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Vilja, våga, vinna:

detta nummer redovisas bl a utvecklingen av Hpg 3 (Flygvapnet) som följd
av FB 87 och ÖB:s programplan för det militära försvaret 1988-92. Ett antal
ambitionssänkningar jämfört med tidigare planering har måst ske. Viktigast
i sammanhanget är att den tvåsitsiga Gripen, JAS 39B, har måst utgå och att
den planerade utvecklingen av STRI L under 90-talet får en annan utform
ning än tidigare tänkt. I båda fallen beror fÖl'ändringarna på att kostnaderna
stigit i höjden på ett frå n avvägningssynpunkt oacceptabelt sätt. De lösning
ar, som nu förutses i planerna, är inte lika fullvärdiga som de ursprungliga.
De bedöms dock vara godtagbara.
Ett offensivt inslag i utvecklingen är den betydande omfördelning av me
del, som skett från huvudproduktionsområde 2-3 (Materielanskaffning &
Anskaffning av anläggningar) till huvudproduktionsområde 1 (Ledning och
förbandsverksamhet) för att finansiera den del av Flygvapnets löneförbätt
ringar m m, som inte tas upp av priskompensationssystemet. Förbättringar
na av personalens ekonomiska villkor har varit nödvändiga bl a för att
bromsa förtidsavgångarna. De konsekvenser som överföringen av medel får
för materiel och anläggningar är långt ifrån oväsentliga, men de måste ac
cepteras i den totala bilden.
Vikten aven hög kvalitet på Flygvapnets personal illustreras i CFV tal
vid årets internationella flygutställning på Le Bourget, vilket finns återgivet
i detta nummer. Talet rör med hänsyn till auditoriet våra flygförare, men det
äger i sina principer full giltighet även för övriga personalkategorier. Kvali
teten nås genom urval, utbildning och - inte minst - en daglig verksamhet,
som i första hand betraktar problem inte som svårigheter utan som utgångs
punkter för att finna goda lösningar. Den sortens inställning ger både per
sonlig arbetstillfredsställelse och för vårt Flygvapen framåt i takt med tiden.
Det kommer att finnas en hel del problem att lösa i Flygvapnet under de
närmaste åren som direkt och indirekt följd av den kraftfulla och nödvändi
ga satsningen på rekrytering och grundutbildning. Med en inställning av det
"rätta virket" finns emellertid också möjligheten att flygvapnet kommer ur
problemen starkare än på länge. Detta är sannerligen ingen dålig sak att
kämpa för.
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Chefen för Flygvapnet (CFV) har tidigare år redo
visat sin programplan i en särskild öppen utgåva. Årets
programplan, gällande åren 1988-92, r edovisas endast i
Flygvapen Nytt. CFV budskap når på så vis ut till en bre
Planeringen för FV:s framtid och de
dare publik.
åtgärder som här redovisas är en bantad version ur det
under/ag CFV 1987-06-0 l lämnade till överbefälhavaren
(ÖB) inför ÖB:s programplan. ÖB:s programplan 88-92
överlämnades till regeringen 1987-06-26 och finns utgi
ven i den s k röda boken.
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•

en, mann s

FV har under de senaste decennierna levt
under en stark ekonomisk press. Som en
följd har förbandsindragningar och per
sonalminskningar samt senareläggning
och reducering av både materieIbeställ
ningar och fortifikatorisk ny- och om
byggnation varit nödvändiga. Detta har i
sin tur medfört att CFV tvingats göra om
fattande reduceringar i FV:s krigsorgani
sation. Åtgärderna har måst tillgripas för
att inom givna ekonomiska resurser kun
na upprätthålla kraven på KVALITET.

fotu : ,\/i/s·Gllfi/n Widh

Samtidigt har de militära resurserna
och övningsverksamheten i vårt närom
råde ökat kraftigt under 80-talet. En allt
större lucka har därvid uppstått mellan
oss och omvärlden - främst vad gäller
flygstridskrafternas omfattning och ut
veckling.
De grundvärderingar angående flyg
stridskrafternas betydelse och utveckling
som formulerades bl a i underlagsarbete
"FK 84" för försvarsbeslutet 1987 (FR
87) kvarstår oförändrade.

Sverige har folkrättslig skyldighet att
hindra kränkningar av landets gränser,
avsiktliga såväl som oavsiktliga. I luft
rummet pågår i fredstid en alltmer om
fattande militär övningsverksamhet nära
våra gränser. Delar av stril-organisatio
nen samt våra flyg- och basförband mås
te därför ständigt hålla hög beredskap.
Kraven på rationalitet i den fredstida ut
bildningsverksamheten måste sålunda
balanseras mot beredskapskraven.
En kris- eller krigssituation i vårt när

område kan innebära att andra staters
flygstridskrafter söker underlätta sina
operationer genom överflygning av Sve
rige. Kvalifeten på vårt luftförsvar ökar
således i betydelse. För att vår säkerhets
politik skall vara trovärdig måste vi bl a
inrikta vår materielanskaffning, system
uppbyggnad och utbildning så, att det
står klart för omvärlden att vi i en neutra
litetssituation effektivt kan upptäcka och
bekämpa flygplan och kryssningsrobo
tar.
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• • Inriktning och avvägning i
stort. - CFV har sedan lång tid utformat
en plan i stort för FV:s utveckling. Denna
" generalplan" beskriver nödvändig ut
veckling över tiden för flyg-, bas- och stril
systemen samt övriga stödfunktioner för
FV-fÖrbanden . Planen har gjorts upp mot
bakgrund av främst målsättningen för
svenskt försvar och därmed samman
hängande uppgifter. Härutöver har hän
syn tagits till den militärtekniska utveck
lingen i vårt närområde, Sveriges geogra
fiska läge, de övriga krav som följer av vår
säkerhetspolitik och ÖB:s operativa in
riktning samt flygstridskrafternas egen ska 
per. Utvecklingen enligt "generalplanen"
~
kan i stort beskrivas:

• • Utvecklingen i omvärlden inneb är
att nya flygp lansystem utvecklas samtidigt
som befintliga system fortlöpande moder
niseras. Förnyelsetakten är påtagligt hög.
De konventionella vapnens verknings
grad har dessutom ökat kraftigt främst ge
nom förbättrad precision och stridsdeIs
utveckling. En del vapentyper, t ex kryss
ningsrobotar, har tillkommit. Resurser för
transport av militära styrkor till lands och
sjöss samt i luften har också förbättrats.
Den sammantagna militärtekniska ut
vec klingen har påtagligt ökat en angripa
res möjligheter att genomföra ett kraftfullt
angrepp mot Sverige. Det kan dessutom

sättas in överraskande till tid , plats och
tillvägagångssätt.
FV:s nuvarande krigsorganisation är
(med reservation för vissa temporära bris
ter) kvalitativt sett väl ägnad att lösa ak
tuella försvarsuppgifter . Förbandens be
redskap, rörlighet och slagkraft är god.
Samtidigt måste konstateras att krigsdug
ligheten i kvalitativt avseende har kunnat
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åstadkommas endast till priset av bety
dande organisationsminskningar. Antalet
förband har nu minskat till en kritisk nivå.
Reduceringarna av organi sa tionen har
främst sin grund i att de ekonomiska re
surser som tilldelats FV under en lång pe
riod successivt minskat i köpkraft. CFV
har inte bedömt det möjligt att kompen
sera detta genom att göra avkall på kvali
teten.
Under förutsättning att Sveriges säker
hetspolitiska inriktning består , måste våra
flygstridskrafter även i framtiden kunna
disponera förband av sådan kvalitet och i
sådant antal att de kan utgöra ett verksamt
stöd för statsmakten vid utövandet av
denna politik. Detta innebär att flygstrids
krafterna skall kunna verka i alla delar av
landet och i olika situationer . [ fall av krig
är en viktig uppgift att skydda vår civilbe
folkning och vår mobiliserin g. [ samver
kan med övriga stridskrafter måste flyg
stridskrafterna kunna begränsa en angri
pares operativa handlingsmöjligheter.

Militättekniska
utvecklingen
i rår omvärld
har /låtaglil/l
ÖKAT
mÖjlighetema
till kraftlulll
angre/lp
motlverige
TABEll 1

Jaktflygdiv
Attackflygdiv
Lätta attackflygdiv
Spaningsflygdiv

1967 1987
11
22

Föränd
ring
-11

5,5

-

6,5

O

4

+

4

10

6

-

4

12

Tunga tp-fpl (ant)

1

8

+ 7

Robot 68-div

4

-

- 4

~ Flygsystemen ombeväpnas under 90-talet

success ivt från flygplan J 35 Draken och
äldre versioner av flygplan AJ 37 och S 37
Viggen ti ll fl ygplan JAS 39 Gripen. I närtid
moderni se ras och gångt idsförlängs tre D ra 
ken-divisioner för att kunna nyttjas till slutet
av 90-talet. Handlingsfrihet skapas för att
tillföra en fjärde Draken-division (j 35J) i
samba nd med nästa försvarsbeslut. Mo
derna vapen och mot medel tillförs succes 
sivt. Möjligheterna i moderna beväpnings
system att relativt enkelt införa förbättringar
för att möta hotets utveckling utnyttjas vid
behov. JAS 39 liksom den modernaste ver
sionen av Viggen (JA 37) har i hög grad så
dana möjligheter. JA 37 är den viktigaste
komponenten inom jaktfl ygsystemet under
80-talets resterande del sa mt under 90- ta
let.
~

Bassystemet organiseras och utbyggs enligt
Bas 90-systemet med tillhörande basför
band , basbataljon 85. Genom detta erhål 
ler bassystemet en kraftigt ökad motstånds
krah mot bekämpning.

~

Stril-systemet omsätts successivt till Stril 90,
varvid stril centralerna modernisera s och
anpa ssas tekniskt oc h taktiskt till de nya ra
darsystemen samt fl ygsys temen JA 37 och
JAS 39. Detta innebär bl a, att vår luftbe
vakning förbättras liksom våra möjligheter
att leda och st rid sleda våra flygförband.

~

Kommunikation s- och ledningssystemen
moderniseras. Ett gemensamt informa
tionssystem för såväl krig som fred skapas .
Våra möjligheter att leda vå ra förband även
under svåra förhållanden förbättras.

Krigs

• • Personalläget vad gäller främst mi

litär personal har under ett antal år suc
cessivt försämrats . Detta har samman
hängt med höga pensionsavgångar och
omfattande förtidsavg ånga r. CFV har mot
bakgrund av läget vidtagit ett antal åtgär
der för att komma tillrätta med situatio
nen. Rekrytering och grundutbildning
ökas kraftigt. Dessa helt nödvändiga
åtgärder får emellertid vissa eko nomiska
• • Sammantaget innebär plan erad ut och verksamhetsmä ss iga kon sekvenser
veckling alt våra flygstridskrafter bedöms för hela perioden 1988-92.
De kraftfulla åtgärderna på personalsi
få de grundläggande förutsättningarna för
att kunna lösa sina uppgifter såväl under dan genomförs för att så snabbt som möj
ligt kunna återfylla FV:s fredsorganisation
olika situationer i fred som i krig. Krigsor
till den nivå som fordras för att FV:s krigs
ganisationen är emellertid nere på ett mi
organisation skall kunna fungera på ett
nimum ur operativ synvinkel.
För FV planeras under perioden 1988 tillfredsställande sätt, samtidigt som erfor
92 ökade satsningar för att tidigt förse derlig beredskap skall upprätthållas.
I de operativa grunderna för planering
jaktflygdivisionerna JA 37 samt senare
flygdivi sio nerna JAS 39 med förbättrade ställs krav på snabbt tillgängliga förband,
motmed el. Attackflygdivisionerna AJ 37 hög mobiliseringsberedskap och förm åga
ges tidigt möjlighet att bära modern sjö
att uppta försvar under pågående mobili
m ålsrobot, RB 15F . Vidare utvecklas en sering.
För att dessa operativa krav skall inne
aktiv målsökare för RB 71 och ytterligare
robotar anskaffas. Denna robot - RB 71 A hållas måste bl a "svaga länkar" undvikas.
CFV har i planeringen eftersträvat en så
- skall bäras av både JA 37 och JAS 39.
Forsknings- och utvecklingsverksam långt möjligt balanserad avvägning mel
het planeras för respektive system enligt lan samtliga FV:s system, så att ingen del
"generalplanen". I flera fall ligger dock markant eftersätts och därmed framstår
verksamheten på miniminivå. I något fall som gränssättande för flygstridskrafternas
är den mer omfattande, t ex vad gäller förmåga . CFV bedömer att programpla
jaktrobotar. Verksamheten där inriktas nen härvidlag är väl balanserad. Den
särskilt mot ett beslutsunderlag till 1992 samlade försvarskra ften hos flygstrids
om eventuell utveckling aven inh emsk krafterna ligger dock i underkant i förhål
radarjaktrobot (RB 73) för JAS 39.
lande till uppgifterna.
..

organisationen
nere p;
ett minimum

NATO:s motsvarighet till WP:s 5/1-27 Flanker kan j till viss del anses
vara F-IS Eag/e ... om man bortser frJn att F- IS till sin grundkonstruk
tion år ca tiD Ar äldre. F-75 finns ba,serad i Europa hos USAFE i Bilbure/
V-TysldiJlld, SQe.derbergINederl:inrJerna och Keflavik/Island. - Del tar
F-15 (rakaste fAge/vägen) ca 45 min att nA svenskt territorium.
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• • Ekonomi. - FB 87 innebär för FV
att plane ringe n inriktas mot grundnivån
(nivå 1) i OB:s underlag till försvarsbeslu
tet "OB 87 -92 ". Utöver denna gru ndni vå
ska ll ett antal särsk ilt utpekade åtgärder
genomfö ras. Särskilda resurser har tilld e
lats för dessa i form av noga angivna be
lopp för respektive åtgärd.
För FV innebär detta en nivå som 198 7
92 i EKONOMISKA termer ligger mellan
nivå 5 och 6 i "OB 87-92", men som till
sitt FAKTISKA INNEHÅLL avsevärt skiljer
sig från vad som i " OB 87 -92" inplanera
des i dessa nivåer.
Den materielutveckling och -an skaff
ning som planerades under 1987 -92 i ni
vå 1 har till delar måst reducera s. Detta
blev följden när de rik tade åtgärderna in
planerats utan inskränkningar och när
hänsyn tagits till relativa kostnadsökning
ar inom grundnivån.
OB har anv isa t följande ekonomiska
ramar i miljoner kronor för FV (prisl äge
februar i 1986). - Tabell 2.
88/89

89/90

90/9 1

91 /92

88-92

9.058

9.135

9.369

9.771

37.333

Betalningsmedlens fördelning på olika
huvudprodukti onsom råden framgår av
tabell 3.

