygtim , - Den 31/31964
propeller och krona på uni
sjöfpi med 3S0 hk motor som
gick jag i pensi on.
formens vänstra överärm.
provades för FF räkning),
Anm. Sedan april -64 tjänst
• Sedan följde sjö flyg- oc h • Min sist a militära flygning
gör jag vid FM V- FSäk, alltjämt
marinspanareutbildning vid F2 ägde rum den 26/3 -64 i en SK
med "ful l rulle ". Men några
och gamla F2K fram till no
16 , som snabbt måste fl ygas
nya fpl-typer lär det inte bli,
vember 1931, med avbrott för
officerskursen pa F4 under
Men 62 FV-fpl-typer (i nkl div
vers ioner) sa mt ytterligare ca
sommaren 1931. Under F2
20-talet andra fpl kanske räck
och F4-tiden flög jag bl a: SK 4, Militära fpl-typer/versioner:
er?
•
S 3 , S 5A+ B, J 4 , O 7 samt S 6B
SK 1. SK 4, SK 4A, SK 6. SK 6A .
på " toffl or",
' Boml)(/.\"" Lambert- Mellller
SK 7, SK 8, SK 9, SK 10 , SK 11.
Under 1932 -38 var jag 2:dre SK 12. SK 14 , SK 14 (nosh jul),
flyglärare vi d FS. 1939 - 42 dito
SK 14A, SK 15 , SK 16 , SK 50 (+ SIO
1:ste - med av brott för civil
~~!:>L~ :,,::_~ ~ ___ _________ _____________ __
Civila Ipl utprovade i FF regi :
flygverks amhe t. BI a som
ö 1, ö 2, ö 4 : P 1, P 4, P 6: A 1
Rk 26 Saab 91 (pi lvinge), Bucker
provf lygare
hos Sparmann
TP 7, TP 91 / =9/
'Jungmann ',
Pilatu s
' Porter' ,
1934-3S samt 1938 för jaktut
S 3, S 5A-B, S 6, S 6A. S 6B ( + sjöPiper 'Club'. / = 5/
bildning vid F8.
':~!~!? ~L~_!_~, _~ _
: ?__ ~ ~-'-- __________ _
Utländska militära Ipl-typer
Under dessa tio år blev det
B 3A , B 4, B 5, B 6, B 17A + B + C,
utprovade i FF regi:
många fpl-typer SK 7, 8 , 9, lO,
~_! ~-:-_ ~~,~
~:=_l_Q! ____ ____ _____ __ _
Mel09F-2, Me .l09G . Me,109G11 , 12, 14 , lS, 16, 2S , O 9, J 1,6 .
10/ R2 , Fw ,58C, Fw 190-8/ Rl , /= 5/
7, 8, 11 , P 1, 6, S SC, S 16, J 1, J 6A + B, J 7 , J 8 + A, J 9, J 11,
J 20, J 21, J 21 R, J 22 , J 26 ,
Dessutom fl ög jag vid FS för
Fpl-typer med säkerhets":
J 28A + B +C. 1= 16/
FF-utprovning Blicker 'Jung
Me.l10, de Havilland 'Beaver' ,
mann ', Klemm 37 och Piper
Totalt: 62
Cierva C,19 (Autogiro )./ =3/
'C lub '. 1940 flög jag över en på
Ljungb yhed nödlandad tysk
FW-Weihe (FV- typ P 6) till Ka ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - strup Som tack fick jag flyga
Me .l10 . Men självk lart endast
med tys ka säker hetsförare , det
var ju mitt un der brinnande Någon aktiv flygning för ge 
nämndes
Sopwith
'Do ve' ,
krig.
mene man existerade inte un 
Planet , som var utomordent
Iigt lällfluget och snabbt i
•
Under 1942-44 var jag der detta århundrades första
manövern, hade han valt med
div -ch på 2./F8. Då blev det decennium . Det var först på
1920-talet
som
begreppet
omtank e för att kunna v idare
mest J 8, J 9 och B 6 , 1944 i juni
"spor tflyg "
aktualiserades.
ut veckla sina nyförvärvade
började min tid vid FC som
Den som innehade Sveriges
kunskaper i "konstflygning "
chef för provf lygse ktionen
första sportflygplan , vad man
(som avancerad flygning kalla
1946 inträdde j ag som C FC,
des på den tiden) ,
Kollektionen flugna fpl-typer allts å I modern tid kallar
utökades avsevärt. T ex : B 3, B "spo rtflyg plan " , va r Olle En
Då Enderlein var förlagd till
5 , B 17 (al la versio ner) B derlein, Han hade sitt fi nger
Hägernäs , kom
flygningen
med i allt vad flyg hette under
18A+ B, T 18 (torped - och mi n
med detta li lla plan merendel s
1920- och 30- talen.
ve rsione n samt versio nen med
att ske vinteritd . Da han kunde
Olle Enderlein , som var ma
S7 mm kanonen), S 14 , J 20, J
landa pa isen Va r gång han
21, J 21 R, J 22 , J 26, J 28 . flygare på Hägernäs , ansåg
gav sig upp med Dove:n fö r att
att det va r en brist för militär
Dessutom Saab 91 med pil
konstflyga , sa han till sina
fl ygarna att inte kunna "vända
vinge, som jag flög_ för vissa
kamr ater : " skall upp och läska
på kärran i luften". Därför ut
prov i FC regi . • För viss jäm 
mig ell slag " . - - För att visa
bildade han sig privat i Eng 
förande utprovning åt FF flög
kam rat erna på Hägernäs hur
land hos de Hav iiland (1922) i
jag några tyska militärfpl, som
svar t det var att med de mer
före kr igsslutet nödlandat i ava ncerad flygn ing. Han köpte
tungmanö vrerade
marinflyg
Sverige: Me.l 09F-2 (bas erat på sam tidigt ett begagnat biplan
planen klara sig undan den
FC en längre tid) , Me .l09G , med roterande motor hos Sop
mer man öve rbara 'Dove:n',
with-firman i London för 400
Me .l09G-l 0/R2 (den typ som
visade han en gång styrman
pund , Det var ett ombyggt jakt
hade s k " Gallan d Hood ") samt
Albin Ahrenberg hur det skulle
flygplan från första världskri 
gå till. Enderlein jagade Ahren
FW. 190-8/ R1, Vilk a fpl för en
get av märket Sopwith 'Pup' , I
berg genom luften med Sop
'gammal' jaktpilotI
Under SO-talet vid FF i Sthlm
si n ombyggda sportplan ver
with:en.
Efter
landningen
med ett 2-årig t gästspel på F18
sion var den tvåsitsig och bemenade Ahren berg att det

_:?__

Sveriges törste "sportflygare"

Men är inle dena REKORDET? 84!
Vem slår detta? VEM?

•

Olle Enderlem lore start i Eng lan d (okt -38) me d FV:s enda Handley Page ·Hampden ·.

Flugna flygplanversioner
Skolflygpla n
SK 1, 2,3,4, 4A + B, 6, 6A , 7, 8, 9, 10, 11 , 11A,
12, 14, 15, 15B, 25, 50 .
Övningsflygplan
Ö: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.
Spaningsflygplan
S 1,2,3, 4.5, 5A+C. 6, 6A + B . 7, 7A , 9,12.
14. 14A+B . 16, 17BS.
Jaktflygplan
J : 1, 2, 3, 4, 5, 6A + B , 7, 8, 9, 11, 20, 21, 22 , 26 .
Torpedflygplan
T : 1,2 .
Bombflygplan
B 3, 3A ,B,C+D, 4, 4A+B, 5, 5S , 6, 17A,B+C, 18A.
17C.18A.
Transportflygplan
TP : 1, 3.
S :a
Provflygplan
p 1, 2,4,5, 6, 7: 1, 7:2, 7S, 22.
Fpl utan beteckning
Marinen Heinkel , Fairey, F.13 m fl.
Fpl utan beteckning
Armen: Avro , 504N , S21, Fiat G .50 m fl.
Segelflygpla nI La stglida re
Se 102 , Se 103, Lg 105 m fl.
Totalt antal flygplanversioner:

var rent omöjligt att bli av med
det här f:de "läskpapperet".
Sedermera kom planet att van
ligen benämnas "Läskpappe
ret" .
Sommartid hade Enderlein
planet vid föräldrahemmet på
Äkerö invid sjön Yngaren. En
åkerlapp fick tjänstgöra som
landningsplats. Om vintrarna
weekend-flög Enderlein mellan
Äkerö och Hägernäs .
Vid en flygning 1923 i hem
trakten strejkade den roteran
de Le Rhone-motorn och han
tvangs nödlanda . Vissa skador
uppstod , varför planet monte
rades ner och sändes till Mal
men
för
reparation . Sop
• Sopwith 'O o ve' på Akara.