Hpo/Verk·
samhetsområde

Betalnings·
medel 1988-92

1) ledning & för·
bandsverksamhet

13.838

2) Anskaffning
av materiel'

21.869

3) Anskaffning
av anläggningar

För att helt kunna genomföra vad som
förutsatte s i FB 87 skulle en förstärkning
om ca 200 Mkr/år erfordras fram till
1992 . En sådan förstärkning skulle inne
bära en väsentlig effektökning inom
främst bas- och stril-systemen samt ge en
ökad stabilitet och sä kerhet i FV :s utveck
ling.
CFV har för bud getåret 1988/89 (pro ·
gramplanen s .första år) fördelat de av OB
tilldelade medlen enligt tabell 4.

1.629

Hpo/Verk.
samhelsområde

Summa: 37.333
1) InnehJIlf!f numf!f(J både hpo 2 och 4::.:: Forskning & försbk.

För att utvecklingen inom FV skall kun
na genomföras enligt den målsättning till
1992 och inriktning till 1997 som FB 87
angav , måste bl a nedanstående förut
sättningar inne hållas :
~

Priskompen sation måste erhållas efter den
verkliga prisutvecklingen.

~

Personaluppfyllnad mås te ske i min st pla
nerad takt.

~

Rationaliseringsarbetet må ste kun na ge
nomföras enligt plan till 199 2.

För att HEL T kunna genomföra
det i FB 87 förutsatta fordras:

Betalnings
medel 1988-92

1) ledning & för
bandsverksamhet

3.408

2) Anskaffning
av materiel

5.269

3) Anskaffning
av anläggningar

381
Summa: 9.058

Det innebär att FV under 88/89 utveck
la s planenligt men på den reducerade ni·
vån enl ovan.

Förstärkning med200 Mkr/år
1997

flYGVAPNET

PP
1987

Jaktdiv 35

3

2-3"

Jaktdiv 37

8

8

Attackdiv 37

5,5

5"
1,5

lätta attackdiv

4

4"

JAS-div39

• • Krigsorganisationens utveck
ling. - Krigsförb anden består av led
ningsförband (sektorstaber), STRIL-för
band (stridsledning och luft beva kning)
och sambandsförba nd. Dessa förband
har i dag en acceptabel förmåga att lö sa
sina uppgifter och bibehåller denna i allt
väsentligt.
Provverksam heten med datorstödda
takti ska ledningssystem fortsätter. Den
fortsatta systemutvecklingen styrs i första
hand av kraven på ledning i krig.
System "Väder 80 " införs oc h vidareut
vecklas med b l a integrering av flygtrafik
lednings- och hydrografi sk information. 
Nya väderradarstationer anskaffas för att
bättre tillgodose fl ygsäke rheten.

8

nivå

-

Span·flygdiv 37

6

6

Tunga Ip-fpl (ant/st)

8

8

33

30

Basbal

•

Lufornätet.

•

Fjärrskriftfunktionen .

STRI L-systemet förbättras och övergår
successi vt till STRIL 90. - "STRIL 90" in
nebär främst att:
Sambandssystemen förbättra s under
perioden. De ges ökad snabb het, flexibi
litet , uthålligh et och säkerhet. Även sig·
nalskyddet samt skyddet mot telestörning
förbättras. - De system som berörs är
främst:
•

Försvarets Telenät (FTN )

•

Tran sportab la sa mbandsutru stni ngar.

•

Mod erna markuppställda
anska ffas. (PS 860 & 870)

radarstationer

•

De mark uppställda radarstationerna kom
pletteras med ett flygb uret system, PS 890.

•

Transportabla radargruppcentraler tillförs.
(RrgclT. )

•

Modern materiel till strilcentralerna utveck
las och tillförs.

•
Jaktflygförband. - Dessa är utrus·
tade med JA 37 Viggen och J 35 Draken .
Förbanden har hög materiell standard
men har i dag och några år fram åt perso
nalb rister.
Den avslutande ombeväpningen til l JA
37-systemet genomförs enligt plan. Från
1989 är samtliga åtta divisioner ombe
väpnade. Kva litativt häl ler dessa interna
tionel lt sett en mycket hög nivå. Den an
gelägna kvantitetsökningen med en nion
de JA 37-division medgavs inte i den
ekonomi som avdelades i FB 87. Där
emot tilldelades resurser för förbättringar
av JA 37:s motmedel ssystem. Ytterligare
anskaffning av kvalificerade IR-jaktrobo
tar RB 74 (Sidewinder 9l) har kunnat tidi
gareläggas . FB 87 innebär också en sats
ning på svensk utveckling aven radarjakt
robot (RB 71 A/73). Denna innebär i ett
första steg en utveckling och förbättring
av FV:s nuvarande RB 71. Utvecklingen
skall genomföra s tillsammans med ut
ländsk industri och den nya roboten (RB
71 A) skall tillföras jaktflygsystemet UA 37
och JAS 39) mot mitten av 90-talet. I ett
andra steg skall forskning och utvec kling
bedrivas avseende en inhemsk radarj akt
robot (RB 73) för JAS 39 , så att beslut om
vidare utveckling och anskaffning kan fat
tas i 1992 års försvarsbeslut. Det gemen
samma projektet (RB 71 A/ 73) kallas äver.
"Jaktrobot 2000 " .

• • JAS 39-fÖrband. - Försvarets nya
flygplanprojekt Gripen utvecklas i stort
enligt de planer och målsättningar som
låg till grund för JAS-beslutet.
Realiserbarhetsstudier av olika delar i
vapen programmet pågår. I FB 87 tilldela
des extra resurser för ökad satsning på

•
Attackflygförband. - Attackflyg
systemet består av medeltunga attackflyg
divisioner (Aj 37 Viggen), lätta attackflyg
divisioner(SK 60) och ledningsorgan (El).
- Aj 37-systemet har successivt modern i
serats och har god kvalitet. Liksom för
jaktförbanden föreligger i dag personal
brist. Den återtas på sikt.
I FB 87 avdelades medel för att AJ 37
skulle ges möjlighet att kunna bära den
för JAS 39 framtagna sjömålsroboten (RB
15 Fl. Vidare görs vissa förbättringar på at
tackrobotarna mot markmål (RB 75 Ma
verick).
Antalet lätta attackflygdivisioner SK 60
behålls minst till mitten av 1990-talet.

Enligt tidigare ligger beslut om att tre
Draken-divisioner skall gångtidsförlängas
och modifieras från) 35F till version J 35).
Dessa divisioner bibehåll (vid FlO/Äng
elholm) under större d len av 90-talet. I
samband med FB 87 togs frågan om en
fjärde Draken-division upp, när ekono
min inte räckte till en nionde JA 37-divi
ion. Av "OB 88-92" framgår dock, att yt
terligare tolv J 35F skall modifieras till ver
sion) 35). Härmed kapas handlingsfrihet
inför 1992 års försvarsbes lut att snabbt
kunna sätta upp en fjärde Draken-divi
sion . Extra medel har inte kunnat avd las.
CFV har därför beslutat att inom egen be
fintlig ram genomföra erforderliga åtgär
der.

Antal divisioner
30

25

20

15
Tot

= 11 div

12?

10

5
3 div J 35J
1962

67

72

77

motmedel , så att i stort ursprungligt pla
nerade motmedel kan anskaffas. Tunga
vapen för sjöm ålsbekämpning (RB 15F)
anskaffas. Vidare utvecklas och anskaffas
nya vapen mot markmål.
I början av perioden 92-97 påbörjas
ombeväpning till JAS 39 Gripen I FB 87

15

82
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avdelades också medel under denna pe
riod för en utökning av antalet JAS 39.
Av ekonomiska skäl har för närvaran
de den tvåsitsiga Gripen-versionen (39B)
utgått ur planeringen.

Antal divisioner
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Spaningsflygförband. - Span ings
systemet består av spaningsflygdivisioner
S 37 Viggen, spanings fly ggrupper SK 60
och underrättelseförband. - Förbanden
har hög kvalitetsnivå . Även här föreli gge r
i dag personalbrist. Samma återhämt
nin gsprogram gäller.
Under programplaneperioden vid
makthålls spa ningsflygsystemets goda
kvalitet och effekt. Motmedels- och foto
tolkutrustningar moderni seras efterhand .
Organisationen av spaningsflyggrupper
kommer att ses över under perioden.

Antal divisioner

15

10
S 37
5

1962

Transportflygförband. - I dessa in
g r en transportfly gd ivision TP 84, trans
portflyggrupper ,
samband sflygd ivisio
ner, samband sflyggrupper samt regional a
och lokala helikoptergrupper för flyg
räddn ing. U nder hel a programplanepe
rioden sker bl a följande:

67

72

77

~

De personala re surse rna vid tra nspo rIflyg
div isionen förstärk s.

~

Ulb ildning av reservofficera re som fl ygfö
rare och vä rnplikti ga lastmästa re ig ' ng
säll s.

82

~

87

92

De regionala flygräd dn ing shelikopt rarna
HKP 4 börjar 1988 att ersJttas av nya HKP
10 (Super Puma).

Ledningsfunktionen för tra nspo rtflygresur
serna förbättra s.

Orga nisati onen för transportflyggrupper,
sambandsflygdi v isio ner och sa mbands
flyggru pper öve rses.

För den lokala flygräddningsfunktio
nen utnyttjas ti lls vidare H KP 3 B jämte fy
ra HKP 9B . Typ av ersättningshelikopter
för HKP 3 m m studeras vidare.

Basförband. - Dessa består i hu
vuds ak av olika typer av ba sförba nd som
samma nförs till basbataljoner sam t ve rk
stadsförband som sammanförs till verk 
stadsbataljoner.
Övergången till nytt bassystem - "Bas

90" - pågår. En ny basförbandsorganisa
tion - "Basbat 85" - införs.
Basutbyggnaden är försenad i förhål
lande till ursprunglig plan men genomförs
nu i full omfattning. - Anskaffningen av
ny basmateriel fortsätter liksom tidigare

påbörjade åtgärder för att öka bass ys te
mets uthållighet.
Möjligheterna att verka i ABC-miljö för
bättras genom successiv anskaffning av
skyddsdräkter för såväl flygande personal
som klargörings- och övrig baspersonal.

• • Fredsorganisationens utveck
ling. - Flygstridskrafter na skall kunna ut

lisering aven sådan funktion kommer att
stud eras ytt erligare. Vidare komm er
kopplingen mellan krigs- och fredsorga
nisationerna i dessa avseenden att klar
lä ggas .

tering inom dessa fack. Den ökade rekry
teringen behålls ett antal år, för att så
snabbt so m möjli gt återfyll a FV:s fredsor
ga ni sa tion till den nivå som erfordras för
en effekti v fredstida verksamhet, så att
kr igsorgani sationen skall kunna beman
nas på avsett sätt.
Arbetssituationen i FV är i dag mycket
krävande - och kommer några år fram 
över att sa vara. Den ökade rekryteringen
bedöms medföra viss nettotiIIförsei av yr
kesofficerare från och med inn evara nde
budgetår. De åtgärder som hittills vidta
gits - och planeras - kommer dock att ge
full effekt först om några år. Dagen s va 
kanser är inte fyllda förrän i början av pe
rioden 92-97. Konsekv enserna av detta
är att kraftsamling måste ske till de allra
väsen tligaste uppgifterna de närmaste
åren.

~

~

nyttja s i hela landet och i närliggande om
råden. Detta förhållande kräver ett väl ut
byggt och över hela landet tä c kande ba s
och stridsledningssystem. Incidentbered
skapen kräver att betydande delar av
dessa system är i drift i fred.
Antalet flottiljer i FV har halver ats under
en 20-årsperiod. Kvarvarande antal är ett
minimum m h t krigsförberedelsearbetet
över landets yta och från bered skapssyn
punkt. Även antalet skolförband är nu ne
re på ett minimum.
I samband med att JAS 39 införs plane
ras anpa ss ningar i led ningssystemet. En
särskild funktionsledning under ÖB pla
neras att skapas. En motsvarande funk
tion torde behövas i fredsorga ni sat ionen.
Uppgifter för sam t organisation och loka-
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Personalläget. - Militär personal.
Personall äget har und er det gångna året
ytterligare försämrats någo t. Detta sam
manhänger med att pensionsavgångarna
nu och de närmaste åren är som stö rst
och att förtidsavgångarna under några år
varit onormalt höga. Bristerna är liksom
tidiga re mest accentuerade bland flygfö
rare och teknisk personal .
Därför har rekryteringen ö kats kraftigt,
främst vad gäller de ss a grupper. För at t
möjliggöra detta sker en omfattande om
läggning av utbildningssysteme t, vilken
skall medge en i princip fördubblad rekry

FB 87 innebar ett reducerat personal
minskningsmåi inom FV:s personalram.
Denna skall nu innehålla ytterligare ca
300 yrkesofficerare, totalt ca 4000. Först
i slutet av 90-talet beräknas dock detta
jämfört med tidigare högre mål vara nått.
Beträffande flygförare och teknisk perso
nal bedöms dock vidtagna åtgärder inne
bära att de flesta vakanserna är fyllda till
1992.

des. Detta innebär en ökning av perso
nairamen med ca 250 civilanställda till to
talt ca 3300 civilanställda.

• • Värnpliktiga. - Värnpliktsutbild
ningen vid FV har två övergripande inrikt
ningar:
~

Utbildning av alla till krigsbefattning.

~

Utbildning för att utföra beredskapsuppgift
inom fredsproduktionens ram.

• • Civil personal. - Inom ramen för
såväl krigs- som fredsorganisationens be
hov ges den civila personalen befatt
nings- och vidareutbildning på olika nivå
er.
Bland den civila personalen föreligger
fortfarande en viss obalans mellan behov
av och tillgång på personal av rätt utbild
ning/kvalitet, främst beroende på efter
verkningarna av genomförda organisa
tionsförändringar. Problemen kvarstår de
närmaste åren men bedöms sedan mins
ka, då de personalmässiga konsekvenser
na av bl a Underhållsutredningen (U 80)
och F18:s (Tullinge) nedläggning är av
klarade.
Avgångarna bland viss civil, teknisk
personal är fortfarande stora och leder till
ökade utbildningsbehov. Detta har lett till
eftersläpningar och störningar i verk5am
heten.
FB 87 innebar att även personalminsk
ningsmålet för civil personal reducera

Personal
minskningen
reduceras
Ytterligare
ca 560 tjänster
lår behållas

• • frivilligverksamhet. - Den frivilli
ga försvarsverksamheten har stor betydel
se för försvarets och FV:s förankring i
samhället samt för samhörigheten mellan
krigsorganisationens personal och FV:s
fredsförband.
Basbataljon 85 ställer ökade krav på fri
villigutbildning. Nya krigsbefattningar för
värnpliktigt befäl tillkommer, som medför
ökat behov av grupp- och plutonbefäl.
Verksamheten inriktas mot vissa befatt
n ingar i krigsorgan isationen.