S:a 22
S:a 20

S:a 20
S:a

16

S :a

2

S:a 15

2/Tot.84

S:a

9

S:a

14

S :a

11

S:a
5
To!: 39

I serien om flest f lugna militära
flygplan önskar FLYGvapen
NYTT gärna en fortsättning.
Därför g läder det mig alldeles
särskilt . att få bidra med att be
rätta om vad min man, framlid
ne majoren Olof Enderlein,
som flygare utförde under de
30 år han gav av sitt och famil
jens liv för FV:s och Sveriges
skull.
Vad betr av honom flugna
olika militära flygplan kan det
ta utläsas av vidstående lista.
Att nämna alla planen vid sina
resp namn skulle ta för stort
utrymme. Därför har jag ur
hans flygdagböcker extraherat
endast slag av flygplan med
flygvapnets
beteckn ing
på
dessa. Sammanlagt är det hela
123 flygplanversioner eller 84
olika flygplantyper . Är inte i al
la fall detta oslagbart i FV?
Min man föddes på Akerö i
Södermanland 1899. Han bör
jade intressera sig för aviatiska
ting mycket tidigt . Efter avslu
tade skolstudier tJörjade han i
Kungl Flottan 1918, där han
sedan utnämndes till sjöofficer
1921 . Men redan som sjökadett
slog hans flygintresse igenom,
så att han på hösten 1918 tog
tjänstledighet från Kungl Sjö
krigsskolan och privat utbilda
de sig till flygförare vid Dr

123

with :en påminde mycket om
" Tummelisa " och hade även
samma motor som denna .
Flygkompaniet var därför inte
helt främmande för typen . För
endast 1.743 kr och 55 öre er
höll Olle E. stor genomgång
av hela maskinen, nya spryg
lar , omdukning av vingen ,
målning och en hel del småre
parationer på motor, propeller,
landställ osv. - Ett annat pris
exempel. I mars -23 köpte
Enderlein
Tummelisa-skidor
med fjädrar och stag till " Do
ve :n" för 165 kr. Vallning och
montering av skidorna kostade
bara 10 kr och 35 öre. En full
tankning var icke heller kost
sam - 50 I bensin kr 15:50
samt 13 I ricinolja kr 1209. På
det flög han 2 1/ 2 timme.
Märkligt nog kom planet ald
rig att bli officiellt registrerat.
Men vid nämnda reparation på
Flygkompaniets verkstad på
Malmen påmålades registre
ringsbokstäverna
SF-AAFA .
Thord Ängström i Luftfarts
styrelsen besi ktigade mask i
nen . Men sedan fullföljdes

icke registreringen . Ender
lein ansåg nämligen , att han
var ju själv militärflygare och
höll till stor del till med Sop
with:en på militär mark . Och
konstigt nog knorrade inte nå
gon myndighet.
1925 erhöll marinflyget på
Hägernäs Avro 504K. Från och
med denna tidpunkt fick pilo
terna konstflyga i tjänsten. En
derleins s k rekreationsbehov i
detta avseende bortföll där
med . Han sålde sitt lilla 'sport
flygplan' till en herr Gustav
Lundström . Delägare i planet
blev även Carl Gustaf von Ro
sen. Han gjorde sina första lä
rospån på Sopwith :en och
startade på detta sätt sin kända
flygarbana.
Vid Olle Enderleins förvärv
av maskinen fanns det sanno
likt Ingen annan som ägts eller
använts för renodlat privat
flygbruk.
Sopwith
'Dove'
planet torde sålunda ha varit
Sveriges första 'sportflygplan'
och Olle Enderlein landets
förste "sportflygare".
•
Axel Ca rle>on

Enoch Thulins flygskola på
Ljungbyhed. Sina första läro
spån i flygkonsten fick han på
ett Bleriot-monoplan . Men han
flög då även Thulin-biplan, AI
batros osv. Hans utbildning
hos Dr Thulin renderade ho
nom att bli militärflygpilot på
Hägernäs
flygstation
1922.
Där började hanf Iyga Albatros,
Heinkel, Avro m fl. Marinflyget
blev han trogen ända till 1 juli
1928, då han "transportera
des" till FV och utnämndes till
löjtnant.
Efter detta följde tjänst'gö
ring vid Stridsflygskolan på
Malmen , en period som kata
pultförare på flygplankryssa
ren "Gotland" , mellanspel på
Ljungbyhed samt kommende
ring till Försökscentralen på
Malmen 1935 (10 år , varav 5
1/ 2 år som dess chef) . Slutli
gen var Karlsborg statione
ringsorten de sista nio åren fö
re pensioneringen. Han flög
hela tiden - ända till sin pen
sionsdag.
I sin tjänstgöring vid FV blev
han flitigt anlitad för utprov
ning av olika typer av flygplan ,
som avsågs anskaffas från ut
landet. T ex sjöflygplan i Bel 
gien 1925, Heinkel i Tyskland
1928, Junkers i Tyskland
1937 - 38, Gloster A i rcraft i
England 1937, Handley Page i
England 1938, Heinkel 1939,
Aeroplani Caproni i Italien
1940-41 osv. Ett mycket stort
antal av de flygplan som an
skaffades från utlandet flög
han hem till Sverige.
Otaliga är också de flyg ut
provningar av flygplan som
han utförde såväl före som un
der sin tid vid Försökscentra
len. Låt m ig bara helt kort få
nämna alla spinprovsflygning
ar med den ' mystiska' SK
10:an, som han fick utföra . Den 17 juli 1936 utförde han
totalt på en dag inte mindre än
212 sp i nvarv med en SK 10:a
såväl höger- som vänstervarv ,
normal som på rygg. Sannolikt
är även detta ett rekord, som
står sig väl i FV-kretsar. Han
utförde jungfruflygningen på
Bromma den 20 september
1942 med det välkända , hel
svenska jaktflygplanet J 22 .
Detta bara för att nämna ett par
exempel.
Frågan är om någon FV-fö
rare någonsin flugit så många
flygplan och haft en sådan
mångsidighet i luften? Mig ve
terligen skadade han inte hel
ler ett enda flygplan under sin
långa och skiftande flygtjänst
göring.
•
BrllQ Enderlein
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Debaffforum
FLYGvapenNYTT
3/78 tar öv Bengt Lönnbom upp
Lars Blanchs. förslag till en kritisk
granskning. Han bedömer förslagets
konsekvenser vad gäller ekonomin,
materielomsättningstakt och
ut
bi Id ni ngskvalitet.

FLYGvapenNYTT 2/78 lägger
övlt Lars Blanch fram ett förslag
till debatt. Förslaget rör jakt
flyget och går ut på :
• alt förlänga aktiv krigsplace
ringsperiod för förarna;
• att förhindra förarnas övergång
till andra verksamheter (bl a SAS)
före denna periods utgång ;
• att inte förbruka flygtid på strids
flygplan för andra än krigsplacerade
eller för utbildning härför.
Förslaget
innebär
enl
Lars
Blanch, att det årliga flygtidsbeho
vet kan minskas från 2.350 till ca
1.600 tim per division . Han anser att
denna minskning kan göras med en
rimlig ambitionssänkning vad gäller
den omedelbara insatsmöjligheten
Lars Blanch hoppas att hans förslag
skall värderas i försvarets stu
dieverksamhet. Flygstaben har hit
tills avstått från att kommentera för
slaget.

I
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oacceptabelt låg kvalitet i personellt
avseende. Det priset är alldeles för
högt."

I

Flygtidsbehovet, igen!

J

ag ,;" med detta
inlägg hjälpa till alt intressera flyg
staben för att studera Lars Blanchs
förslag , trots Bengt Lönnboms dom
över det. Jag är kritisk mot Bengt
Lönnboms bedömning på flera
punkter.

• Den ekonomiska besparingen
bedöms vara 400-1 .300 milj kr, be
räknad på 10 divisioner och 20 år.
Besparingen bedöms inte skapa
ekonomiskt utrymme för en utökad
krigsorganisation.
• Materielomsättningstakte.n
be
döms minska . Flygplanen kommer
att räcka i ca 22 år istället för som nu
ca 15 år.
• Utbildningens kvalitet bedöms bli
oacceptabelt låg.

• Den ekonomiska besparingen blir
mycket större om de ekonomiska
konsekvenserna av den minskade
materielomsättningstakten beaktas.
Med Bengt Lönnboms egna förut
sättningar om flygplanens stycke
pris och livslängd blir besparingen,
beräknad på 10 diVisioner och 20 år ,
inte 400 -1.300 milj kr utan 3 -4 mil
jarder kr. Enl min bedömning ska
pas därmed ekonomiskt utrymme
för ytterligare ett par divisioner i
krigsorgan isationen

Bengt Lönnboms samlade be
dömning av förslaget är hård. Med
hans egna ord:

"Priset för något eller några tiotal
flygplan fler och en uppskjuten mate
•
Det minskade flygtidsuttaget
rielomsättning blir en freds- och
krigsorganisation med en på sikt
behöver inte medföra en långsam
.•.
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:. lleplik 1 till Jonasson.

.

ras i statsbudgeten som helhet. Peso
jell Jonasson lägger i flygtim
sänka våra flygande förbands ut
simistiskt eller realistiskt?
kostnaden in även en "av
bildningsstandard. Den utbildning
skrivningsdel "
utö ver de
• I ö vrigt är Jag inte riktigt säker på
som nu varande flygtidstrappa med
underhå/ls- och drivmedelskostna
att Kjell Jonassons matematik är
ger är verkligen inte tilltagen i över
oantastlig. Det verkar vara för stor
der man normalt räknar med. Detta
kant. Det torde inte vara så svårt att
skillnad mellan å ena sidan påstå·
grepp gör bilden mer fullständig
inse detta, om man gör ett allvarligt
men samtidigt också mer teoretisk.
endet att det minskade flygtidsutta
försök att föreställa sig ett modernt
get motsvarar ca två flygplan färre
krigs miljö och de svårigheter men
Detta påstående grundar Jag på
per division (dvs ca 700 Mkr sett mot
också möjligheter, som den erbju
bedömningen, att den vinst som lig
10 div) och å den andra att vinsten
der flygande förband. Militär flygut
ger i en uppskjuten materielomsätt
är minst 3000 Mkr.
bildning är något annat än utbild
ning knappast kommer flygvapnet
Jag vidhåller bestämt min upp
ning för civilt flygcertifikat.
•
tillgodo . Den torde i stället nyttiggö
fattning, att man inte medvetet får
Överste Bengt Lönnbom, F J3

K

Vi på 4.div / FS står onekligen
inför en intressant uppgift.
Spaningsutbildning skall be
drivas på SK 60 för att produ
cera förare (resoft) till våra
spaningsflyggrupper . Det är
helt klart - men hur? Vilken
taktik? ArbetsmelOdik?
Mycket kommer att provas ut
efterhand och vår förhoppning
är att en stor del av våra erfa
renheter kommer att ligga till
g ru nd för span ingsflygg rup
pernas fortsatta verksamhet.
Vi är tio förväntansfulla
GFSU'elever med genomförd
GFU i bakfickan. Inte speciellt
rutinerade alltså' Att ko mma
direkt från GFU (med sin av
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'Erik Svart' - FV:s nyaste division

nödvändighet hårt styrda ut·
bildning både i luften och på
marken) till 4e - där vi själva
tar aktiv del i d ritten av divisio
nen, vår egen flygplanläggning
och olika organisationsarbe
ten - är en jobbig men stimu
lerande omställning. Vår mål·
sättning är naturligtvis att divi·
sionen skall fu ngera enl sam
ma princi per som alla övriga
" taktiska divisioner ".
Lärarplatserna är besatta
med fem "rävar" från flygsko

lan - förutom " chefsräven "
som offrade en lysande karriär
som C 'Johan Röd' för chefs
skapet på 'Erik Svart'. Vi är
alltså totalt 16 man som huse·
rar i "'Vingen " , där vi har våra
divisionslokaler Har ni vägar
na förbi är ni välkomna in'
Den civila delen av vår ut
bildning glömmer man lätt, när
man " står upp till skjortärmar
na i spaning " , Dock, etter nio
månader, en månads semester
och sex veckor vid F20 (ROK),

Deba.florum
Del 3 av:

"Hur försöka bevara
flygförsvarets
fredsbevarande
effekt?"
mare materielomsättning. Ett annat
sätt att i planeringen tillgodogöra
sig besparingen är att skaffa färre
flygplan per division . F n räknar man
med en anskaffning av ca 18 flyg
plan per division. Med en sådan
m inskning av flygtidsuttaget som
Lars Blanch föreslår, och med oför
änd rad
materielomsättningstakt,
räcker det att skaffa ca 16 flygplan
per division .
• Att ett minskat flygtidsuttag får
konsekvenser för utbildningen är
ostridigt. Men att döma ut Lars
Blanchs hela förslag utan att försö
ka bedöma möjligheterna att ge
nomföra delar av förslaget, tycker

-------I
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jag är alltför onyanserat Varje spa
rad flygtimme per år innebär en av
sevärd ekonomisk besparing . Varje
del av förslaget förtjänar en nog
grann bedömning .
• Den besparing som hör ihop med
en långsiktigt planerad minskning
av det årliga flygtidsbehovet beror i
hög grad av hur minskningen utnytt
jas i planeringen . Antingen behöver
färre flygplan anskaffas per division
eller också kan flygplanens livs
längd förlängas . Kombinationer kan
också tänkas.
Överslagsmässiga
beräkningar,
baserade på aktuella kostnadsupp
gifter, pekar på att den genomsnitt
liga, årliga besparing som hör ihop
med en långsiktigt planerad minsk
ning av det årliga flygtidsbehovet
med en timme är mellan ca 20 .000
och ca 40.000 kr. Det lägre värdet
svarar mot att färre flygplan anskaf
fas per division, det högre mot att
flygplanens livslängd förlängs.

Lars Blanchs förslag innebär ett
minskat flygtidsbehov med ca 750
tim per jaktdivision och år . Om man
räknar med åtta jaktd ivisoner på
sikt , innebär förslaget en minskning
med ca 6 .000 tim per år. Den ge
nomsnittliga, årliga ekonomiska be
sparingen vid en långsiktigt plane
rad sådan minskning är mellan ca
120 och ca 240 milj kr .
Förslaget har inte bara ekonomis
ka konsekvenser . Beroende av hur
planeringen görs , påverkas utbild
ningen och eventuellt också flyg
planens genomsnittliga modernitet.
Meningarna om hur utbildningen
påverkas är delade.
• Frågan om huruvida Lars Blanchs
förslag i sina olika delar är genom
förbara och stridsekonomiskt moti
verade kan inte besvaras u tan stu
dier i flygstaben. Klart är emellertid
att mycket stora ekonomiska bespa
ringar förefaller mÖJliga.
•
Kjell }onll;.\() /1
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vit Blanchs besparingsför
slag är värt att närmare stu
dera, mot bakgrund av att
man ständigt bör granska varje
verksamhetsområde i syfte att nå
uppsatta mål till lägre kostnad.
En grundfråga är dock om "upp
satta mål" kan kvarstå , eller om det
skulle kunna vara motiverat att t ex
acceptera en viss temporär sänk
ning av insatsberedskapen till för
mån för ett bättre ekonomiskt plane
ringsläge. - Inte förrän möjlig grad
och art aven sådan eventuell ambi
tionssänkning klarlagts kan slutlig
ställning tas .

O

Om en sådan smärre degradering
skulle accepteras, kan dock inte 
såsom Kjell Jonasson framlägger 
intecknas en omfattande senare
läggning av ny flygmateriel, efter
som vi då skulle vara låsta till detta
lägre flygtidsuttag.
• Vidare skulle en sådan permanent
sänkning av insatsmöjligheterna 
som 16 i stället för 18 flygplan per
division / kompani - inte (mht have
rireserv m m) vara förenlig med
flygvapnets uppgifter att bl a ome
delbart i ett väpnat konfliktsinled
ningsskede med största möjliga ef
fekt skydda landets mobilisering

m m . Flygplananskaffningsplaner
är komplexa och trögflygande
ting , som inte kan förmås att snabbt
accelerera på ett avgörande sätt vid
t ex ett krisläge.
Sålunda torde inte besparingar i
den flermiljardsklass som Kjell Jo
nasson framräknar vara mÖjliga att
åstadkomma utan att en av "huvud
finesserna " med flygvapnet går för
lorad.
Likväl bör Blanchs förslag till
stora delar prövas vidare. Ty som
planerare kan man inte se någon
besparingsmöjlighet oprövad l
•
Ö vers lelöjl/1()!lI RoljClem entsson, C FS/Plan

Avslutad jakt
skall vi påbörja vår skolning på
konverterade SK 60 med "civil
instrumentering" (SK 60E).
Denna skolning leder fram till
civilt B-certifikat med l-bevis
och C/ O-teori.
I november 1979 kommer
alltså tio arbetslösa piloter
med ca 350 tim flygtid, B + I
och C/O-teori att slussas ut på
den svenska civila marknaden.
Om vi får något arbete är
ovisst' - " Visst" är det där
emot , att vi på 4:e gör vårt bäs
ta för att skapa ett gott resultat
och en trevlig stämning . Kom
gärna in och kolla'
•
"Grabbarna på 4:e "

månadsskiftet sept - okt fö r
lorade FV ytterligare en jakt
division. Denna gång gällde
det 1. div/F12. - "På sex år
har tre
luftförsvarsförband
inom den sydöstra sektorn
lagts ned, och det i en tid då
omvärlden gör allt utom sam
malunda / nedrustar. "
Detta
konstaterade bl a C F12 , ÖV
Fritz Crona, då han tillsam
mans med flyg ch, övlt Kaj Ny
berg, vid en enkel ceremoni på
plattan avtackade 1. div och
dess baskompani. - F12 sat
tes upp 1942. Chef var då ÖV
Ragnar Carlgren . Man flög
Saab B 17.38 år senare , 1980,
är F12 nedlagt för gott. Ka lmar
sörjer.
•

'Ludvig Röd' en sis/a gång. Fr v: LI S-G. Nielsen, fk T. Andersson,
fk G. Wes/hed, fk W. Joelsson, kn C. Ulriksson, fk S. Hjalmarsson,
kn C. Person sam/ fk V. Ahlin.

Red.
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Fll-EPOK

•

Divch kn Eriksson och flygna v kn Sjögren fär som minne av sista S 32 -flygningen en styrspak och en tiltspak lör radarn av flyg ch övlt Sjbling.

•

Fk Werner Oskarsson, f te Alf Eriksson och It Sten Drie framför det sist lan
da de Ipl S 32C, "Kalle 03".