För flyglottor inriktas verksamheten
särskilt mot:

• • Byggnadsverksamhet och an
läggningar. - Medelstilldelningen för

•

Anpassningen av våra flygbaser till flygbas
system 90 fortsätter och slutförs under and
ra perioden.

•

Underhåll av rull- och taxibanor vid freds
och krigsflygplatser utförs.

•

Nybyggnad av mobiliserings- och ammu
nitionsförråd sker.

byggnadsverksamheten har under pro
gramplaneperioden kunnat ökas något i
förhållande till tidigare nivå. Ökningen
har huvudsakligen tillförts för krigsorgani
sationens behov.
Verksamheten sker bl a genom att:
•

Skyddade grupperingsplatser för radarsta
tionerna PS-860 slutförs och PS-870 ge
nomförs i stort under perioden.

~

Rekrytering (inom åldersgruppen över 18
år)

~

Grundutbildning. (Genomförslokaltlregio
nalt.)

~

Vidareutbildning i krigsbefattning.
nomförs centralt.)

(Ge

För värnpliktigt befäl och meniga inrik
tas verksamheten mot att:

För fredsorganisationen genomförs så

Mot bakgrund av krigsorganisatoriska
förändringar (t ex "Basbat 85") utbildas
ett större antal vpl än tidigare till kvalifice
rade befattningar. Det totala antalet vpl
blir dock i stort oförändrat.
Befälsuttagna vpl utgör grunden för
rekrytering till yrkesofficerare. Utbild
ningsmyndigheterna har härigenom ett
utökat ansvar i värnpliktsutbildningen.

• • Repetitionsutbildning. - Repeti
tionsutbildning planeras i stort genomfö
ras i erforderlig omfattning. Denna inne
bär på sikt en ökning. Basbataljonerna
kommer under 90-talet att reputbildas
med 75 proc av styrkan mot nuvaranmde
ca 50 proc per tillfälle. Nya förbandstyper
och ny materiel kräver omskolning av
personal under repetitionsutbildningen.
Repetitionsutbildningens längd och
omfattning liksom personalstyrkan måste
i framtiden anpassas till de enskilda för
bandens uppgifter och behov av utbild
ning.

Sammantaget konstateras att fredsor
ganisationens personella resurser, som
både är gru nden för en effektiv krigsorga
nisation och en hög insatsberedskap, för
närvarande genomgår en omfattande
återuppfyllnad, så att FV:s uppgifter även
framdeles skall kunna lösas i full omfatt
ning.

~

Öka personalens kunskap och förmåga i
krigsbefattningar.

~

Tillföra krig~organisationen utbildad perso
nal.

~

Upprätthålla ett levande och aktivt försvars
intresse.

Ungdomsverksamheten (FVRF-ungdo
mar) har fått ökad betydelse för rekryte
ring av fast anställd personal, vilket kräver
uppmärksamhet. Denna verksamhet ge
nomförs lokalt/regionalt.

väl nybyggnad som underhålls- och om
byggnadsåtgärder. Denna verksamhet är
motiverad dels av organisationsföränd
ringar, dels av att befintliga lokaler inte är
fullt funktionella m h t volym-, arbetsmil
jö- och/eller hygien krav. Nybyggnation
p~börjas bl a vid F5, F13, F14, F16 och
F21. U nder perioden sker också vissa be
redskaps- och säkerhetshöjande byggåt
gärder för att främst försvåra säkerhetsho
tande sabotageverksamhet.
•

11

--->-

p

*

Vid d internat; mella flygutsfäl/ningarna i
Frankrikeile Bourgel och StnrbritannienlFarnborough
samla kvalificerade flygjoumalister från hela var/den
och; övrigt t1yginitierad publik bl a till SAFF: (Swe
dish Air Force Fanduh) traditionella middag - ett ätt
att träffa internatione./Itlygexpr>rtis . CFV, gen ·rallöjt
nant SVEN-OLOF OLSON, hrukar därvid hålla ett an
förandp kring aktuelliJ frågor inom Flygvc pflet eller krin.~
flyg lridskrafter i Sverige omvarld, m m . f;-(
CFV:s
anförande vid aret 11ygsa/ong pa Le Bourget har av
Flyg'lapenNytt<; rpr/aktion bedömts även kunna intre 
sera pub/iI(( n har pa hemmaplan. Del at rges darfar

*

* *
1;:(

här.

eFV tal

v·d

lIygUl·

ställningen

på
Le

Tryggt lör mig

aaveta
- oroande

för varje
tänkbar angripare:
••

a
Det har blivit tradition, att jag 'om ch f rör
det svenska flygvapnet får ett tillfälle att ge
min syn på några vä entliga och aktuella
frågor vid de internationella flygut
tällningarna på Le Bourger och Farnbo
rough.
Vid tidigare tillfällen har frågeställning
arna koncentrerats till de materiella frå
gorna - flygplan ystem, strilsystem, ba 
sy tem . D mera mänskliga faktorerna
har kommit n got i bakgrunden. Även
den internationella flyglitteraturen domi
neras av den materiella utvecklingen,
medan relativt få artiklar står att läsa som
berör män ni kan, i detta fall främst flyg
föraren, i systemet. Och ändå är det kans
ke just de män kliga faktorerna som får
allt större betydelse, ja, kanske lom kan
bli avgörande (ör utgången. inte bara av
framtida luftstrider utan för att få en rätt
bedömning av hela den framtida strate
12

giska konfliktsituationen. Jag tänker på så
dana faktorer som uttagning av förare, ut
bildning, träning och förarens förmåga att
fatta successiva beslut i situationer som
inte kan förutses. Men också (lygförar ns
begrän ningar vad avser t ex G-tolerans
mm.
Mot denna bakgrund - men också mot
bakgrund av att flera av Er relativt nyligen
besökt verige och det svenska flygvap
net och där sett vår materiel- tänkte jag i
kväll uppehålla mig främst vid just de
mänskliga faktorerna, men avslutningsvis
ocks göra någon kommentar till det just
fattade försvarsbeslutet avseende svenskt
försvar und r 90-talet.
• • l verige har under de senaste åren
genomförts en studie som kallas Europa
projektet. Slutrapporten har nyligen re
dovisats. Studien som helhet är h mlig,

Foto: lahn Charleville

men en öppen sammanfattning har nyli
gen publicerats. Studien avser en analys
av de militärstrategiska, militäroperativa
och militärtekniska förhållandena i Cen
traleuropa. Studien har tillkommit därför
att vi ofta rör oss med standard! erade
schabloner när det gäller att bedöma vis
sa faktorer. BI a koncentreras ofta be
dömningarna kring antalet markdivisio
ner och dessas framryckningsmöjlighe
ter. En viktig slutsats som Europaprojektet
drar är, att flygstridskrafterna och luftför
svaret på ömse sidor spelar och kommer
att spela en ytterst betydelsefull roll vid
bedömningen av styrkedynamiken och
därmed för de ömsesidiga handlingsmöj
ligheterna vid ett eventuellt krig mellan
WP och NATO. Omvänt har flygstrids
krafterna en mycket stor betyd el e om
fredsbevarande faktor. Den som kan
åstadkomma luftherravälde har också

fått, kanske inte nyckeln till framgång,
men väl nyckeln till att undvika nederlag.
Jag vill säga detta som en allmän bak
grund beträffande flygstridskrafternas
framtid o h betydelse.
Hittills har emellertid huvudsakligen
värderingarna vad avser luftstrid skett mot
bakgrund av den materiella kvaliteten
och kvantiteten. Men precis som förr-in
te minst under andra världskriget- spelar
den personliga skickligheten, djärvheten,
uthålligheten och klokheten en minst lika
stor roll. Och grunden för en eventuell
överlägsenhet läggs redan i uttagnings
processen och byggs sedan vidare under
utbildningen till full stridsflygare. Del är
därför viktigt, dels att vi själva har bästa
möjliga uttagnings- och utbildningssy 
tem, dels värderar dessa faktorer hos en
eventuell motståndare.
Tekniskt sett har utvecklingen gått

mycket fort. Strängt taget finns i dag inga
gränser för vad som är tekniskt möjligt att
åstadkomma. Snarare sätter ekonomi
och fanlasi gränserna . När vi för 25 år se
dan skrev operativa specifikationer som
underlag för teknisk systemutveckling var
det närmast de tekniska mÖjligheterna
som salte gränsen för förverkligandet. I
dag gäller det att redan från början göra
en noggrann avvägning, vilket är mycket
svårare. För ett litet land som vårt blir det
än viktigare att göra rätt redan från bör
jan. Kostnaderna för misslyckande är för
stora. I en intervju i Aviation Week strax
före jul 1986 uttryckte jag själv saken så:
" We will do what is neccessary, not
neccessarily what is possible."
Den tekniska framtidsblick som ligger i
den amerikanska Forecast" indikerar just
att några direkta tekniska gränser inte
finn.
...
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Högre
S-Iolerans
krav

SELECTION I
(Ä PPLICA NTS)
- PSYCHOLOGICAL
- PH YS IOLOGICAL
- MEDICAL

på

J S-erans

TRAINING!EDUCATION
- PHYS ICAl G-TRAINING
(H EART!MUS CLE)
- CENTRIFUG!FlIGHT G- TRAINING

l/ygIörare

• • Men hänger då människan - flyg
föraren - med i denna tekniska utveck
ling? Med flygplan som F-16, F-18, EAP,
A TF och Gripen? - Låt mig då genast be
känna min obrutna och odelade tro p
det bemannade flygplanet även i framti
den . Jag kall här kort beröra bakgrunden
till denna min övertygelse.
Orsaken till alt vi i Europa inte haft krig
på över 40 år är inte att det saknats mot
sättni ngar, men väl att man på båda sidor
inser konsekvenserna av ett storkrig.
Samtidigt har ru tningarna inte bara på
gått utan ökat. Flygverksamheten över
bl a Östersjön är, som jag visade i mitt fö
redrag i London förra året, mycket inten 
siv. Betydelsen av att visa militär närvaro
har ökat. Risken är stor för incidenter och
kränkningar. Politiskt ett ökar risken för
händelser om ligg r någonstans på en
ograderad grå skala mellan fred och krig,
inom det område som vi kallar "gråzon" .
Samtidigt om det gäller att uppträda re
solu t och med beslutsamhet, gäll r det att
anpassa sitt uppträdande efter ituatio
nens krav, eJ v s flexib II.
Det bemannade flygplanet har möjlig
het att förfly tta ig till d t områd där det
bäst behöv . Det bema nnade jaktflygpla
net kan identifiera, avvi a - utan eller
med vapenmakt lIer bekämpa en
"motståndare" allt efter lägets krav. Kort
sagt är flygföraren den bäste beslutsfatta
ren i flertalet av de icke förut ebara situa
tioner som kan uppkomma. Trots den
enorma utvecklingen inom det tlygburna
dataområdet är den mänskliga hjärnan
med sina 15 miljarder hjärnceller ändå
överlägsen i många situationer. Utveck
lingen av datorer har från JaktViggen till
Gripen ökat trefaldigt vad gäller databe
handlingskapacitet och tiofalt vad gäller
funktionsomfattning (minneskapacitet).
Samtidigt har hårdvarans vikt minskat till
en fjärdedel. Detta indikerar den växel
verka n mellan människa och maskin som
resulterar i flexibilitet.
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TECHNOLOGI
- IMPROVED G-SUIT
- NBC-!LASE RPROTE CT ION
- IMMERSI ON SUIT

SELECTIOf
~ 35 YEA RS OF AGE
SIMILAR TO SELECTION

Bild l

Urval 1: Fysiologisk, psykologisk, medicinsk. - Träning/utbildning: Fy ik, G-träning,
centrifuglflyg-G-träning . - Teknologi: Bättre G-dräkt, ABC-Ila erskydd, iso/erdräkt.
- Urval 2 : Över 35 år & enl urval ,.

Med ökande motor t yrka, tarkare och
lättare material, elektroniska fly-by-wire
y tem , instabila flygplankon truktloner
m m blir flygplanen my kel manövrerba
ra och kan nabbt ta my kel höga G-be
lastningar. Gränsen för människan att
hänga med närmar ig. Äv n om framti 
dens flygplan alltmer flyg av Ina sy tem ,
är del föraren om !lyger yst men.
Med en G-tillväxt från l G till9G på ba
ra någon s kund, utsätts flygföraren för
mycket stora påfrestningar. Samtidigt
skall han fatta nyanserade beslut och helst
kunna tänka logiskt. Risken för s k G
LOC, d v S G-induced loss of con ious
ness, är påtaglig och de s ödesdigra kon
sekvenser inses lätt . En G-inducerad
medvetslöshet på 15-20 sekunder kan
också medföra en påföljande förvirring
under varierande tid. Vi vet också, atl för
mågan att motstå G-påkänningar dels är
individuellt varierande, dels kan höjas ge
nom träning. Uttagningsprocessen o h

förarträningen i fysiskt hänseende får där
för framdeles allt större betydel e.
• • Urvalsproce sen har fram till nu i
de flesta länd r vanligtvis omfattat gallring
av individer med jukdomar, deformite
ter, mentala törningar eller dem som har
dåliga koordination värden. Uten eller
ingen uppmärksamhet alls har visats kring
varierand grader av fysisk arbet kapaci
tet. Det skulle vara bra att kunna ute luta
dem med konstant låg G-tol rans och låg
fysisk arbetskapacitet och välja dem med
e Ireml hög G-toleran under förut ätt
ningar att andra karaktär drag är accep
tabla. Ett noggrannare urval av framtidens
flygförare med uppmärksamhet på fysiska
kännetecken bedöms vara värdefullt.
Som vi vet, står erfarna förare emot G
påkänningar bättre än oerfarna. Strids
mässig avancerad flygning men även
centrifugträning ökar G-toleransen.
G-träning, dvs särskild anpassad fysisk

Gallring

sker

FÖRE
inlagning
till flVg
ulbildning
samheten på de mänskliga faktorernas
betydelse för framgång i luftstrid. I vissa
hänseenden är författaren kritisk mot
amerikanska uttagnings- och utbildnings
metoder och an er att större uppmärk
samhet måste ägnas dessa frågor.

Innehållet (engelskan) i dessa två bilder förklaras i den venska texten, sid 16.

träning, har visat sig väsentligt kunna öka
G-toleran en vid simulerade stridsma
növrer (ACM) . Med två träningstillfällen i
veckan har kapaciteten vid ACM ökat
med nära 40 proc.
Detta är en av anledningarna till varför
de svenska jaktdivisionerna är utrustade
med träningsuuustning i särskilda utrym
men intill divisionen, där förarna bl a be
driver sin träning. Varje tolvmånaderspe
riod te tas förarna vad avser dera5 trä
n i ngsresultat.

• • Kraven på fiygföraren i ett modernt
högprestandaflygplan har stigit oerhört.
Förarens utrustning måste motsvara och
följa dessa krav. Till och med bör ett nytt
urval av förare efter det att de fyllt 35 över
vägas. - BI/III.
I Sverige pågår för närvarande ett inten
sivt arbete på utformning av bl a en ny

BI/d 2

modern G-dräkt med eventuellt ingående
assi terad övertrycksandning samt lätt
viktshjälm. Utveckling sker också på olika
platser i världen av röstkontrollerade styr
metoder, hjälmmonterad siktlinjesindika
tor och inom andra områden som berör
förarens funktion .
My ket slora ekonomiska satsningar
gör på att utveckla materielen och dess
pre tanda. Det är uppenbart all vi paral
lellt måste ägna stor uppmärksamhet åt
for kning inom human-området, bl a i
syfte att så långl möjligt öka G-toleransen,
för att därigenom möjliggöra att de teknis
ka förutsättningarna till fullo kan utnyttjas.
• Förra året (december 1986) stod en
intressant artikel att läsa i Air University
Review. Den hette: "The Human Factor:
The United States versu the Sovjet Figh
ter Pilot." Jag skall här inte referera denna
artikel i detalj utan konstaterar bara, atl
den på ett utmärkt sätt fäster uppmärk-

Jag citerar:
"Vi kan öka taktisk stridskapacitet vis
a-vis Sovjet på flera sätt; köpa fler flyg
plan, bygga nyare flygplan , radarsy tem
och robotar, ökad underhåll äkerhet
etc. Men den främsta faktorn , om kan få
det stora avgörandet, och om förmodli
gen är den billigaste o h lättaste lösning
en, är den mänskliga faktorn .. . "
Och lite längre fram: "Dagens jakt
förarutbildning är en krävande process.
Utan en bra grund att bygga på kan inget
utbildningssystem producera en kvalifi
cerad jaktförare. Därför måste urvalspro
cessen av flygförare ändras till att bli mera
offensiv, konkurrenskraftig och utslag gi
vande .. ."
Uttagning - och utbildningssystem va
rierar i olika länd r. För ett litet land om
Sverige är det nödvändigt att, bl a av
ekonomiska käl, eftersträva hög effekti
vitet inom de sa områden. Jag skall därför
kortfattat beröra vårt uttagnings- och ut
bildningssystem amt också ge några tan
kar för framtiden.
• • När jag gjorde min grundläggande
fiygutbildning i Sverige 1945-46, var vi
från början ca 200 elever. Av dessa utexa
minerades sedan cirka 85, d v s en gall
ringsprocent på ca 60. Varje flygpass med
en elev som senare gallrades bort var i ig
en onödig utgift. Organisationen fick di
mensioneras till maxantalet elever och
blev därigenom inte optimal , sett under
hela utbildning tiden.
Jag erinrar mig ock å min flyglärare to
tala inkompetens vad avser utbildnings
mässig fiygpedagogik. Hårda ord och ut
skällning var metoden för dagen. Gjorde ~
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jag något fel i luften , log han bry kt spa
ken ur handen på mig. Men uppenbarli
gen ans g han det ändå lönt att källa, för
jag fick ju vara kvar .
Uttagningsprinciper och lärarpedago
gik hänger ihop och har ägnats stor upp
märksamhet j Sverig . Genom ett syste
matiskt och utvecklande arbete tror jag
mig kunna påstå, att vi i venska Hygvap
net nått fram till bra resultat. Genom pro
jekt OKAFF, som betyder O peration Kva
litetshöjning Av Flygförarproduktionen,

har vi bl a nått fram till ett helt nytt yn ätt
vad avser Hygpedagogik med inriktning
på effektiv utbildning helt utan tres. Pa
rallellt har uttagningsmetoderna förfinats
och edan början av 70-talel tillämpar vi
bl a DMT - Defence Mechanism Te !5
om ett led i vår uttagning.
Resultatet har inte låtit vänta på sig. Vi
är relativt unika i värld n med ett system
där i stort sett all gallring ker före intag
ning till flygutbildning. O h då är att be
akta, all vi i Sverige, till killnad från flerta
let andra länder, inte har någon selekte
ring på olika grupper, t ex direktuttagning
till helikopter- och transportförare . Alla
ta ut för att bli Nfirst c/ass combat pilot".
Och jag vågar påst att resultatet är gott.
• • Utvecklingen från lutet av 60-talet
till aO-talet har varil, att utgallringen av
elever under grundläggande flygutbild
ning har minskat från 50 proc till under
lio.
D t venska uttagningssy tem I för
flygförare ger i stort följande siffror. Av
1.400 intagna för test tas ca 40 ut för
grundläggande flygutbildning (GFU). Ef
ler FU är det 36-40 elever kvar för vida
re utbildning till stridsflygare och efter ca
40 månader är nästan alla fortfarande ak
tiva stridsflygförare. - Bild 2, sid 15.
Utbildningsmodellen för flygförare är:

1) 1 2 månader GFU på Bulldog och SK
60
2) 11m nader GTU p SK 60
3) Omskolning (fIS) 5 månader på 35
Draken alt 37 Viggen
4) Ca 20 månaders taktisk utbildning till
full användbarhet i krig organi atio
nen på 35 Draken och 37 Viggen.
I år har vi första kullen elever som
genomför in grundläggande flygutbild
ning enbart och direkt på SK 60. (Blid 3.)
Hittillsvarande resu ltat är goda. Men
jag avvaktar utvärdering för slutligt ställ
ning tagande beträffand perman ntning
av den utbildningsgång n. Denna utbild
ning kan ses som ett led i utbildningen
mol kommande JAS 39 Gripen . Tid fram
till fullt utbildad stridsflygare är 48 måna
der, vilket innebär ca 500 flygtim.
Rent generellt tror jag det finns en ten
dens till konservatism vad gäller flygut-
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Utvecklingen av flygförarutbildningen har sedan 1910-talet visat en kraftigt minskad avskilj
ning från den grundläggande flygutbildningen (GFU). Detta har kunnat ske genom att utbild
ningsklimatet vid Krigsflygskolan/FS, Ljungbyhed ständigt förbättrats och genom bättre ut
tagningsmetoder samt genom vidareutbildning av våra flyglärare.
Hittills har GFU inletts med flygning med propellerflygplanet SK 61 Bulldog för att därefter
följas av flygning med jetskolf1ygplanet SK 60. Erfarenheter vid FS har dock visat, att sanno·
likt skulle utbildningsresu/tatet totalt bli än bättre om GFU genomfördes enbart på SK 60,
alltså EN flygplantyp . En utökning av flygtiden på SK 60 med 10 tim till totalt ca 125 tim inne
bär visserligen en liten ökning, men den ger likväl flygeleven nödvändig erfarenhetsökning.
Aven utbildningstekniska och organisatoriska fördelar vinns härigenom. Med enbart GFU på
SK 60 kan dessutom mer tid avsättas för värdefull teoriutbildning.
Försök med GFU enbart på SK 60 inleddes i våras. Samtliga elever har sedan dess genom
fört ensamflygning (EK) utan problem. Förändringarna i övningar efter EK är små jämfört
med tidigare GFU. Resultaten hittills av denna revolutionerande utbildningsmetodik är
mycket lovande. Inga problem synes föreligga att framdeles utbilda direkt på jetflygplan. För
söksverksamheten fortsätter alltså och slutligt ställningstagande för eller emot "GFU Ny" tas
i början av 1989. Ett "go ahead" gör FV unikt i flygutbildningshänseende och ambitionshöj
ningen i grundutbildningen av flygförare kan således mötas bättre än tidigare.

bildning ute i världen . D t är dags att prö
va nya metoder, som beaktar framstegen
i vårt samhälle i övrigt och som tar tillvara
d n moderna pedagogiken och tekni
kens möjligheter.
• • Vid mina be ök i olika länder disku
terar jag ofta bl a flygtid r per förare och
år. Tiderna varierar men också åsikterna
om kon ekven r. Inom ATO betraktas
vanlig n ca 170-180 timmar per år om
normaltid för en stridsflygare. Enligt min
mening är det innehållet i flygtiden som
inom vissa gränser- är av större betydel e
än flygtidens omfattning i ig jälv. Av
ekonomiska och produktionstekniska
skäl är flygtiden per flygförare och år rela 
tivt lågt i Sverige. Ändå vill jag påstå att ti
den är tillräcklig för att vi kall nå ett gott
resultat, även om en ökning av flygtiden i
sig vore önskvärd. Tillgången på övnings
områden är god i Sverige. Tran porttider-

IF

na är i stort försumbara. Många övnings
kjutplatser ligger i nära an lutning till vå
ra flottiljflygplatser. Alltsammans gör att vi
kan utnyttja nä tan 100 proc av flygtiden
till effektiv flygträning.
Vi eftersträvar d ssutom att redan i
fredstid bedriva alla våra övningar så
krigsmäs igt som möjligt. T ex är lägsta
höjd för vår attack: över hav ca 60 fot;
över land ca 150 ft, momentant 90 ft.
Lägsta höjd för c nfall mot lågflygande mål
är 150 fot VMC och 1500 fot IMC. lägsta
höjd för manövrerande strid är 300 fot.
Dessa värden är uttryck för en avvägning
mellan viss risktagning i fred och kravet
på operativt/taktiskt uppträdand i krig.
Siktet på vår utbildning är s dan tt an
tal år inställt på JAS 39 Gripen. Bedömda
tider inför JAS 39-utbildningen, beroende
av om vi senare har en tvåsitsig Gripen
version (JAS 39B) eller ej, är följande :
Al,..,., j I 12 månader GFU på SK 60
= 130 timmar.
Bild..
12 månader GTU på SK 60
= 115 timmar.
12 månader TIS och GFSU
på JAS 39A+B = 140 tim
mar + ca 70 timmar i simu
lator.
Fortsatt utbildning vid för
band till full krigsanvänd
barhet.

Alternat; ' 2 : 12 månader GFU (enligt

Blid 4

ovan) .
12 månader GTU på nytt
avano rat skolflygplan =
160 timmar .
12 månader TIS och GFSU
på JAS 39A = 140 timmar
+ 80 timmar inklluftstrid 
simulator.
Fortsatt utbildning vid för
band till full krigsanvänd
~
barhet.

MID
B/ld ~

Pilot training for JAS 39 Gripen
Basic flying training 12 months
130h with Saab 105/SK 60

Basic tactical training
12 months
115h with SK 60

Basic tactical training
12 months
160h with SK 60
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FlJr '/JrsIa gången har en r"lIlIIcIf UI FrRF:s
egna lellfung,ral sllm /Jltrlllanll' sklllclI'frlll
c,ntral kulS. Premiären skelIIIe ,åKIJ,'ngsr/k
I somras, lIäl VIIIII HAKAN ALMROTH (Fl7} IIch
vllm ROY JILDENSTAL (IJre/J11I FVI) /Jltrllllle
sklllchefen Drll Karl-Erik N/lulln unlllf valSln
lrå"cklllS,er/lIl1. {( En FfRF-kunnlg ,elSIIn
/J',lren IIaml,lI,s Ingå I kUIS/ellnlngen, sltll
rlf RIIY JI/II,nslållllenna alllke/.
Tjänsten avsåg dels att avlasta
skolchefen en del administrativa
uppgifter, dels vara FVRF:s re
presentant gentemot de värn
pliktiga eleverna. För egen del
såg Jag uppgiften som en utma
ning. Tidigare hade jag under ett
antal år haft förmånen att som lä
rare verka vid kursgården. Som
lärare brukar vi säga, "vi är till för
eleverna, dygnet runt". Så säger
man även i den s k kursgårdsled
ningen, men ordet elev har bytts
mot "alla och envar".
Kursgården
härbergerade
drygt 200 personer. Arbetstiden
blev därefter. Drygt 60 effektiva
veckotimmar, plus all strötid till
givande samtal och tröstens ord.
Det märktes och kändes, särskilt
i kontakten med nytillkomna eller
"ganska nya" elever, att ens egen
utbildning och kunskap om
FVRF behövdes. Därför tror jag
att det även framledes är av vikt
om en FVRF-kunnig person in
går I kursledningen. Att en bitrel
ler stf skolchef behövs tycker jag
sommarens jobb har visat. Nu
återstår för FV:s ledning och
FVRF:s ledningsfunktion att re
sonera sig samman om ur vilka!
vilket "led" man skall hämta kraf
ten till funktionen som sådan.
Som det praktiskt fungerade
under nuvarande skolchefens
överinseende, så bör det funge
ra även framledes. Därmed sagt
att den tillskapade befattningen
också på "papperet" får en In
riktning och utformning som
gagnar elever/lärare och utbild
ningen. Eller skall det vara en ren
representationstjänst för FVRF,
med måhända inslag av enklare
göromål?