Och nu har spanings-Lansen gått ur tiden
Klockan 11 .51, lördagen den
18 november 1978, landade för
sista gå ngen S 32C 'Lansen '.
Den historiska händelsen tIll
drog sig på F11 i samb and med
avveck lingen av ytterligare en
bit av flottiljen = 1divisi o
nen o ch 1.stationskompaniet.
Därmed avslutades en tjugo
årig epok i F11s o ch fl yg vap-

net s historia. Med S 32C har
under så lång tid bet ydel seful
la Insatser gjorts vid övervak
ning av vår a omgivande ha v s~
områden (Se t ex sid 18 1)
S 32C kommer ald ri g att flyga
mer - ett exemplar av fl ygp la 
net är dock bevarat fö r efter
vä rlden på fl yg mu seet på Mal
men. Res ten . 44 f d 'nyfikna '

Jag ska be och få presentera PAMELA WILKNER.
En modern kvinna i försvarsmaktens tjänst. En
alert dam som tänt på flyg, Eller bättre uttryckt,
som på heltid engagerar sig i tolkandet av vårt
spaningsflygs fotoresultat. Det ligger inget und
erligt i det. Och inte heller i att Pamela fått en
berättigad önskan uppfylld. Ett tjänstepass med
leverantören S 32C, Hon fick och tog sista chan
sen! Hon hade köat länge bland många andra.
Varför vilie Pamela så gärna
få ett flygpass med just
S 32C? - Svaret på den frå
gan har sin upprinnelse ca fy·
ra år tillbaka , Pamela Wilkner
arbetar som psykolog, Men
hon vill aktivera sig även på
fritiden. Hon tycker alt kvin
nan har en given plats i vårt
försvar. G rabbarna kan inte
klara allt själva. Man måste
hjälpas åt. Pamela kommer i
kontakt med flyglotta verk
samheten. Hon entusiasme·
ras och beslutar sig att bli s k
und-lotta i flygvapnet. Dvs,
hon utbildar sig i underrättel·
setjänst. Hon genomgår alla
de kurser man bör genomgå ,
bl a på F11 i Nyköping - spa·
ningsflottiljen par preference
(fram till medio 1979). Hon är
intresserad ambitiös och duk·
tig. Hon stiger i graderna.
Men det räcker s a s inte.
Pamela är heltänd och viII an·
vända kunskaperna på heltid.
En chans dyker upp, Hon tar

fpl - i ndivider, huggs nu upp till
skrotn ing eller hamnar på
brandövn ingsbacken .
Avslutningsdagen flög åtta S
32C Södermanland runt i pryd
lig formering . Över Nyköping Oxelösund - Tro sa - Södertälje
- Strängnäs - Eskilstuna och
Katrineho lm gick avskeds flyg
ningen . Dä rmed marke rades
även avslutningen på en lyck
ad familjedag för anställda
med anhöriga vid de nu ned
lagda
enheterna
benämnd
"K alle Röd " . Ca 150 personer
förevisades flygsäkerhetsma
teriel . räddningsfordon och S
37 'Viggen ' - spanings-' Lan
sens' efterträdare.

Ytter ligare ett halvt år kom
mer dock flygtjänsten att pågå
på F11. Men den 30 juni 1979
upphör också S 35-divisionen.
Och ett år sena re stängs grin
da rna för sista gången . Ytter
ligare en flottilj har för alltid
försvunnit ur FVs krympande
organ isation. - Quo Vad is?
Första flygningen med havs
övervakaren S 32C utfördes
den 26 ma rs 1957. Serieflyg
planen le vererades från ok to 
ber 1958 fram ti ll maj 1959. To
talt tillverkade Saab åt FV 45
S 32C. Dessa fl ygp lan flög till
sammans totalt 76.500 timma r.
(Med en medelfart av 700 km/h
motsvarar detta 141 resor till
månen eller ca 1.342 varv runt
Moder Jord . Inte så illa?!)
•
Ödr S"ell Sjijlil1g

Underrättelser
från

FLYGLOTTA
på
försvarsstaben

den. Pamela anställs på för
svarsstabens fototolkdetalj.
Där får hon vara med att ut·
värdera de bilder/filmer som
havsövervakarna på F11 tar
med från sina uppdrag med
spanings· Lansen. Hon trivs
med att prestera meningsfulla
resultat. Hennes intresse och
ku nskaper uppskattas.
Tiden går och den självkla·
ra reflektionen tränger på. Hur
går det egentligen till att foto 
grafera/filma det försv ars·
makten beställer? Hur kom
mer det sig att iblan d är resul

taten
fantastiska,
Ibland
mindre lyckade? Frågorna när
fram ett berättigat behov att
få mera kunskap om tillväga·

gångssättet. Dvs att få flyga
med på ett spaningsföretag.
Och då
naturligtvis med
S32:an, vars fotoresultat Pa·

Hon flyger igen! Vår SK 12
Det är snudd på att svenska
flyghistoriker skäms lite just
nu. Men kan ske också är en
smu la stolta. Medan det i Sve
rige inte finns något luftvärdigt
flyghistoriskt flygplan att visa
upp i sitt rätta element, sker
det "stora ting" i Kalifornien
på andra sidan jordklotet. Där
flygs nu för första gången en
historisk "svensk" maskin,
öm hänt resta u rerad och
sve nsk fyrtiotalsmåln ing.
handlar
om
SK
Det
12/ Focke-W u If 44 'Stieglitz',
skolflygplanet på Ljungbyhed
1936 - 46. Slit vargen som gav
krigskullarna av svenska pilo
ter deras första lärospån och
som slutade sina aktiva dagar
som segelflygbogserare i lan
dets flygklu bbar under femtio
talet.
Flygplanet i Kalifornien är nu
ute på en uppvisningsturne i
Sti lla Havsområdet. Det är
godkänt för avancerad flyg
ning och kommer förhopp
ningsvis att fö ra traditionen vi

dare från de uppv isningar i
Sverige unde r fyrtiotalet , när
ett antal utvalda flyglä rare från
Ljungb yhed utgjorde dåtidens
mest berömda uppvisnings
grupp
med
bland
ann at
upp-och-nervänd flygning på
låg höjd i programmet. (Se
3/76,
sid
42 ;
FV-Nytt
"Rygg-grupp-SK 12".)
- It is one sweet airp lane
and as happy to be airborne as

USA

we are , säge r Pairicia Groves
som är en av de drivande kraf
terna att få den "svenska"
SK 12:an i luften . En kvinna
som offrat både tid och pengar
för att i bokstavlig bemärkelse
ge svensk flyghistoria luft
unde r vingarna . - Bilden visar
den "svenska" SK 12 :an unde r
en av de först a flygningarna
över Kalifornien .
•
Unnar! Bern, ISFF,

MITTAT: Sista A 32-flygningen gjordes 78-11-17!

• Detta är "Kalle 54" eller fp l-individ 32226, som den 17 nov gjorde den absolut sista A 32-landningen. Här ses
hon i starten fr~n FIl till vilorummet p~ anrika Säve (f d F9). Fp! kom från Saab till F6 58-01-08 och till
FI172- 06-12.

mela dagligen har att utvärde
ra.
Ett nödrop sänds ut. FS/lnfo
fångar in signalen. Vidare be

fordrar ärendet enl rutin mall.
ten Bengt Nordström lotsar
Väntan blir lång. Till slut får
sin S 32C med Pamela i bak
Pamela 54 min med "Kalle
sits till ett framgångsrikt re
06". Spanings-32:an tar med
sultat. Men det var i grevens
Pamela på ett typiskt uppdrag tid. För någon mer flygning
av karaktären avståndsfoto med S 32 kan det inte bli.
grafering. En bro i Dalarna Spanings-Lansarna har gått
med fientlig trupp dokumente till skrotning . Och det är rys
ras på smygande spanarsätt.
ligt tråkigt tycker Pamela. Ty
kamerautrustning
Kalle Röds (=1.div./F11) kap 32:ornas

var magnifik. Sådana flImre
sultat får man numer leta ef
ter. - Tyvärr.
•
lahn Ch.
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Djärva djäknar gästar yankees
Den avslutande studieresan vid MHS högre
kurser gick i år till USA. U nder nio daga r i au
gusti besökte flyg-, marin- och armelinjen un
der ledning av C MHS, gen mj G Peyron, olika
anläggningar och förband i landets östra delar,
från Washington D.C. i norr till Florida i söder.

Resan företogs med två av våra
TP 84 'Hercules'. Hoppet över
Atlanten är förmodligen en
enkel match för en sådan. Men
då passagerare inte är ett lika
uthålligt släkte, så mellan
landade vi på Island . Eftersom
vi var klädda för ett varmt och
fuktigt Amerika mötte Island
med regn och 8-gradig snål
blåst. Vår isländska guide för
säkrade dock allvarligt att Is
land är världens bästa land I
Kefjlavik är förutom Reyk
javiks
internationella
flyg
plats också en amerikansk
bas. Här bor ca 5.000 amerika
ner, vi lket kan jämföras med
Islands totala in vånarantal på
200.000 . Sedan NATO över
tagit det militära ansvaret för
Island har många isländskor
fattat tycke för amer ikanerna
och lämnat ön. För att undvika
detta får nu NATO-soldaterna
bara komma in till Reykjavik en
kväll i veckan , på onsdagar.
Påpassligt nog har de isländs
ka myndigheterna bestämt,
att restauranger och barer på
Island ska hållas stängda på
onsdagar.
I Washington D.C . besöktes
bl a Smithsonian Institution 's
Aerospace Museum , där allt
från bröderna Wright's flyg
plan till månlandare finns att
beskåda.
• Efter Washington åkte flyg
linjen vidare till Langley Air
Force Base som ligger vid Nor
folk i Virginia. Langley-basen
är en av USAF:s äldsta. Här
finns Tactical Air Commands
högkvarter och 1st Tactical
Fighter Wing, utrustad med F
15 'Eag le '. Dessutom har
NASA en del aktiviteter här,
bl a den jaktstridssimulator i
forskningssyfte som tidigare
omnämnts i FV-NYTT.
Tactical Air Command är i
sig ett helt flygvapen, som runt
om i världen ska ku n na lösa
följande uppgifter:
•

luftstrid
(Counter-Air)
• attack på djupet
(Jnterdiction)
• a rmeunderst öd
(C /ose Air Support)
•

spaning
( Tactica / Reconnaissance)

För dessa uppgifter använ
der man flygplantyperna:
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•
•

FRK 78-78

A-lO 'Cors air 2'
F-4D/E 'Phantom 2'
(ersätts av F-16 under 1979)

•

A-1O 'Thunderbolt 2'
(enbart armeunderstöd)

•
•

F-15 ' Eagle' (enbart luftstrid)
F-111 (bara attack p~ djupet)

För att höja sin beredskap
för insats (särskilt i Europa)
har man inom TAC startat det
s k FLAG-programmet (Mer
härom på sid 50)
Vid 1st Tactical Fighter Wing
(som består ElV tre divisioner)
övar man enbart jaktuppdrag.
Trots den omfattande robotbe
väpningen på F-15 fyra
'Sparrow' och fyra 'Sidewin
der' J/L - förlitar man sig i
hög grad på flygplanets 20-mm
Gatling-akan . Normal flygtids
tilldelning fö r en FFSU-förare
är ca 15 tim / mån . Effekti v öv
ningstid är dock betydligt kor
tare pga att ca 40 min / pass
åtgår för transport till och från
övningsområdet i Atlanten. För
övning i och uppföljning av
luftstridsövningar
utnyttjar
man ACMI (se sid 49) .
• Efter Langley AFB besöktes
US Naval Test Pilot School,
flottans provflygskola i Patux
ent River , Maryland . USNTPS
är en av de fyra provflygskolor
som finns i västvär lden . Här
har även ett antal svenska ele
ver utexaminerats. När detta
läses har förresten en ny
svensk - kn Jan När/inge,
FMV-FT - påbörjat den ettå
riga utbildningen .
Trots att vi tidigare bjudits
på mycket hog temperatur och
luftfuktighet, kunde Florida
och Eglin AFB bjuda på ännu
mera av den varan . Här kunde
vi dock även få en släng av den
bistra svenska sommaren vid
ett besök i den jättelika klimat
kammare som här finns upp
förd
På Eglin AFB (som sorterar
u~der Systems Command) ut
provas attackvapen , företrä
desvi s ost yrda sådana. Restrik
tionsomradet är stort som Ble
kinge . Det innehåller flera flyg
fält och ett antal provplat ser.
• Det sista studiebesöket i
Florida och USA gjordes på
McDi" AFB vid Tam pa, där
man berättade om utbildning
en av besättningar på F-4
'Ph antom '.

•

Vid US Naval Test Pi/at School kontaktade sig MHS-resenärerna med
bl a F-14 "Tomcat" .
•

MHS-resan, del 1:

Det inre av norra och meller
sta Florida upptas till stora de
lar av sumpma~ker , som är för
vi llan de lika myrmarkerna i
Norrland. (Möjligen med un
dantaget att tallarna är långhå
rigare .) Man tas dock snabbt ur
den villfarelsen, om man stiger
ur den luftkonditionerade bi
len. Temperaturen är här "nå
gra" grader högre än i Norr
land.
• Resan hem gjordes i två
etapper. Första mellanland
ningen skedde på Bermuda,

USA-resan , dit och hem,
företogs med 2 av vara
84:or.

TP

den brittiska kronkolonin i At
lanten. Bermuda är mycket
trevligt , men urinvånarna och
andra klär sig på ett egendom
ligt sä tt
Andra
mellanlandningen
gjordes skickligt på Azorerna
med tre motorer , sedan ba
bords yttermotor måst kuperas
mitt över Atlanten. Dagen efter
fortsatt e vi resan med fyra mo
torer och landade på Bromma,
åtskilliga erfarenheter rikare
efter en minnesvärd avslutning
på två års studier vid MHS. •
Kenrh Harrskog

MHS-resan, del 2:

Air Combat Maneuvering Instrumentation, ACMI
ACMI är ett amerikansktiIIver
kat system för utbildning i och
utvärdering av luftstrid. Med
ACMI kan t ex jaktstrid rote
mot rote övas med simulerade
avfyringar, samtidigt som alla
manövrer och åtgärder presen
teras på en markstation. Upp
till 20 fpl kan samtidigt uppträ
da i övningsområdet, som har
en yta av ca 1800 km 2 .
ACMI består av fyra deIsys
tem :
• TIS. Tracking Instrumenta
tion Su bsystem - en serie
ol;>emannade
följestationer
som styrs aven masterstation :
• AlS, Airborne Instrumenta
tion Subsystem - finns i en
pod som monteras på varje
flygplan ;

• ees,

Controi and Computa
tion Subsystem - omvandlar
data från TIS till presenterbar
form;
• DOS, Display and Debriefing
Subsystem - där data presen
teras och varifrån förloppet
kan styras.

TIS-statinerna
(utspridda
över övningsområdet) tar emot
data frän AlS och fungerar
dessutom som radiokommuni
katonsstationer fö r telefoni
mellan flygplan och DOS.
AIS-poden hängs under ena
vingen och har ungefär samma
mått som RB 24. Poden inne
håller ett luftdatasystem (an
fallsvinkel, snedanblåsnings
vinkel, fart och machtal), ett
'strap-down' gyrosystem (atti
tyd- och rollvinkel , kurs, acce
leration och verklig fart ) samt
anslutningar till flygplandator
och beväpningssystem . Infor
mationen från AlS översänds i
digital form till TIS.
CCS består av tre Sigma-9
datorer.
DOS presenterar stridsför
loppet tredimensionellt. Dels
på ett CRT, dels på en flerfärgs
storbild . Förloppet kan stude
ras ur vilken vinkel som helst.
Dessutom presenteras delta
gande flygplans fart , höjd etc
digitalt och analogt på ett an
nat CRT resp storbild. Förlop
pet presenteras i nutid - för
stridsledning
och lagras
samtidigt på videoband för
debriefing . Även maskinut
skrivna utdrag kan åstadkom
mas . En eller två DOS kan an
slutas till systemet.
ACMI finns f n på fyra platser
iUSA
MCAS Yuma, Arizona - med

Ovan: AlS pods eon/ain everything neeessary to return loop range in
formation to TlS units , measure aireraft performanee, sense weapan firing
funetions and eommunieate data to and from TlS sites.

/,

-

.. I

L___ .--J

Ovan: All range mission data is at
the finger tips of the instruetor sea·
ted at the DOS controi console.

, .,
.j'

t:
T h: A master station houses the
TIS camputer whieh selects the op
timum remote station to intero
ga te aireraft over the range.

DOS vid MCAS Yuma oc h NAS
Miramar, California.
Nellis AFB, Las Vegas/Neva
da - med DOS vid Nellis AFB.

NAS Oceana, Virginia
med DOS vid NAS Oceana och
Langley AFB , Virginia.
Tyndall AFB, Florida - med
DOS vid Tyndall AFB.

MCAS = Marine Corps Alr'Slatlon
NAS = Naval Air Slallon
AFB =AIR Force Base
•
Kenth Harrskog
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MHS-resan, del 3:

Ökad stridsduglighet
vid Tac tical Air Command med FLAG-programmet
FLAG-progra~met består av
följande delprog ram:
e 'GOLD FLAG'
e BLACK FLAG'
e SILVER FLAG'
e BLUE FLAG'
e 'RED FLAG'

Sedan USA avslutat sina
operationer i Sydostasien,
har antalet personer med
stridserfarenhet på såväl
taktisk som operativ nivå
minskat kraftigt inom Tac
tical Air Command. Fö r att
öka bere dskap en lör in
satser på olika tän kbara
kri g sskådeplatser starta
de man lör ett par år se
dan det s k FLA G-pro
grammet
under
mottot
"Readiness Thro ugh Rea
listic Training".

Av dessa bedrivs de tre för
sta på lokal nivå, medan de två
sista är central utbildning.
'GO LD FLAG' är ett program
som syftar till att öka antalet
utbildade piloter per ar. Detta

Sverige VM -bäst. Igenl
Det blev inte som FV- Nytt
spådde i fjol ... hemma
vinst. Och bra var väl det . ..
för vårt svensklag i flyg 
militär 5-kamp. Sverige tog
sitt 17:de VM-Jagguld i de
24:de e/SM-mästerskapen,
so m i år avgjordes i Bra 
silie n i oktober.
Vårt VM-guldlag bestod
av: Mj Jonsberg (F11), It
Pettersson (F1), It Larsson
(F11) och It Kersmark (F12).
Kn Karlsson (F4) var reserv.
- Lagtvåa bl ev Brasilien.
3:a Norge . 4:a Finland, 5:a
Spanien, 6:a Danmark och
7a Uruguay (som deltog
för första gången). - Individuellt segrade It Pet
tersson, It Larsson blev 3:a,
mj Jonsberg 5a och It
Kersmark 9:a. - I flygrallyi
kom Sverige sist (=3 a).
Finland vann och Spanien
kom 2a. - PAlM 79 av gö rs
•
i Jyv äskylä /Su omi.
J.Ch.