Det är ju trots allt på det sättet,
att all personal I tjänst vid central
utbildning måste "handploc
kas". Det finns I FVRF-Ieden en
del att välja bland. Och om "'vi"
åter får chansen så skall vi ta
den. Här kan vi tillsammans med
yrkesofficerare få del av ideer,
samråda och var för sig påverka
utformningen av utbildningen i
stort samt däri krav och förvänt
ningar på såväl elever som lära
re. Allt i relation till myndighetens
krav på krigsanvändbarhet.
• • "Undret i KöpIngsvik." 
Köpingsviks kursgård drivs nu
mer aven mycket driftig inten
dent. Jag skulle vilja påstå att där
sker näst intill under. Om FV får
möjlighet att ytterligare dispone
ra två utbildningsveckor vid
kursgården, är det min förhopp
ning att FVRF aktivt arbetar för
denna sak. Framförallt gäller det
för FVRF och flygvapenförening
aroa att målinrikta rekryteringen
förltill
befordringsutbildning,
men inte minst omskolningsutb
vid central kurs.
Omskolningskurserna kanske
behöver förlängas med någon
dag. Däremot kan de få en fin tillö
och samtidigt vara målgrupp för
eleverna i befordringsutbildning
en. Friskvårdskurser är också
något man kan förlägga till kurs
gården.
Det är viktigt med ordentlig In
formation till medlemmarna om
de nya ersättningsformerna. Nu
har ju gemene man råd att åka till
kursptatsen och att även med
föra sina anhöriga.
Någon undrar kanske över,
vad man som förening skall ta sig

Skolchef ur egna led

- prov

som gav mersmak
till om omskolningskurser för
läggs centrjJlt. Det finns enl min
mening mängder av lokala akti
viteter som nu inte kunnat ge
nomföras p g a kravet på utbild
ning/kurser Inför krigsbefalt
ningama. Överlevnads, skytte,
sjukvårdskurser och mycket mer
är bara axplock ur floran. Sådan
utbildning är både sammanhål
lande och nyttig för den enskilde,
allt för den bästa funktion I krigs
befattningen eller en kommande
sådan .
Jag har nämnt om hur viktigt

det är att ge det bästa FV och
FVRF har av lärare och skolled
ning. På Köpingsvik har vi också
överträffat oss då det gällt alt få
tag I bra kursgårdsvärdar ... för
att nu inte säga värdinnor. Dessa
FVRF-anslutna människor visar
en hängivenhet och outröltlighet
som definitivt höjer också statu
sen på lägret och medverkar till
att maka/bam driver på till fort
satta engagemang för den frivilli
ge.
•

Över alla förväntningar kunde
Jan Nyström, styr.ordf i Väster
norrlands FVf. räkna In trettitalet
anmälningar till föreningens lo
kala kurs i Bastroppförstärkning.
Under ett veckoslut I april ge
nomförde tjugotalet av dessa sin
första utbildning med teori och
genomgång av Bassystem 90.
Andra dagen ägnades åt att
orientera sig på Sättnabasens

alla olika anläggningar och ma
teriel. Vid kursavslutningen kun
de bataljonschefen mi Me
Johnsson med tillfredsställelse
konstatera, att mannarna med
allvar och stort Intresse tagit del i
utbildningen och nu hade alla
förutsättningar att bli ett bra
"gäng" att mobilisera och för
svara "sin" flygbas.
•

Vo/fr Roy Jlldens/dl

Karl-Olov Hedin

A

Del mesta Ilekal uIIIII I IIJI Kalmalsuods tlr,
ralleoll"nlo,. 114 n" medl,mmar I t/III Inne
birIlIt'/l589 IIch slälte III'tsbl,nd l,ndelS27
11I8Dln,'I. /Jrel 9.1I1J1J utlJlldnln,sllmmar äl
IIckså en Rn s,"ra ... som dock III betinIIII,
sla,sld', nil m,n hill ,n un,dom,ma srarlll
fil d"" B.IJIIII.

Jan-).ke Jensen
Inte ~n kursmiu pJ 4 Ar

- Helt klart att vämpliktsidan slä
par efter. Vi har en "kärntrupp"
om tiotalet man på veckosluts
kurserna, men de andra är svåra
att locka ut. Många gör en stril
övning per år. De tycker att de
därmed har gjort sitt, säger fö
reningens sekreterare Kurt Pet
tersson.
Men Kurt hittar också ljusglim
tar. En sådan är Anders Und
qvist, Borgholm, som lyckats bra
med rekryteringsarbetet för att
täcka de många vakanserna vid
Is på Öland.
Om ungdom är framtid, så är
Kalmarsund på väg att bli något
alldeles extra. Förra året blev fö
reningens ungdomsavdelning i
det närmaste fördubb lad (från 67
till 127). Och entusiasmen är Im
ponerande.
Under
namnet
" Pionjärungdomarna - Kalmar
sunds FVf", fungerar den som en
effektiv förening Inom den stora
föreningen.
• • - Ett 60-tal av oss är aktiva,
och 15-20 stycken kommer re
gelbundet till kursema. Själv har
jag Inte missat en enda kurs se
dan ungdomsavdelningen bilda
des för fyra år sedan, säger Jan
Åke Jensen (19) från Blomster
måla, som siktar på en framtid
som flygförare i FV.
Kurt-Rune Roas är utbild
ningschef och lägger upp ung
domamas utbildningsplan, men
ger dem i övrigt ganska fria tyglar
enligt modellen ''frihet under an
svar". Sedan november -86 har
de en egen styrelse med Andre
Möllerström, Mönsterås, som
ordförande. Andre är också ung
domsrepresentant i FVRF:s sty
relse.
- Avsikten är att ungdomarna
efter 1987 års årsmöte skall bli
en juridiskt sett helt fristående
avdelning, vilket bl a ger dem
möjlighet att söka kommunala
bidrag till verksamheten, säger
Kurt Pettersson.
Ungdomama disponerar re
dan nu egna medel, som de får in
från bl a uthyrning av kanoter,
minibuss och Släpvagn samt In
samling av flaskor och burkar.
- Kanoterna har vi själva
byggt, men FV betalade materi
alet. Minibussen fick vi av KurtB

Styrkan hos
KALMARSU D
- dess ungdomar

RQI (rJn hundkex är inte aN förakta,
havdiAde Harry Sepp vid öve,levnads/wrsen.

Rune Roos, berättar Andre Möl
lerström.
• • Kurt-Runes namn är ofta på
tapeten när vi samtalar med ung
domarna. Han är en idespruta,
en entusiast och ledargestalt
man ser upp till och beundrar.
Han hyr exempelvis in flyg och
låter ungdomarna spaka själva,
och han har genom sina kontak
ter med näringslivet fixat en stor
del av Inredningen i det förenings
hus, som F17 givit föreningen
dispositionsrätt till.
Köksinredning, spisar, bord,
bänkar och släpvagn har fram
gångsrikt tiggts ihop:
- på två år har vi lagt ner över
tusen frivilliga timmar på att få
huset I ordning. Ungdomarna
drar även här det tyngsta lasset,
säger Kurt Pettersson.
Kallelse per brev är inte nog för
ungdomama. En telefonkedja
fungerar som personligt påtryck
ni ngsmede. Alla jobb", mål
medvetet med sikte på framti
den.
- Nästan alla av oss är inne på
att gå vidare inom FV, säger
ölandsflickan Christina Pagels
från Färjestaden, som själv skall
göra vämplikt inom stril.
Stödet från föräldrarna är
mycket gott:
- Det händer att de ringer och

tackar. Jag blev "lite kall" när en
förälder frågade vad vi gjort med
hans son. Helt plötsligt hade han
ändrat stil hemma, börjat bädda
sin säng och hjälpa till. Klart man
blir glad när man hör sådant, sä
ger Kurt Pettersson.
•

föreningsbesök ledde Harry
Sepp från Svenska överlevnads
sällskapet en veckoslutkurs i
överlevnadsteknik. Det innebar
två nätter i riskoja, regn och rå
april kyla samt ätliga rötter att
gnaga på, men humöret var ab
solut på topp.
- Del finns 230 ätliga växter I
Sverige. Känner du till de 50
mest näringsrika klarar du dig i
hela landet, kan du de 20 vanli
gaste i din hemtrakt kan du över
leva där året om, sade Harry och
bjöd laget runt på rötter av hund
kex, vass och kaveldun.
- I en svältsituation behöver
man 600-700 kcaVdag för att få
tillräCkligt med kolhydrater, men
för att få i sig den mängden från
enbart blåbär måste man äta sju
liler. Hallonmask är inte att förak
ta, den ger protein. Ett par björ
kar i savstigningen kan rädda liv
hanken ett par veckor, sade Har
ry, som var med på landets förs
ta överlevnadsmarsch för några
år sedan.
• • Kalmarsunds FVf bildades i
maj 1946 under namnet Kalmar
luftbevakningsförening och fyll
de alltså 40 år i fjol.
•

• När FVRF-Bilagan gjorde

TOTsten Andl!l"Sson

Ulllls,'a: r'Slemo"'ands frI stlld I BD 111'$1
till II, när Iml$ ulJJlldnlngskllnlrtlll till WIIF·
uD,dllm arl/ll1des rid 116. FIJmnln, en rann
Irellä, sel I la, och tog de tri "'mSl''1lalSel
na IndlrlduBIII,enom 16-111" Christel W,dln
och 17-'II,e NIIII, s S/Idln.

VäSlemolTland bäst
FVRF-Bilagan ber att få säga ett
stort grattis till trion bakom tri
umfen, utbildningstrolkan Martin
Sandström, Anders Aström och
Stefan Söderberg, som nu fick
kvitto på att de tagit fram Sveri
ges bäst utbildade ungdomar.
Till tvåan Upplands FVf skiljde
det hela 20 poäng, som I sin tur

hade 5,5 poäng ner till Älvsborg.
23 av 27 föreningar ställde upp.
Bland de fyra som uteblev fanns
Göta, som alltid brukar placera
sig högt I prislistan ... men som
den här gången hade missat att
skicka in anmälan.
Christer Wedin, som gick en
stenhård fight med kompisen

Första ungdomsmölel
23 ungdomal flin lika mln,a (Iygrapenlllte
nln,lI dello, I FrRF:s IIISt' un,domsmlte,
som hIlls 1711O-11S/lll1lfel,nde LlnklJpln, ' -lO
ma/w

,,,,,II,all Sn II kan li",s 1/11 handllng,ma
rad ,nB! 1rI,IJII,ullllldnln, pi KIlIriken I
FVRI:s och Fl:s fB,l. - Vissa "IIndllllllll I
kUlSlIIIJudsl har sksn sed,n lIJa IfBl. Ny,
kurs" lir ,", '" RyglJas/I"rl/lnsl och
Frlskrlldsled'fB (foltlållllln,skurs). O'l8mo,
hllkUII.n 1,"månmfJIIIIlJet'/sllllJlldnlng 111
gin.
Krafttag fordras:

Kurschef var Curt Eklöt, Gästrike
FYf, och värd Stig-Olof Carlsson,
Malmens FYf. Till hands fanns
också undomsrepresentanten I
FYRF:s styrelse, Andråe Möller
ström från Kalmarsunds FVf;
samt ledamoten av förbundssty
relsen, Amie Lundholm, Sala
FVf.
Indelade i tre arbetsgrupper
diskuterade ungdomama olika
frågor både livligt och engage
rat:
Rekrytering sker på ungefär
samma sätt hos alla föreningar.
"Övertidstimmar" är vanliga.

Ungefär hälften av föreningar
na har ungdomssektioner, och
Fritz Löt från Västmanlands FVf
och Andree Möllerslröm berätta
de hur dessa arbetar samt sva
rade på frågor.
Flertalet deltagare ställde upp

Ekonomin, mestadels knapp,
varierar beroende på kommunalt
stöd och på det mindre kända
statliga Lok-stödet.
De flesta har I någon mån ut
bildning av egna FVRF-instruk
törer. Utbildningen, särskilt den
praktiska, tycks variera

och deltog I förbimarschen på
Garnisonens dag i Unköping. S-O
Carlsson hade drillat marschstI
len, och ungdomama- med Ro
ger Yourstone, Örebro FY!, och
Fritz Löt som banbärare - gjorde
ett prydligt Intryck.
Studiebesök gjordes på Fly

gets Hus/AF2 med info och film i
mässen, Malmens flygplats samt
på flygvapenmuseum med Mal
mens Nils Christiansson som
trevlig guide. Som avslutning
följde man Saabs välregisserade
f1ygd~ .
•
Amie Lundholm

Niklas Sjödin om segern, kom
bara på 53:e plats I punktoriente
ring men var mycket jämn och
säker på övriga grenar.
I tidigare utbildningskontroller
har Västemorrland som bäst
kommit på tolfte plats, så årets
framryckning var sensationell.
Christer Wedln gick in i förening
en I höstas (ditlockad av lagkam
raten Magnus Forsmark, 23:a)
och har sedan dess endast mis
sat ett enda utbildningstillfälle.
Då var han sjuk och hade alltså
"laga förfall".
- Vi tränade en del på olika
grenar innan vi åkte till Uppsala.
Själv läste jag igenom det teore
tiska. Men att jag skulle vinna vå
gade Jag inte ens drömma om,
säger Christer, som I höst börjar
på4-årig teknisk linje vid gymna
siet. Han bor i Björkön, ett par mil
utanför Sundsvall.

Resultat, lag: 1l Västemorr
Iand 47,5, 2) Uppland 67 ,5, 3)
Älvsborg 73, 4) Jämtland 76,S, 5)
Norra Småland och Västman
land 82,5, 7) Örebro län och
Västerbotten 86, 9) Nissan 89,S,
10) Gästrike och Folkare 102,5.

Fök: P Joelsson, Jämtland 90.
Skjutning: P Andersson, Ä1vs
borg 95. Punktor. HUndström,
Uppland 88. Terränglöpning: M

För framtiden upprättades en
"önskelista", på vilken utbildning
i överlevnadsteknik står främst,
men också detaljer som att ha
utbildning tillsammans med lot
tor, fler studiebesök samt kvalifi
cerad info av fackfolk om de mili
tära yrkena.

För tå elererl
Årets tillströmning av elever har
inte varit bra. Inte någon av kur
serna har varit fulltecknad. När
årets antagningar hade gjorts
var totalt 145 elever berättigade
att delta i sökt kurs. Av dessa ge
nomförde 122 utbildning, förde
lade på 13 kurser. Med andra ord

lämnade ca 20 proc återbud ener
uteblev från sökt kurs (6 st).
När det gäller A-skede hade
åtta-tio elever kunnat beredas
plats i furir och överfurirskurser
na, utan at! instruktörskapacIte
ten hade behövt utökas. Dessa
båda kurser har tillsammans
minskat från 30 till 23 elever, om
man jämför de båda senaste
årens utbildning. En bidragande
orsak till detta kan kanske vara
att motsvarande kurser även ge
nomfördes I Fliken under våren.
Verksamheten har förlöpt en
ligt planeringen. Till och med
vädret har varit - om än i nte bra,
så I alla fall- hyfsat. Solen har in
te alltid lyst över västkusten det
ta nådens år, men vi har varit
ganska förskonade från regn. Vi
har haft ett 20-tal besökare från
myndigheter och organisationer,
som på ett eller annat sätt har
följt verksamheten på kursgår
den. Det är alltid trevligt att få vi
sa "vår" kursgård och den verk
samhet vi bedriver, samt inre
gistrera alla förtjusta utrop över
hur vackert det är.
Sammanfattningsvis kan sä
gas, att det har varit en bra som
mar på Källviken ... bortsett från
för lågt elevantal. Härvidlag ford
ras verkligen KRAFTTAG.
•
RebJ/Old Ehn

Rentner, Skåne 100. Hgr: S
Lundmark, Jämtland och M
Hansson, Nissan 88. Sjukv~rd:
Sala 95. Flj.gren: Älvsborg 100.