'BLACK FLAG' innehåller
underprogrammen
POMO
(Production Oriented Mainte
nance Organisation) och POST
(Production Oriented Schedul
Img Technique). Man syftar till
ökad överensstämmelse mel
lan freds- och krigsorganisa
tion på lokal nivå och en effek
tivare flygtidsproduktion. Ett
resultat är. att man vid förban
den prioriterar flygtjänst vissa
veckodagar och service andra
dagar.
'SILVER FLAG' ska förbere
da personalen vid stödfunktio
nerna för sina krigsuppgifter.
Det består av:

e

'WARSKIL' (Wartime Sk iii)
- för bl a kassa- och data
personal,
e WARFIL' (Wartime Filler
Program) - ett personaIer
sättningsprogram for att fä rätt
man på rätt plats:
e 'AUCAP' (Air University
Contingency Augmentation) 
handlar om återfyllning av de
vakanser som uppstår I USA
vid ett engagemang i t ex
Europa

J

'BLUE FLAG' är en central

Ovan fr v: 2:an mj Mjelde (Norge),
l can It Pettersson (Sverige) och
J:an It Larsson (Sverige).
Nedan: Det segrande svensklaget
pi!J parad - fit for fight.
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sker dels genom ökat antal in
tagningar och dels genom atl
utbildningstiden utnyttjas ef
fektivare. Sålunda har man
minskat utbildningstiden från
27 till 22 mån ("GFSU") och
ökat antalet utexaminer2de pi
loter med 50Iår.

utbildning vid Eglin AFB, Flo
rida. Utbildningen är avsedd
för stabspersonal på operativ
nivå och bedrivs i form av
krigsspel med fingerade och
Ibland verkl iga styrkor. Sedan
starten 1977 har man genom
fört sex 'BLUE FLAG', de flesta
i europeisk miljö
'RED FLAG' är en central ut
bildning för divisionerna vid
Nellis AFB, Nevada. Deltagan
de förband baseras på Nellis
AFB, där klargöring sker under
fredsmässiga
förhållanden.
Förbanden genomför företag i
ett övningsområde, där man
sökt skapa en så realistisk
hotmiljö som mÖJligt. Här före
kommer såväl fientlig mark
trupp som Iv och jaktflyg. För
utom resultaten från ev attack
uppdrag kan även information
från t ex luftvärnets eld led
ningsradar sammanställas och
en avdömning av varje upp
drag ske. I området finns också
ACMI.
Ovningen bedrivs under två
veckor och under ett minimum
av restriktioner. Divisionsche
fer och besättningar ges full
ständig ha ndli n gs frih et vad
gäller genom för andet av upp
dragen för att takt iken ständigt
ska hällas levande. Besätt
ningarna upplever övningarna
som mycket realistiska, vilket
kanske kan återspeglas I det
faktum att varje division i ge
nomsnitt förlorar ett flygplan
per 'RED FLAG'-Övning. (I) •
K emh Horrskog

Apropå aktiv semester . ..
Den 62:a upplagan av Nijme
gen-marschen i Holland ge
nomfördes medio detta år.
Marschen hade samlat ca
16.000 deltagare från 31 län
der. Bland denna brokiga och
månghövdade skara represen
terade fem det svenska flyg
vapnet. Dessa var: Lt Roger
Nord och Arne Heden (bägge
F1), vpl Peder HJerten (F6)
samt flyglottorna Monika L.un
dås (F6) och Ingrid Braunsteln
(F10). En speciell eloge skall
gå till vpl Peder Hjerten, som
under övningsuppehållet sat
te på sig uniformen och mar
scherade de 16 milen på fyra
dagar.

Nijmegen-marschen är en
fyradagarsmarsch.
Varje
marschdag är 40 km lång. Hälf
ten av deltagarna är militärer.
Dessa marscherar i grupp. De
civila går enskilt.
Manliga militära deltagare
bor i tält på en camp alldeles
utanför staden Nijmegen. De
kvin nliga deltagarna förläggs i
en skola inne i staden. Stäm
ningen och atmosfären under
marschen samt livet på cam
pen var något helt otroligt. Det
ta går knappast att beskriva,
det måste upplevas
Gör
detl
•
Arne Heden

" Ceasar 26" den 29 augusti
1978. Förare övlt Weingarth . I
baksits (som passagerare) kn
Barrestam (23 flygtim -78 , 59
totalt) . Målgång med J 32B för
F13 ; tillö.
Start bana 19 från Malmen kl
09.10. Efter vänstersväng och
stigning till 1850 m kurs 090
och stigning till 12.000 m. Un
der stigningen märker jag att
utandningsventilen
kärvar
oregelbundet. Jag släpper ef
ter lite på maskspänningen , så
att utandningsluften vid för
stort motstånd kan passera vid
högra kinden . Reflekterar :
"Ventilerna kärvar ibland, men
det brukar gå över." Är på höjd
09.17.
09.19 ff till baksits: " Kan Du
ta ut 90-gradersavstånd till
Visby?"
Få se nu , var har jag trans
portören . Fel ficka , det var
värst vad det var svårt att få
fram den . Såja , 90-graders . 67
mm. Vad har vi för skala på

"En halvtimmes syrgasbrist .. "
kartan nu ig en ? Bäst att ta ett
nytt värde. Val Siffrorna bak
fram . Få se nu . Varför står det
40 i början på linjalen ? Javisst
ja , andra änden. 17 blir det ja .
"Avstånd 170 km ". Är Gotland
så stort? Ja, det är det kanske.
Värst vad jag börjar må illa . In
gen kyttighet och stabilt flyg
läge. Konstigt l
Ff till baksits : " Vilket av
stånd skall vi ha till Visby i
brytpunkten
(Gotska
San
dön)?"
" 65 mm , det måste bli 45
km".
Ff till baksits: "D u har mil
jondelskarta."
"Jag vet det l Få se nu, jag
bor i Uppsala och det är 66 km
till Stockholm. Vad blir det då
på linjalen?"
Glömde säga till om IK från i
utgångsläget. Mår kontinuer
ligt illa men fortsätter att mäta
avstånd till Visby och F11 .

Vid återgång in över land
börjar ill amåendet ge med sig .
Avståndsmätn ingarna var tro
ligen riktiga . Efter mål be
kämpning och nedgång till
2.000 m inget illamående och
syrgasmasken fungerar efter
hand normalt. Landar 10.05
efter ca 30 min på 12.000
12 .500 m. Under inrullningen
börjar jag fundera på mina
åtgärder och syrgasmasken .
Precis när jag kliver ur minns
jag reaktionerna vid U-kam
marprovet. Sätter mig på
stegen bredvid ff o ch berättar
att jag antagligen haft syre
brist. Tung i huvudet resten
av dagen.
Det mest bestående intryck
et efteråt var svårigheten att
tänka. Trots att jag navigerat
tidigare och för det mesta med
godtagbar precision, kunde
jag inte använda transportören
på rätt sätt. Mätte från fel färd-

ben på kartan. Upptäckte inte
att jag gjorde fel och misstänk
te, trots inledande prOblem
med syrgasmasken, inte att
något kunde vara galet. (Syr 
gas indikat o rn blinkade regel
bundet.) Omvandlingen av cm
till km vållade stor huvudbry .
trots miljondelsskalan . Jag har
en känsla av att allt gick i ultra
rapid.
Syrgasmasken var provad
dagen innan och jag hade an
vänt den ett pass på låg höjd
utan problem. Jag skulle natur
ligtvis anmält till ff , att jag hade
problem med utandningsventi
len . Men jag ville inte spoliera
passet för en "bagatell" .
Att ff inte reagerade på mina
långsamma och konstiga svar
får väl tillskrivas (hoppas jag)
att det var vårt första pass till
sammans samt min status som
"passagerare med tjänsteupp
drag" , vilket kunde föranleda
honom att tro att jag aldrig na
vigerattidigare.
•
Bur

Kommentar från FS/Fyläk

här kan säkert syrebrist
detta oftast beroende pe} otill
upplevas . - Nedsatt koncent
CFV kräver därför , att var
fredsställande
skötsel
och
symptom pe} syrebrist och ris
rationsförme}ga, sve}righeter att
ve}rd av utrustningen . Eller
och en - som skall flyga pe}
kerna därvid. - pe} personalen
som i detta fall att utrustn ingen
utföra de enklaste matematis
flyghöjder där en extra tillför
ankommer sedan att ta vara pe}
ka operationer och sviktande
inte utnyttjas rätt pga bekväm
sel av syrgas fordras - skall
dessa erfarenheter och svara
omdöme är klassiska för sy
genomge} prov i undertryck
lighetsskäl.
för att den personliga syrgas
rebristsituationer. En besätf
kammare . Detta för att syr
utrustningen sköts väl och
ningsmedlem med se}dan funk
gasmask skall kunna tillpassas används på ett riktigt sätt.
• Vårda Din utrustning!
tio nsnedsättning utgör en de
och vederbörande skall fe}
När en syrebristsituation
• Utnyttja den räNt
finitiv flygsäkerhetsrisk !
ev
kunskap
om/repetera
uppträder under flygning, är
• För DIn flygsäkerhets skull.
Se}