Individuellt: 1) Christer We
din , Västernorrland 711 , 2) Nik
las Sjödin, Västemorrland 708,
3) Peter Classon, Älvsborg 700,
4) S Lundmark, Jämtland 695, 5)
J Eriksson, Västmanland 767, 6)
P Undroos, Västerbotten 673, 7)
F Wall ner, Gästrike 672., 8) H
Undström, Uppland 667, 9) P-J
Ägerlalk. Örebro 657, 10) TWes
terberg, Norra Småland 652 .
Grensegrare: Fack: H Salo
monsson, Jämtland, F Domert,
Folkare och N Sjödin, Väster
norrland 95, Fik: J Eriksson och
P Eriksson, Västmanland 100.

SjulcvArdsmomentet. Kalmarsundslaget ; alction.
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Från fliken I hllnat a, B'"Slag,n till Sl1Igl,
den UlanlIJI Bill/näs. Det bJl't a, utblldnlngs
IIlats glI FYRF kllmmand' ,'ntBl IIch IlkstlJI"
bundssekretBlaren KJell Helmemlln IlJlklaral
ralf',: "VI har konstaterat an Flikens kallacl
tet Inte läckBlllJI ,åra ,lnt,t/(ulsBl. FIl an få
Illats med den nya basllgarutblldnlngen samt
utökat elerantal/ll
A-skede som B-sk,
de translllltl måste ,1 anlita en kUlSgånl med
stln, reSUISBI. "

så,,,

Frkens ostvm

Amle Lundholm (Sala), ledamot av FVRF:s förbundsstyrelse, bekantar sig
med nAgra Fliken-elever. Bland dem fanns ocksJ nAgra damer ur SKBR.

lör lilen - Slagården lår ta över
FVRF-Bilagan var med en dag i
Fliken I vintrås. Skolchefen Stig
ÅmAI Andersson hade "fullt hus"
två veckor i följd, och han kunde
glädja Sig åt molnfri himmel på
dagarna och extrem kyla nat1etid
- idealiska utbildnIngsförhållan
den, med andra ord!
-Ja, tackafördet, harmanne
råt 30 minusgrader tår elevema i
transportkurserna sannerligen
inget gratis. Det krävs att man
behärskar värmningstekniken
från grunden om fordonen skall
starta, säger han.
B-skede transport har varit
förlagt till Riken i åtta år. Förra
vintem utökades kursutbudet
med ett av många efterlyst A
skede för blivande furirer, över-

furirer och fanjunkare,
samlade totalt 18 elever.

vilket

• • - A-skedet var ett första
årsprov , som jag vet att eleverna
blev nöjda med, säger Åmål
(som är född i den sta 'n och där
för aldrig kallas något annat).
A-skedet omfattade 90 utbild
ningstimmar, fördelade på två
veckor. Andra veckan genom
fördes en dygnslång tillämp
ningsövning med övemattning i
tält (över 20 minusgrader..!),
matlagning i det fria - och fan
tastiskt god stämning!
B-skedets tillämpningsövning
hade formen aven 30-mila mo
tarmarsch till en krigsbas, också
här med övemattning I tält. Ulf

,

'7ufFaste kursen någonsin"

LIJ"",n ElIImIl,

Norrbo/lens FVFJA-skede fanj.
- Tuffaste kurs jag någonsin gAtt. Den
krävde Insatser på lediga slunder och
har hojt m in kompetens på ett positivt
sätt . Lektioner i befälsföring och mili
lärt uppträdande avslöjade au vi haft
för lite truppföring 1tidigare A-skeden .
Nyttigt för alla att kunna föra trupp i
ordnad form . Kursen innebar en upp
riktning av ordningen, vilket inte ska 
dar.

D

lID,., J'IIIIt1.,

sO Sveriges FVflB-skede öfu trp
- Gjorde min värnplikt vid Fl 7 som bil
förare och kände att jag gärna ville fon·
sätta inom frivilliga försvaret. En vinter
utbildning. som är knuten till befatt
nmgen, är nyttig. Det är ju under vin 
terförhållanden, som problemen för al·
la lransponer är om svårast. Vi hade
ner mOl -30' vissa morgnar. Då krävs
del utbildning om man s ka ll få bilarna
att starta .

Jämstad (Skellefteå) och Kent

AJmen (Strömstad), vilka gick
löjtnantsskedet, hade till uppgift
att planlägga och genomföra öv
ningen, som "kryddades" med
vissa av kursledningen inlagda
överraskningsmoment.
• • A-skedet betecknas av ele
verna som nmycket tufft", sär
skilt för de fyra sergeantema i
fanjunkarkursen. Kurschefen kn
Bo Olsson (F18) och hans kolle
ga fk Henrik Larsson (F16) ställ
de stora krav på deltagarna. De
tillämpade en restriktiv betyg
sättning och redovisar en del
ganska kritiska erfarenheter.
- Ingen av oss hade tidigare
jobbat med frivilliga. Vi hade nog
uppfattningen att de bestod av
ett gäng "hobbymilitärer" . Det är
därför glädjande att konstatera,
hur ambitiösa och positivt in
ställda de är. Bevisligen har de
en uppgift att fylla I försvaret.
- Vi anser dock att målsätt
ningen med kursen bör göras
klarare, och att den lokala utbild
ningen måste bli effektivare, så
att eleverna har en högre och
mera jämställd kunskapsnivå när
de kommer till central kurs.
- Nu fanns det på sina håll så
dana brister i baskunskaperna,
att vi tvingades ändra i kurspla
neringen och gå tillbaka och köra
grunder i stället för att omgåen
de börja ägna oss åt vidareut
bildning. VI hamnade därmed I
en olycklig utbIldningssituation.
• • - Där eleverna utbildnings
mäSSigt stod efter en vecka, där
vilie vi haft dem när de kom till
kursgården.
Bo Olsson är inne på tanken
att elever i kommande kurser
skall få tillgång till övningstrupp,
som under ett par dagar lånas in
från något förband. Nu håller de
sina lektioner för furirer och över

furirer. Det är ingen idealisk lös
ning.
- Aven elever i furirkursen
behöver truppförings- och ut
bildningsuppgifter. Flera meniga
I botten på "elevpyramiden" eller
Inlånad övningstrupp är därför
att rekommendera, säger de.
Många kommer säkert att sak
na Riken, som är en gammal
bergsmangård I utkanten av
Norberg. En smal, krokig väg le
der dit från det lilla samhället
Kärrgruvan. I en av de tvära
svängarna stod i vintras en skylt
med den något fÖrbryllande tex
ten "Åmåls kurva" .
Något pressad av intervjuaren
avslöjade skolchefen, att han för
några år sedan tvingades köra ut
i snön just här för att inte krocka
med en mötande värnpliktig,
som försökte ratta bilen och om
famna en skön sylfid på samma
gång.
- Jag räddade livet på dem,
men det är det ingen som riktigt
vill tro på, muttrar Åmål.
Att andra har en helt annan
version av det inträffade kan vi
lämna därhän. Det skolchefen
sagl osv ...
• • Fliken är förmodligen den
enda kursgården, som håller sig
med egen tidning . I vintras ut
kom Fliken-Nytt med fem num
mer, innehållande en blandning
av skvaller, skämt och allvar.
Den här saxningen är förmodli
gen tillägnad kursgårdens adju
tant och mästerlige materialfix
are Tore Bertllsson:
- Varför är adjutanten så tjurig
mot dig?
- Jo, på festen i går reste han
sig och skrek "länge leve våra
elever". OCh då sa' jag: Av vadå?
Tack för fina år i Fliken! Väl
mött i Stagårdenl Välkommen
med Din anmälan!
•
Torsten Andersson

Första prototypen av JAS 39 Gripen ha
de sin roiIou t i slutet av april. Första flyg
ningen beräknas ske vid cirka årsskiftet .'
Fem provflygplan avses tillverkas . 1992/
93 - d v s helt enligt plan - beräknas den
första divisionen sättas upp . En vi förse
ning gäller för själva utprovningspro
grammet, men i allt väsentligt fortskrider
utvecklingen planenligt och tillfreds täl
lande. De operativa prestandakraven
kommer att innehållas. JAS 39 Gripen
kommer att vara ett mu Iti-role-flygplan för
jakt, attack och pan ing. Kraven på förar
na kommer inte att minska. Det är nu vi
skall börja urval och inriktning av mor
gondagens Grip n-förare. jag är överty
gad om att vi skall lycka med den uppgif
ten .
• • För några dagar sedan fattade den
svenska riksdagen ett nytt försvarsbeslut
gällande i första hand d n närmast liggan
d femårsperioden. Be lutet innebär i vi s
mån ett ekonomi kt trendbrott, men g r
inte mer än ca hälften av det påslag om
Överbefälhavaren anser behövs för att vi
skall hålla jämna steg med utvecklingen i
vår omvärld, vilket !>kulle innebära ett år
ligt påslag av 3 proc. Trots ett relativt stort
påslag till Flygvapnet, vars huvuddel in

rikta mot utveckling aven ny, delvis
ven k, radarjaktrobot, inrym inte den
ytterst väl motiverade förstärkning av vårt
luftförsvar som tillkomsten av ytterligare
en Jaktdivision kulle innebära. Riksda
gen har dock uttalat om angeläget, att vi
inom egna ramar kan förbereda uppsät
tandet aven fjärde moderniserad Dra
ken-division U 35j), om dan skulle föl 
ja av motsvarande ökning av antalet JAS
39-enheter i ett senare kede . Jag under
söker för närvarande möjligheterna till
detta och bedömer åtgärden som ytterligt
angelägen .
Vi aknar inte problem för framtiden i
vårt flygvapen. Men vi saknar h lIer inte
vilja och förmåga att lösa problem n. Jag
har huvudsakligen i kväll uppehållit mig
vid de peciella förarproblemen i moder
na stridsflygplan. Jag lror jag vågar påstå,
att äv n om vi inte vid varje tillfälle kan
vara överlägsna i materiellt och tekni kt
hän e nde, så sitter det vid varje tillfälle i
ett svenskt tridsflygplan en förare som
har en god utbildning och en iin fighting
spi rit. Kort och gott en förare som är av
"th right stuff" och inte ger sig i första taget.
Och det känn för mig tryggt att veta , men
borde oroa varje tänkbar angripare. •

+ En tidpunkt som senare mAst fly t

tas till mitten av 1988. - Red .
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Det rätta virket
Du har sett den förut . I alla bra flygfilmer finns den med. Den har blivit en symbol
för flyget och skapat ett mode som stått sig genom åren. Den klassiska pilotjackan
i skinn.
Speciellt för dig som läser Flygvapen Nytt har vi nu sytt upp ett antal pilotjackor
av den absolut rätta modellen och i högsta kvalitet. Jackan är sydd i svart kalvnappa
som trots sin mjuka smidighet ändå behåller den rätta lite bulliga formen. Fodret är i
100% bomull med originell flygillustration. Jackan är mycket välsydd med många
detaljer: axelklaffar, innerficka och fyra fickor fram.
Flygvapnet är diskret präglat ovanför vänster ficka. Vecken vid skuldrorna och
ärmarnas utformning gör att jackan får en bra passform som inte känns trång. Den
vita kragen är avtagbar.
Pilotjackan finns i storlekarna small, medium, large, Xlarge, XXIarge.
Passar självklart bra för både tjejer och killar.
Priset är 1495 kronor inklusive moms, frakt och postförskott. Leveranstid 6-8
veckor från sista beställningsdatum. Sista datum för beställningar är tre veckor efter
utgivningen av Flygvapen Nytt 4/87.
Beställ genom Jokerkläder tel: 0924/21265 eller genom flottiljens kontaktman,
där du också kan ta en titt på jackan. Jackan får endast bäras som ei vi Il plagg.
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För dagens stridsflygare är kunskap samt
en realistisk träning och utbildning abso
luta nödvändigheter, säger Brigadier Ge
nera/Joseph W. Ashy. General Ashy är
chef för 57th Fighter Weapons Wing,
Tactical Air Command (TAC), vid Nellis
Air Force Base , Nevada. 57th FWW är
ryggraden i det taktikcenter (Tactical
Fighter Weapons Center) amerikanska
Flygvapnet (USAF) har på Nellis.
General Ashy ansvarar för Fighter Wea
pons School, som utbildar taktikinstruk
törer för förbanden i TAC. Han leder
också Adversary Tactics Directorate
(Aggressor-divisionerna) och 4440th Tac
tical Fighter Training Group (Red Flag).
Under hans vingar finns dessutom Tactics
and Test ing Directorate (taktiku tveckling
och utprövning) och 4513th Adversary
Threat Training Group (underrättelse
tjän st) sa mt inte min st USAF:s berömda
uppvisn ingsgrupp, "The Thunderbirds".
FlygvapenNytt har på Nellis AF Base
också träffat Lt Co/ Lynn High , Deputy
Commander Adversary Tact ics Direcato
rate (se FlygvapenNytt nr 3, 1987, om
Aggressor-divisionerna) , C%ne/John A.
Madden chef för 4440th (Red Flag) och
C%ne/ Robert /. Hercu/son Jr Vice Com
mander 554th Range Group. Det är
554th som tillhandahåller den realistiska
stridsmi ljön för "året-runt-övnin gen" Red
Flag.

• • General Ashy fortsätter: - Våra föra
re behöver en hel säck full med effektiv
taktik och förstås en god förståelse av
motståndarens taktik och sätt att tänka.
- Studier av luftkriget i Vietnam visade,
att överlevnadschanserna steg dramatiskt
efter det att tiouppdragströskeln hade
passerats. Red-Flag-övningarna ger våra
besättningar de här tio första uppdragen
under så realistiska förhållanden som det
någonsin är möjligt utan att verkligt skjuta
ner varandra, säger General Ashy.
- Under Vietnamkriget blev de ameri 
kanska förlusterna av förare och flygplan
helt otillfredsställande. Den analys, man
gjorde, fick kodnamnet Red Baron. Red
Baron-rapporten analyserade i detalj
stridskontakterna mellan USAF och det
vietnamesiska flygvapnet.
Tre huvudobservationer finns i rappor
ten:
1) 60 proc av attackerade amerikanska
besättningar såg inte sina motståndare.
Av de som gjorde det, gjorde 20 proc det
för sent. Skä let till detta var bl a, upptäck
te man , att man hade övat mot flygplan
med samma prestanda och storlek. De
amerikanska förarna hade därmed vant
sig vid att bedöma inbördes farter, av

atL l.

..,.

stånd, attityder och annat i relation till
samma sorts flygplan. (Något som med
facit i hand tycks generande elementärt. )
Så ställdes man i ett nytt läge i Viet
namn. F-4 Ph an tom-förare, som hade
"slagits" mot varandra i liknande, stora ,
rökiga flygplan, mötte mindre flygplan
med rökfria motorer. MiG-21 Fishbed var
utomordentligt svå r att upptäcka på av- ..
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stånd större än 2 800 m och nästan omöj
lig om den följde ett för den typiskt anfalls
mönster. Phantom-förarna hade också
svårigheter att bedöma avstånden till de
mindre MiG-2l :orna.
2) Den andra observationen handlade
om bristande kunskaper om motstånda
rens förare, flygplan och taktik. Man hade
i USAF misslyckats med att delge sina be
sättningar aktuell information.
3) Den tredje observationen var för
ödande. Man utkämpade helt enkelt fel
slags luftkrig. Taktikutveckling och annat
hade stått stilla. Den trodda verkligheten
var passe .
• • - Allt detta ledde till en febril aktivi
tet och en mängd innovationer. Vi bilda
de våra Aggressor Squadrons och vi star
tade vår Red Flag, säger General Ashy. 
Det var en mycket kreativ period och vi
fortsätter med samma vitalitet mot nya ut
maningar.
- Allteftersom flygplanen blev alltmer
komplexa, fick högre farter och förbätt
rad manöverförmåga, upptäckte förarna
att deras tid för reaktioner blev kortare än
någonsin. Dessutom utökades beväp
ningen att inkludera en hel rad alltmer so
fistikerade vapen, defensiva system och
motmedel. Allt detta krävde en helt ny ut
bildningssyn och ett förbättrat utbild
ningspaket. Red Flag med ACMI och
RFMDS är ett sådant, hävdar General
Ashy.
General Ashy fortsätter: - Grundkon
ceptet i Red Flag är i stort detsamma se
dan starten, men vi uppdaterar hela tiden
vår verksamhet, så att den skall kunna
återspegla verklighetens luftkrig. Vi har
t ex en speciell version av våra övningar,
som kallas Green Hag. I Green Flag läg
ger vi särskilt stor vikt vid telekrigföring.
Så har vi också Maple Flag, som är öv
ningar vi genomför i Kanada. Terrängen
där liknar på många sätt Europas. Genom
att flyga Maple Flag får vi alltså ytterligare
tillskott till vårt kunnande.
- Red Flag är som att gå ut i krig. Vi till
handahåller ett scenario som är så realis
tiskt som det överhuvud taget är möjligt.
Ett scenario som ser ut som verkligheten,
säger General Ashy.
• • Sedan 1975 har USAF bedrivit den
här fortlöpande serien av massiva flyg
stridsövningar, som alltså kallas Red Flag.
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övningarna äger rum på och ovanför ett
gigantiskt ökenområde norr om Nellis A F .,
Base. Red Flag-övningarna är bland de
största och mest komplexa i Västvärlden.
De gästande förbanden får bilda The
Blue Forces och har till uppgift att bekäm
pa The Red Forces (bl a Aggressor Squad
rons) i ett mycket krigsnära scenario, som
skapas, övervakas, registreras och leds av
4440th Tactical Fighter Training Group.
Colonel John A. Madden, som är den
direkt ansvarige för Red Flag, berättar om
Red Flag-övningarna: - Vi flyger fem öv
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ningar per år. Varje Red Flag varar sex
veckor och är indelad i två veckors block.
Ett hundratal flygplan - som kan komma
från förband över hela Nordamerika
(USAF, US Navy, US Marine Corps och
US Army) och dessutom från allierade
flygvapen - flyger in till Nellis för varje öv
ning. Och då är inte våra egna Aggressor
plan inräknade. Det är ibland så trångt på
plattan att man får en känsla av att ett helt
flygvapen har landat här.
- Deltagande besättningar som gästar
oss, fortsätter Colonel Madden, kan vid
varje tillfälle uppgå till 400 och de kan
föra med sig ett tusental vapen- och un
derhållstekniker. Varje förband har alltså
med sig sin egen personal och materiel.
Enbart transportdelen är ett stort kapitel i
sig. En del av våra USAF-gäster baseras
inte här. De flyger sina flygplan (t ex
F-4G, F-lll, EF-lll, EC-130, B-52,
KC-135) från hemmabaserna.
- Besökarna bildar alltså The Blue For
ces, som går i strid med The Red Forces.
The Red Forces består av Aggressor-för
banden, som flyger F-5E Tiger 2 och
också får hjälp av F-18 Hornet-enheter ur
US Navy, markbaserat luftförsvar med
elektroniskt simulerade SAM-robotar,
luftvärnsartilleri och telekrigsstyrkor.
- En räcka flygplan kastas in i "kriget";
jakt- attack- och spaningsflygplan, bomb
och tankflygplan, AWACS och flygplan
särskilt utrustade för telekrigföring och

dessutom helikoptrar. Samverkansaspek
ten är vi ktig.
- Mindre än 2 proc av stridsförarna i
USAF av i dag har direkt stridserfarenhet.
Med den låga erfarenhetsgraden är det
uppenbart att Red Flag-övningarna hjäl
per till att bygga upp en nödvändig kun
skapsbas. Våra förare är mycket bättre ut
bildade i dag än tidigare, hävdar Colonel
Madden. De är mer professionella och
bättre utrustade.
• • - I Red Flag erbjuder vi ett större
spektrum av motståndet än tidigare. Allt
som har med luftkriget att göra, har vi
med. Det här kräver förstås mycket nog
granna planeringar på olika nivåer. När vi
drar igång har vi ju mer eller mindre ett
helt flygvapen stående frustande på plat
tan.

Tactical Air Campaign
•

•
•
•
•
•
•

Oirected by Battle Management
Stall/CC
Real Time Intel/igence Flow
RoI/back 01 Enemy Delenses
Support 01 Friendly Croundlorces
Interdiction 01 Enemy's Second Echelon
Electronic Combat Force Integration
Realistic Attrition

- Varje uppdrag kräver också sin pla
nering. Besättningarna får arbeta så verk
lighetsnära och krigsnära vi någonsin
kan, betonar Colonel Madden. The Blue
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detta sätter man inga betyg. Vi har upp
täckt att betygsättning skulle spo liera in
lärningsprocesse n, säger Colonel Mad
den. Vår uppgift med Red Flag är att max
imera st ridsbered skapen , stridsförmågan
och möjligheterna till överlevnad. Detta
skall vi ge de gästande förbanden. Och
det gör vi genom att erbjuda en stridsmiljö
med kombinerade mark- och lufthot och
att se till att en nödvändig samverkan mel
lan olika flygslag utvecklas samt att erbju
da ett medium för tankeutbyte mellan oli
ka stridskrafter. Vi tror inte att vi främjar
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Forces går i luften två gånger dagligen
med hela si n kraft .
Mission Planning
•
•
•
•
•
•

TargetandThreatStudy
Attack Plan Primar y/ Backup
Blue Air Offensive/Defensive
Air Refu eling Plan
Support Plan
Communications Plan

•
•
•
•
•
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Ordn ance Considerations Live/Ine rt
Deconfliction of Route/Target
Tactics
Force Coordination
Contingencies Emergencies SA RJSa fe ty

- Vid Red Flag-övningarna används ett
ytterligt avancerat registrerings- och upp
följnings system. Varje flygplans rörelse
och vapeninsatser registreras. Men trots

den utvecklingen genom att sätta betyg.
- Fiendemålen försvaras alltså, säger
Colonel Robert I. Herm/son Ir/Vice
Commander för 554th Range Group, av
Aggressor-divisionerna och en räcka
markhot med telekrigsföringsmedel, "ro
botar" och "ka noner". Träffar och annan
information överförs med datalänk mel
lan Range Operations Center, hotsimula- ...

lonel Herculson, en rad "fabr iker" som får
representera The Red Forces krig spro
duktion .
För att på ett så fullödigt sätt som möj
ligt övervaka, leda, registrera och kunna
ge information efter fl ygstr id sövningarna
samt att simulera olika hot har man skaffat
sig ett system med beteckningen Air
Combat Maneuvering In strumentation
(ACMI). Det finns i själva verket tre ACM I

torerna och deltagande flygplan . Det är
från Range Operations Center , som Red
Flag-verksamheten leds. Range Opera
tion s Center kallas också Black jack.
• • USAF äger det väldiga övningsom
rådet och man handh ar även övervak
ningen av den civila trafiken i närområ
det. USAF kan alltså här ostört genomföra
sina övningar.
- Ett "fientligt land" sätts upp på områ
det med strid svagnsförband, luhvärn sro
botar och flygfält med uttjänta flygplan
från USAF:s stora lager på Davis-Mont
han AFB. Vi bygger också upp, säger Co
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på Nellis AFB. Det första är lokaliserat till
Nellis South Range (Dogbone Lake) och
blev operativt 1976. Det andra , so m kal
las Red Flag Measurement and Debriefing
System (RFMDSl, blev operativt 1986
och finns på Nellis North Range (West
Sector och East Sector). Det tredje, på EI
gin Range , blev operativt så sent som vå
ren 1987. Av dessa tre system är RFMDS
det i särklass mest so fistikerade, kom 
...
plexa och största
Samtliga tre system har konstruerats,
byggts och levererats av Cu bic Corpora
tion i San Diego. Cubic handhar också
underhåll , skötsel och drift.
RFMDS är en avancerad och utvecklad
version av Cubics tidigare teknologi för
övervakning av luh stri dsövningar och si
muleringar av hot (ACM I). RFMDS över

vakar, registrerar vapen insatser (träffar
och nedskjutningar) och spelar in detaljer
från varje enskild flygrörelse. Systemet tar
in information från flygplan mot flygplan ,
flygplan mot markmål , markvapen mot
flygplan och telekrigsinsatser fr ån flygplan
eller marken. En "nedskjuten" förare upp
täcks och registreras omedelbart av syste
met samt dirigeras avväpnad ut ur strids
området.
- Utbildningssystemet, berättar överste
Herculson, låter flygförarna drabba sam
man och använda hela vapenarsenalen.
En instruktör på marken övervakar varje
förares aktivitet, i realtid. På stora färg
skärmar ser han vad som sker. Datorge
nererade rörliga bilder visar hela förlop
pet. Instruktören kan vrida och vända på
bilden, så att han ser striden ur olika vink
lar. Terrängen är också inlagd och bergen
"växer upp" om instruktören vinklar bil
den på det sättet. Han kan också välja att
se förloppet inifrån något av flygplanen.
Solen är då inlagd, så att han kan se om
någon "brakar iväg" en värmesökande
robot åt fel håll.
• • Telekrigföring ingår som en rutindel
i dagens luftkrig. I Red Flag-scenariot har
telekrigföringen därför fått ett stort utrym
me. I RFMDS har man byggt in en kon
taktyta mot flygplanets radarvarnare.
Detta innebär att alla signaler radarvarna
ren tar emot också kan observeras från
marken. Plus att radarvarnaren kan akti
veras från instruktörens kontrollpanel. På
det här sättet kan man erbjuda besätt
ningarna det mest realistiska övnings
hjälpmedel i telekrigföring någonsin.

Green Flag-övningarna är varianter av
Red Flag, och där telekrigföringen alltså
särskilt betonas.
Instruktören kan även på någon av si na
bildskärmar studera data som G-belast
ning, fart, höjd, avstånd mellan flygpla
nen , relativ fart , attityd , anfallsvinkel och
annan vital information - alltsammans i
klartext i tabeller och i realtid.
Hela träningspasset lagras elektroniskt
och kan återspelas för förarna med vink
lingarna och alltsammans. RFMDS an
vänds under Red Flag två gånger om da
gen för massgenomgångar efter uppdra
gen. Men även enskilda besättningar kan
om och om igen studera, vad som föreva
rit. En förare kan alltså efteråt följa sin
egen strid, han kan se den ur olika vinklar
och han kan se den från andra flygplan.
De simulerade robotarnas rörelser (från
luften eller marken) finns lagrade i dator
minnet och föraren ser dem på skärmen,
då han på nytt upplever sin kamp. - Det
kanske skall tilläggas att när föraren flög
sitt pass i verkligheten, såg han luftvärns
robotarnas avfyring som rökraketer på
marken.
- Med RFMDS , säger överste HercuI
son, kan man övervaka de flesta situatio
ner som är nödvändiga för att utbilda en
förare färdig till strid. T ex ger egna simu 
lerade robotskott kännedom om rätta
procedurer och lägen för att förgöra en
motståndare. Föraren lär sig hur vapen
systemen hanteras effektivt. Det hela regi
streras ju med träffar, missar och allt. I
samband med missar lär sig föraren varför
dessa uppstått. Föraren lär sig också nyt
tan av undanmanövrer. Han får grepp om ~
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vad motståndaren kan göra för att undvi
ka att bli träffad och vad som är möjligt för
honom själv att göra för att inte bli ned
skjuten. - Tillägga s bör att olika motstå n
darvapens karaktäristika finns inprogram
merade i RFMDS .
Colonel Herculson påpekar, att kvali
tativa utvärderingar kan göras av data från
vapenin sa tsern a. Under hur många pro
cent av tiden föraren var i stridsområdet,
var han i skjutläge? Hur ofta var han sår
bart Hur ofta sköt han och hur ofta träffa
de eller mis sade han t Hur såg omvärlden
ut från hans förarplats? Allt detta finn s till
gängligt i datorerna och kan efteråt åter
spelas upp! Med RFMDS har stridsutbild
ningen tagit ett stort språng, avrundar Co 
lonel Herculson .
• • RFMDS datakapslar monteras på
flygplanen på AIM-9 Sidewinderfästen. (I
flygplan som t ex F-18 Hornet finns ut
rymme för systemet inne i själva flygkrop
pen.J Data om flygdyn ami k, vapeninsat
ser och annat sänds till sökarstationer på
marken. 14 so ldrivna stationer använder
två andra markstationer för datainsamling
och sändning via mikrovångslänk och fi
beroptikkab lar till Range Operations
Center på Nellis AFB. Där finns ett data
system , som bearbetar informationen
och som utför vapensimuleringar. Data
tar därefter ett sl utligt steg in i kontroll
och briefingrummen.
RFMDS täcker ett området av 80x160
km. Det kan följa flygplan från 15 000 m
ner till150 m. [ närheten av markmål tillå
ter systemet flygplan ner til130 m, 36 akti
va flygplan och 50 simulerade robotar
kan följas samtidigt. Dessutom finns ut
rymme för 100 passiva flygplan . M an har
24 videokameror inkopplade i systemet,
en del av dem obemannade. Videokame
rorna fin ns i närheten av markmål eller vid
luftvärnsbaserna.
Med all den imponerande tekniken i
minnet låter vi General Ashy avsluta den
här artikeln: - Det är inte tekniken i sig
själv som är det avgörande i en luftstrid.
Människan i systemet är den viktigaste
faktorn. Det är vår kultur och vårt sätt att
leva som formar oss människor. Detta är
en styrka för oss i vårt fria sam hälle!
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Ovan: På Backfire B-versionens luftintags
undre kroppssidor har observerats två nya
antenner, som antas ha EW-funktioner.
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Regeringen har utnämnt
chefen för Övre Norrlands
värnpliktskontor, översten i
Flygvapnet PÄ.R NORD
GREN, att fr o m den 1
oktober 1987 vara chef för
Södra värnpliktskontoret.