Efter tyra år som lärare vid
Flygvapnets
krigsskola
'(F20) kom så den tidpunkt
då jag fick ta min kapp
säck och ge mig iväg. Det
var med blandade känslor
som jag lämnade den ar
betsplats , som givit så
mycket i form av goda ar
betskamrater,
breddade
kunskaper och inte minst
nöjet att ha fått arbeta
ihop med alert och mål
medveten ungdom. I alla
avseenden har det varit en
lärorik tid,
Skolans valspråk 'SCIENTIAE
FUNDAMENTO ' är mål rikt
ningen för de elever som slus
sa s igenom kurserna . Dock
kan man som lärare vid F20
knappast undgå att sugas med
i valspråket vare sig man vill
eller inte . Det är minst lika läro
rikt att vara lärare som att vara
e lev. En lärare som har ett äm
nesansvarsområde, t ex taktik,
"breddar" sig inom både stra
tegi och teknik.
I regel känner våra förband
till för lite om FV:s skolor. Re
kryteringen av lärare till sko
lorna är inte våldsam i den be
märkelsen att få söker sig fri
villigt dit . Bristande informa
tion ut i bygderna gör att sko
lorna i allmänhet får fel rykte
om sig. Missförstånden blir då
alltför många . Märkligt är att

Scientiae fun da mento
med kunskap som grund
de flesta, som har haft en lärar
period vid någon skola, är ge
nomgående positiv till arbets
up pg ifterna som ligger i be
greppet lärartjänst. Den enda
egentliga och stora nackdelen
med lärartjänsten vid skolorna ,
framf ö rallt vid F20 , är att tjänst
göringsperioden i allmänhet
endast varar 2 - 4 år. Med tan 
ke på flyttning och bostadsan 
skaffning i dessa dagar , tvekar
säkerligen många. Emellertid
måste ett visst antal nya lärare
ti IIföras F20 varje år.
Trots att omsättningen på lä
rare är stor, är tjänstgörings 
perioden tillräckligt lång för att
alla skall hinna lära känna var
andra ganska bra . Arbetsplat 
sen är liten och alla är engage
rade i samma uppgift och där
för beroende av varandra. Det
ta skapar en förståelse och
sam manhållning som upplevs
mycket positivt.
• Vad är det som gör lärarrol 
len så trevlig då? Främst är det
att ha med ungdom att göra .
Detta upplevs inspirerande
och omväxlande. De är inte
gamla nog för att vara fullvu x
na , men de är gamla nog för att
ha en egen uppfattning som de
vågar stå för . De har nått en

hög grad av självständighet.
Detta gör att man som lärare
hela tiden bombarderas av im
pulser från dessa idesprutor.
Risken att somna in i sin egen
vä rld finns inte .
Hela skolverksamheten kret
sar kring det levande materi
alet, som består av regoffasp ,
"l ångvägare", resoffasp och
fing . Verksamheten består inte
bara av mässandet i lektion s
sal utan också av mycket an
nat, i synnerhet då under reg 
offkurserna (RK 1 och RK 2).
Dessa skeden är nio resp sju
månader långa. Varje lärare
har inte bara ett ämnesansvar .
Utbildn ingspaketet skärs på
flera bredder , vilket gör att lä
raren har ett finger med i verk
samheten både här och där .
Ämnesgruppens karaktär för
läraren avgör ytterst hur pass
mycket han far omkring, men
många gemensamma nämnare
finns . Nämligen
•
•

•

Fjällmarsch sommar i NN.
Idrotts- och informations
utbyte med FS samt sa m
kväm .
Idrotts- och informations
utbyte med Sveriges lant
bruksuniversitet samt sam
kväm .

Operation samverkan med
armen och marinen .
• Vinterövningar fjäll i ON .
• Tillämpningsövning ON .
• Sektorstabsspel.
• Kadettutbyte med Norge,
Da nmark och Finland .
• Utlandsflygning.
Några aktiviteter må spe
ciellt nämnas. T ex möjlighe
terna till fysisk träning , delta
gande i flygtjänst för icke flyg 
förare , och (sist men inte
minst) två årliga höjdpunkter
'spark utlin ' och kadettbalen
Det är tradition att hälsa nya
medarbetare välkomna och
tacka av dem som slutar . Detta
görs genom en trevlig samvaro
med alla anställda. Balen med
sin karaktär av stor "baluns"
kräver ingen ytterligare kom
mentar .

•

Höjdpunkten är dock
•
•
den årliga utIandsflygningen.
Det är inte besöket av ett
främmande land i sig själv som
är speciellt , utan just att få be
söka främmande länders flyg
vapen. Detta ger en insikt och
internationell förståelse för oss
svenskar. Det är mycket bety
delsefullt att få och ge denna
insikt.

Avslutningsvis : Det kan inte
vara en tillfällighet att lärarna i
gemen är så positiva till tjäns
ten vid F20.
•
Mj Ingemar Olsson . MHS IFHK
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UNIKT: Explosiv konst

Vpl-utbildningen CFV-granskad

Ett plant jarn stycke , som kan
Varje år genomförs inom FV :s
ha en vik t på 500 kg, placeras
driftvärn prisskjutning , bl a för
under den grafiska plåt som
att få en total mönstring av
sklutskickligheten. För att ge ska behand las På plåten har
extra stimulans och spänning .konstnären placerat växtdelar ,
figurer utklippta i papper, trå
skjuts efter en viss organisa
tion, dvs en (som vi kallar den) dar , hår m m , allt efter det mo
tiv som han in spirerats till. På
tävlingsskjutning på hemma
en 2 mm plexiglasskiva (någo t
banor arrangeras.
stcirre än p låten) kavlas ett 3
I tävlingen förekommer , ut
mm lager sp rängdeg . Ski van
över normala prisskjutningsbe
löningar, en del priser - savä l med laddningen pla ceras på
plåten och en tändpatron sätts
individue lla som i lag. Ett
i ena hcirnet. Efter övertäck
vandringspris som vandrar I
ning med sand kan laddningen
fem ilr finn s ocksil För den
närmas'te
femårsperioden
avfyras . Genom högt t ryc k och
hög temperatur , som spräng
(1978-82) utgörs vandrings
ningen åstadkommer . Överförs
priset av ett konstverk som
skänkts av NITRO NOBEL AB det av konstnären avsedda mo
tivet till den grafiska plåten . •
i Gyttorp .
Konstverket, som har ska
8jo/"/1 Sreinma rck
pats av konstnären Verner Mo
lin , är en avbildning av Alfred
Nobel och har kommit till på
nämligen
ett märkl ig t sätt.
genom s kspränggravyr, I stort
sett har konst naren gjort sa
här

I somras genomfördes vid F14
(Lossbygget) CFV:s årligen
återkommande inspektion av
vpl:s all mänmi litära utbildning .
Som vanligt var inspekt io nen
upplagd som en gruppfälttäv
lan med deltagande lag från al
la fl ottiljer . Tävlin gen omfatta
de åtta grenar . BI a övades
stridsskjutning,
fältarbeten ,
sjukvårdstjänst.
I år fanns betydan de skillna
der betr uppläggningen jäm
fört med tidigare. Arets tä vling
genomfördes under endast en
dag . Föregående års tävlingar
har omfattat två dagar.
Tidigare har tävlingsdelta
garna tvingats vänt a på första

start bortemot 4 tim . I år gjor
des sta rt på bredden. Dvs alla
tävlin gsg ren ar började samti
digt. Inom en timma va r alla lag
inne i tävlingen . Detta nyar
rangemang , samt att åskådar
na försågs med särskilda
åskådarbeteckningar och bara
fick följa sin egen grupp, gjor
de att s k otillbörlig informa
tion inte förekom .
Bäst i tävlingen lyckades
F6 :s vp l, som nådde 708 ,50 p.
Som god tvåa placerade sig
F1 5 med 697,50 p, med an F5
belade
tredjeplatsen
med
•
692,13 p.
Björn Sfe;nmarck , FSIMI
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• I början av november fick 16 fält·
flygarelever sina 'vingar '. Ett Ars
GFU vid F5 var slut. Examens ·
förrättare var C El . - Fr v ses:
Kurstvåan Conny Ljungberg (Sthlm)
eltan Jan Larsson (Amål) samt traan
Glenn Hal/berg (Borås). - God
forts !

Driftvärnstävlan
FV :s driftvarn genomfcirde i
somras sin årligen återkom
mande gruppfä lttävlan . Täv
lingen omfattade denna gång
sex grenar två str idsskJ ut·
ningar . va kttjänst, fältarbeten
samt
sjukvårdstjänst
och
snabbeld . Tä vlingen arrange
rades på Hästholmens skjut
plats i Östergötland.
Bäst lyckades F15:s dv-avd ,
som vann med 391,4 p. Som
tvåa placerade sig F5 :s dv-avd
med 363,1 P och som god trea
kom F6s dv-avd , 357.2 p.
Hemvärnets centrala fcirtro
endenämnds pris gevär erciv
rades av F15 :s dv-avd, spm tog
fle st poang sammanlagt i de
båda stridsskj utn ingarna .
Pri sutdelningen förrättades av
öv L Tollerz från förs varsom
rådesregementet
Linkci
•
pi ng.
Bjorn Sremmafck. FV dl"
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" AV-nyheter "
är
ett
färgat
A4-papper , som dis tribueras från
FS / Utb - i allmänhet en gång i
må naden. Meningen är, att dessa
affischer bör sättas upp på an
slagstavlor vid arbetsplatser o d
samt mässar för kännedom . Var
je "affisch " bör sitta uppe till
dess nästa 'AV-nyheter ' kom
mer. Därefter bör de sätt as in i
en pärm och förvaras vid resp
affischeringsställe . Genom ett
sådant förfara nd e kan den som
varit borta e ll er som vill se vad
som finns utgivet söka i pärmen .
Denna bör alltså vara en komplett
kata log över de filmer, TV-band
och bi ld serier som producerats
vid FS / Utb .

'AV-nyheterna ' har funnits i
många år. Vid upprepade kon
troller har FS / Utb konstaterat att
CFV :s anvisning inte efterlevs
överallt. Kännedom om AV-nyhe
terna s existens är genomgående
dålig hos förbandens personal. I
" FLYGvapenNYTT " kommer från
och med detta nr att återfinnas
en AV-ruta innehållandes titlar
och andra uppgifter på de senast
utsända nyheterna. Vi hoppas att
på detta sätt bättre nå f ram med
vårt budskap .
Har ni inte nåtts av dessa
A4 -affischer (1 -49) går det att
komp lettera . Vänd er till FS / Ut b
per telefon eller brev .
•
Helge Sahl;n , FS/UfU

U'
-

- -;- ';0.

Under 1978 har hitintills följande ITV-program sänts ut:
FV 78 - 112 : FV - Nyhetskassett nr 5:
"Axplock om framtida flygbastaktik. "
FV 78-116 : FV - Nyhetskassett nr 6:
" B3LA eller A20?"
FV78-100: " FpI37; Tankning , del 1-4".
FV 78 -117: FV - Nyhetskassett nr 7:
"Är MC 77 farligt? "
FV 78 - 111: "Luftburen grän svakt (1939 -45)" ,
FV 78-113 : " Nödsändare 713 ."
FV 78 -125: FV - Nyhetskassett nr 8:
" CFV-programplan 1979-84" .
FV 78-126: "Vårt flyg säkerhetsläge ".

CFV skrivelse i detta ärende är 1974-04-04, 9110-60825 .

FLYGSTABENS UTBI LONINGSAVDELNING

Ett strå vassare . ..

• Flygvapnet behöver nyrekrytera personal. BI a
flygtekniker. Flygvapnets utbildning är kostnadsfri.
Pigg och vaken ungdom med intresse för avance
rad teknik får hos flygvapnet en gedigen utbild
ning, som ger goda möjligheter till avancemang.
Man arbetar i lag och bland likasinnade.• Ungdom
som hobbysysslar med motorer och teknik är kun
niga och intresserade. De har ett mål. Sådan ung
dom bör ges chans till ett bra yrke. Därför vill flyg
vapnet försöka nå dem och intressera dem för t ex
flygteknik. För att väcka intresse för flygvapnet
har annonsplats bl a hyrts på Sveriges snabbaste
dragracingbil, " Den Röde Baronen " . • Bilderna
här är från årets Mantorp-tävlingar - före, under
och efter.
•

.. . att meka med flygplan!
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* Flygvapnet har just nu ett extra stort behov av nya flygtekniker. Det beror pa

tva orsaker. Dels stora pensionsavgangar . Dels övergang till flygplan 37 ·Viggen·.
Du som söker jabb hos oss nu ha r därför stora möjligheter att snabbt na langt i
flygvapnet. Vill du jObba med ett av världens modernaste flygplan? Välkommen
till flygvapnet! Du far en gedigen utbildning till ett verkligt omväxlande yrke . Ett
stra vassare än de flesta . Du blir med i ett tufft gäng, där alla gilla r flyg. '.~ Utbild
ningen i flygvapnet är till för aktiva grabbar. För dig som snabbt vill lära ett yrke
och komma i gang utan studieskulder. Varvad malinriktad utbildning, det vill säga
teori varvad med praktik. När skolan är slut är du inte bara en skicklig yrkesman
som direkt kan ta itu med ansvarsfyllda uppgifter, utan ocksa ledare och lärare.
Utbildningen är som sagt kostnadsfri. Bara det är en god start, som är mycket
värt.
~ ~

*

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
Den gru ndl äggande utbildningen tar
ca 18 månader inkl praktisk tJänstgö
ring på förband , för den som gjort sin
första värnp liktstjänstg öring i teknisk
befattning i flygvapnet.
UTBILDNING TILL ARBETSLEDARE
- ca 3 mån.
Du börjar din utbildning vid Ba sbe
fälskolan (BGS) på F14 , Halmstad oc h
får lära dig föra befäl. I första hand
som militär arbetsledare på plutonso f
fi cersnivå och sedan som ledare av
försvaret av bl a din arbetsplats. Du
läser också svenska och försvarskun
skap.
TEKNISK UTBILDNING - ca 2 mån
(skede 1)
Din tekniska utbildning i flygvapnet
börjar med att du går en förberedande
flygtekn ikerku rs på Flygvapnets Tek
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niska Skola (FTS) på F14, Ha lmstad .
Där får du den kompletterande förut
bildning som fordras som grund för
flygtekn ikerku rsens fortsatta tekniska
utbi ld ning .
TEK N ISK UTBILDNING - ca 9 mån
(skede 2)
På FTS får du nu en fortsatt teknisk
grundutb il dning. Den omfattar flyg
plan- , och motorlära, elektrolära med
mätteknik , vapen-, robot- och ammu
nitionsmateriellära , elektronik , data
och reg lerteknik m m . Du får också
studera ämnena arbetsledning och
arbetarskydd .
FL YGTEK N I KER
Efter denna kurs har du avslutat din
grundutbildning . Du blir utnämnd till
flygtekn i ker med överfu ri rs tjänste
klass .

ANSÖKAN
Du som fullgor eller har fu llgjort din
varnpllkt skickar din ansokan direkt
ti ll de t förband dar du onskar tJanst
göra
Du som ännu Inte s riVits In
eller boqat din varnpllkt sander din
ansokan 1111 Chefen for flygvapnet
Flygstaben Fack 10450 STHLM
Uppfyller du fordringarna kallas du
till uttagning Vid flygvapnets ullag 
nlngsdetall· Blir du antagen , ar du pa
dit
hemmaforband teoretisk och
praktisk utbildning pa förbandets Iyg 
materiel samt allmanmllitar utbild
ning fram tfll dess alt utbildningen tdl
flygtekniker börjar pa F14

Na ta
utblldnJflgsomgang
startar:

TYPUTBILDNING
Du genomför nu din typutbildning.
Det innebär att du får en specialinrik
tad utbildning på just " ditt " flygplan .
Det kan vara på någon version av
'Vi ggen · eller 'Draken ' beroende på
vid vilket förband du har anställts . Ut
bildningen genomförs på Flygvapnets
Flygmaterielskola (FFS ) i Halmstad .
Utbildningens längd är ca 3 månader
men varierar något beroe nde på flyg 
plantyp och ditt yrkesfack .
FLYGVERKMÄSTARKURS
- ca 20 mån.
Ca 4 ar efter avslutad flygt ekni kerkurs
kan du söka flygverkmästarkurs Kar
riären sker inom resp yrkesgren , men
du har också möjlighet att välja en
förradsteknisk linje. Utbildningen är
uppdelad på fem skeden: ett befä ls
utbildningsskede vid BBS och två
tekniska skeden vid FTS, däreme llan
prak tisk tjänstgöring på förband .
BASBEFÄLSUTBILDN I NG
- ca 3 må n.
Vid Flygvapnets Basbefä lsskola (BBS)
på F14, Halmstad får du mil it är befä ls

utbildn ing samt utbildning i bas
tjänst inriktad på ledaruppgifter i
chefsbefattningar på kompanioffi
cersnivå. I detta skede ingår även ca 5
mån praktisk tjänstgöring på förband .
TEKNISK UTBILDNING - ca 9 mån
(skede 1 - 2)
Det tekniska skedet vid Flygvapnets
Tekniska Skola (FTS) på F14 , Halm
stad omfattar för flygtekniker/flyg
plan: e ll ära, aero- och termodynamik ,
materie l-, och hållfasthetslära , flyg
plan- , motor- , vapen- och ammuni
tionsmateriellära , regler- och system
teknik .
För flygtekn iker / elektro omfattar
utbildningen ämnena : ellära , elektro
nik , radio- och radarteknik, regler
och mä tt eknik .
Gemensamma ämnen är matema
tik, fysik, engelska. Vidare ingår flyg
verkstads tjänst och arbetsledni ng .
Din fysiska kond it ion bygger du upp
genom idrott av olika slag .
FLYGVERKMÄSTARE
Efter avslutad flygverkmästarkurs be
fordras du till flygverkmästare med
fänriks tjänstek lass .
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