Regeringen har utnämnt
ställföreträdande chefen för
Skånska flygflottiljen/FlO,
översten i Flygvapnet GUN
NAR STÅHL, att fr o m den
1 oktober 1987 vara chef för
Blekinge flygflottilj/Fl 7 .

Den senaste versionen (e)
av Sovjetunionens medel·
tunga bombflygplan Tu-26
Backfire har luftintag a la
MiG-25 samt en uppsvängd
nos utan (synlig) tanknings
bom.

Regeringen har utnämnt
överstelöjtnanten i Flygvap
net, STEN ÖHLANDER,
att fr o m den 1 oktober vara
ställföreträdande chef för
Skånska
flygflottiljen/FlO
och överste i Flygvapnet.

Regeringen har utnämnt
överstelöjtnanten i Flygvap
BOO-WALTER
net,
ERIKSSON, att fr o m den
1 oktober 1987 vara överste
i Flygvapnet.
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Regeringen har förord
nat chefen för Flygsta
ben, generalmajoren i
Flygvapnets _.generalitet

Regeringen har ut
nämnt översten av 1.
graden i Flygvapnet,

BENGT LONNBOM,

att fr o m 1 november
1987 vara generalma
jor i Flygvapnets gene
ralitet och chef för
Flygstaben.

att fr o m 1 november
1987 vara militärbefäl
havare i Nedre Norr
lands militärområde.

Regeringen har utnämnt
chefen för flygsäkerhetsin
spektionen hos chefen för
flygvapnet, översten av 1.
graden i Flygvapnet Åke
SJ~ren, att fr o m den 1
oktober 1987 vara stabschef
hos chefen för första f1yges
kadern/E1 .

Nye CFS

Regeringen har utnämnt
ställföreträdande chefen för
Jämtlands flygflottilj, övers
ten i Flygvapnet Michael
"on Rosen, att fr o m den
1 oktober 1987 vara chefför
flygsäkerhetsinspektionen
hos chefen för Flygvapnet
(C FS/Flygl) och överste av
1. graden i Flygvapnet.

BERT STENFELDT,

Regeringen har utnämnt
chefen för Blekinge flygflot
tilj/F17, översten i Flygvap
net Rolf Clementson,
att fr o m den 1 okto
ber 1987 vara chef för
Skånska
flygflottiljen /F1 O
och överste av 1. graden i
Flygvapnet.

Regeringen har utnämnt
försvarsattachen hos över
befälhavaren, översten av 1.
graden i Flygvapnet Her
man Schulz, att fr o m
den 1 oktober 1987 vara
chef för Bråvalla flygflottilj/

Fn.

"Min dumsnuttW son. min oduglige pojhe "bruhade hans mor
lady Mornington ofta säga I hans tidiga dr. Ochfast detfanns
fem söner att välja pd. svävade man aldrig I ovisshet om vem
som därvid dstyftades. "Kanonfoda. och ingenting mer". tl/l
lade hon dystert när sjuttondringen beträdde den militära ba
nan.
Likväl blev den här gossen omsider en av
alla tiders största fältherrar. Av de 23 större
drabbningar som han ledde, vann han alla
förlorade således ingen. - Fältherrens
namn var WELlINGTON.
Vad var det som gjorde att han vann så
dana segrar? Krönta med segern över Na
poleon vid Vaterloo.
•

Han förstod att skaffa sig underrättelser.
Han hade sin egen privata spionorga ni
sation, bl a.

•

Han förstod att utnyttja terrängen och
ge sina stridande bästa möjliga skydd.

•

Han studerade fiendens taktik och ut
vecklade därifrån en egen taktik, som
tog vara på svagheterna i fiendens ma
növreranden .

•

Han ägnade sig åt väsentligheter. Så
t ex var han inte intresserad av klädsel
detaljer . Det viktigaste var att den var
fältmässig. Till kropp & själ. Här följer
ett vittnesmål från en av hans överstar:
" Förutsa ll all vi bragte våra män i fält utrusta
de och med sextio skott i patronväskorna.
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brydde han sig aldrig om all lägga märke till
om våra byxor voro svarta . grå eller blå. Det
fanns knappt två officerare som voro lika
klädda. Några buro grå rockar med tränsar.
andra tyckte bättre om blå; andra (p g a tycke
eller nödvändighet) höll fast vid den gamla
röda. Vi plågades aldrig av det ledsammaste
som finns i fälttjän st, tvånget att vara lika
klädda."

En av hans originella underbefälhavare,
generallöjtnanten Sir Thomas Picton . ledde
både vid Vittoria och vid Quatre Bras sina
trupper iförd civil frack, jämte hög hatt samt
sågs en gång till häst i Pyreneerna viftande
med ett hoprullat paraply (i stället för sabel)
såsom tecken till anfall.
•

Han förstod att utnyttja uppkomna situ
ationer. Här ett exempel från kriget i
Spanien:
Det var söndag och Wellington hade ta
git ställning vid en höjd sträck ning för att in
vänta den franske generalen Marmonts an
fall. Härarna var inom synhåll för varandra
med skärmytslingar igång lite varstans.
Marmont . som var allt för klok för att försö
ka den så ofta misslyckade frontala meto
den. manövrerade envist för att kringgå

Wellingtons högra flank. Fram mot efter
middagen satt Wellington framför en bond
gård på en kulle och åt middag- med kika
ren till hands . Del var kall oxstek han åt, sä
ger de bästa källorna. Någon'i hans omgiv
ning gjorde en anmärkning. Wellington
reste sig, alltjämt tuggande och tog sig en
förnyad titt i kikaren. " By God, this will
do 1" sa han , och beordrade fram sin häst.
Marmont hade tänjt ut sin vänstra flygel för
mycket. Efter en kort stun d var hans arme
sprängd, Marmont själv sårad, allt på flykt
och 7000 fångar tagna.
•

Sist men inte minst hade han en för dåti
da militärer ovanl ig personlighet. Så här
säger William Pitt:
" Si r Arthur Wellesley är olika alla andra mili
tärer jag sam talat med. H an gör aldrig svårig
heter och döljer aldrig sin okunnighet under
allmänna fraser. Om jag gör honom en fråga .
får jag eN begripligt svar; önskar jag en förkla
ring. får jag en som är klar och tydligt; vill jag
veta hans åsikt. säger han mig den. stödd på
skäl som alltid är förnuftiga. Han är en myc
ket märkvärdig man."
•

Fritt efter Frans G. Bengtsson
avG.T.

För fred OCH frihet:

th
Flyglottaskolan på F4 utbildar sjukvårdslottor
för krigsplacering i Flygvapnet. Utbildningen
genomfördes även i år i en mycket positiv an
da. Trots att vädergudarna var vrånga. Det öste
ner över Frösön. Men vad hjälper det mot lot
tor?
Det pluggades teori från första dagen till tis
dag i andra veckan , då det var dags att visa vad
man lärt sig. Första veckan var det 80 lottor på
utbildning från grundkurs till reputbildning. I
de 80 ingick också SLK:s försvarsupplysnings
kurs , som hade med en gästelev från Danmark.
När andra veckan började var det 44 lottor
kvar i grundkurs, Bk1, Bk2, IKP och Ku Ls. Få
men positiva och duktiga. Det visade de på
slutövningen. Trötta men glada packade man
sedan ihop tält och övrig utrustning för att vila
inför avslutningen i Frösö kyrka.
När man upplever den fina anvslutningen i
kyrkan med blågula fanor och lottor i blått,
tycker man sig känna att nog är F4 lite stolt över
att ha oss på utbildning på Frösön. Vi sätter lite
annorlunda färg över flottiljen under två som
marveckor. Det behövs. Vi behövs!
• • Flyglottaskolan på Bunge, Gotland. Som

elev på Bunge hamnar du uppe på norra Got
land och i en förläggning som bara har lottor .
Men även om vi inte är på flottilj, får vi en lika
hård och gedigen utbildning inom luftbevak
ningen. Det pluggas sent och tidigt i baracker
na för att man skall vara förberedd och kunna
det som genomgås under dagtid. Om vädret
tillåter m m, flyttas någon lektion utomhus.
Även här på Bunge börjar slutövningen på
tisdag eftermiddag med mob-övning. Sedan
rullar det för fullt ända till torsdag eftermiddag.
Då packas det ihop, görs vapenvård och så trä
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Jag skulle vilja beräna lite om en väldigt intressant vecka som jag
tillbringade I Karlsborg på PAFU-kurs, tillsammans med nio andra
flyglonor.
l
fl
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PAFU är en påbyggnads-AFU . Den kräver en
ordentlig arbetsinsats och en hel del ansträng
ning av var och en , men det är också en oer
hört trevlig, intressant och stimulerande kurs.
Vad ingår då i en sådan här kurs?
Ja, efter att ha ryckt in på söndag middag och
erhållit vår utrustning, startade vi med exercis

JSM i segelflyg:

knep
Svenska juniormästerskapen i segelflyg ge
nomfördes under juli i Skövde. Tävlingen var
sponsrad av Flygvapnet , som ställt personal
och materiel till förfogande. Rekryteringsbus
sen från FS fanns också på plats.
Totalt deltog inte mindre än fem flygförare ur
Flygvapnets led. Segrade gjorde flygeleven
Jan-Ola Nordh (FS). Tvåa blev Marlin Birk
feldl (GFSU-elev från Fl). En stark prestation
då inte mindre än 80 proc av deltagarna kom
meriterade från "stora SM".
Segelflyg är en sport som breder ut sig inom
FV. Det finns JU fina anor inom FV för just den
na luftiga sportdisciplin. Kanske dags att ge
nomföra ett FV-mästerskap i segelflyg.
•
Alf Ingesson· Thoor

på måndag morgon. Sedan var stenen i rull
ning. Skjutning med k-pist , uttransportering till
skogen , upprättande av tältplats, förläggnings
tjänst, grävning av skyttevärn, orientering,
sjukvård, samt nog så reali stisk övning med
skyddsmask. Det hände något hela tiden.
På onsdag eftermiddag började den tuffare

ning inför fanvakten och marschen till Bunge
kyrka , där avslutningen sker dagen därpå.
Efter vesper i kyrkan blir det middag i han
garen och där får i vanlig ordning lärare och in
struktörer stå ut med elevernas skoj och sång
er.
Lördag är avskedets dag. Även om hjärtat är
lite tungt, har man glädjen av att ha fått många
fina vänner för framtiden och vi jobbar ju för
•
gemensam sak: Fred OCH Frihet.
/rene Bjerkemo

delen. Då delades vi in i två grupper och gick
12 km med start kilO. Utefter vägen fanns kon
troller där vi testades på det vi lärt. Ungefär kl
01 var vi vid mål. Då fick vi resa tältet och sova
några timmar . Ty nästa morgon fortsatte vi att
gå ytterligare 5 km , för att därefter återigen resa
tältet, gräva nya värn. Under torsdag kväll och
natt försvarade vi vår tältplats mot fientligt an
fall. På fredag morgon frös vi som hundar alli
hopa. Men vi var väldigt stolta över att ha klarat
vår uppgift under gott kamratskap och sämja
och framför allt - gott humör'
Till dig som inte är rädd för att ta i lite och
som inte är rädd för myggbett och blåmärken,
gå PAFU-kursen i Karlsborg' Det är en fantas
tisk vecka som man bara tänker tillbaka på med
positiva tankar.
•
Elisab eth Petersson
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Flygvapnets största centrala skola för
utbildning av frivilligpersonal, i detta
fall lottor, BUNGfSKOLAN, firar i år
2S-årsjubileum. 1962 startade (i FI3G:s
regi) utbildning av flyglottor i luftbevak
ningtjänst vid det gamla flygfältet i
Bunge på Gotland. Skolan växte i storlek
och betydelse och ansvaret för skolan
övergick 1974 från FI3 till FI8 ... för att
1986 återgå till F13.

Det har under årens lopp utexaminerats nästan
10.000 lottor på Bunge. Utbildning bedrivs numera i
tre tvåveckors perioder med huvudvikten lagd på luft
bevakningsutbildning, Is och Ige. Men även instruk
törsutbildning samt utbildning i förplägnadstjänst och
personalvårdstjänst förekommer.
Jubileet firades i samband med ordinarie avslutning
av första skolperioden med deltagande av Chefen för
Flygvapnet, generallöjtnant Sven-Olof Olson (som
samtidigt inspekterade utbildningen), riksloUachefen
Marianne af Malmborg samt ett antal hedersgäster
med chefen för Gotlands Militärkommando, general

major L-f Wahlgren i spetsen. Till musik av Sommar
bandet inleddes jubileet. Efter det att CFV förrättat
avslutning för Bunge 1 1987, bjöds det på uppvisning
aven rote JA 37 samt en räddningsövning aven flyg
räddningshelikopter. Efter förbimarsch för CFV av he
la skolan vidtog busstur till Rute kyrka för vesper. Där
efter avslutades jubileet med gemensam middag i
hangaren.
•
J-E Jonsson
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