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När du läser detta har nog beslut redan fattats
om vilka som uttagits till den första kullen

europeiska astronauter. En av de sökande är
Magnus Ljungdahl vid F 16 i Uppsala.
Magnus är major, flygingenjör med flygtjänst.
Han flyger till vardags SK 60 och JA 37.

Håll tummarna för Magnus!!
1990 gick European Space
Agency ut med annonser och
sökte astronauter. Man ville
ha både rymdpi loter och
laboratorieexperter
Kra ven
var att man skulle antingen ha
flygförarutbildning eller aka
demisk examen och minst tre
'!iS erfarenhet i sitt yrke.
Magnus uppfyllde kra ven för
bägge
inriktningarna
och
skickade in sina ansöknings
handlingar för rymd pilotjob
bet.
I början av 1991 grovgall
rades 22 svenska sökanden
{ram. Först därefter vidtog de
uttagningsproven.
egentl iga
:v1ag nw tillhörde en av de
utvalda . Proven liknade i stort
(FV)
de
som
flygvapnet
använder. Möj I igen va r de
proven
mera
medi c ins ka
omfattande.
Man
började
med intervjuer, fortsatte med
psykologiska prov och avslu
ta de med medicinska under
sökningar. De svenska pro
ven var klara den 24 april
1991. Och Magnus var fort
farand e med. Det här visa r
att FV har förare av det rätta
vi rket. U tt dg n i ngarna gjo rdes
av St ate ns Delegation för
Rymdverksamhet.

Alla som känner Magnu s
hävdar att räcker det med
detta, så är han red an utva ld.
Det här visste man förstås
förut, för det gäller JU alla
FV:s flygförare .
Om man klämmer Magn us
på pulsen, erkänner han att
rymden alltid utgjort en loc
kelse för honom . Eller som
han själv säger: In gen kan
väl förbli oberörd om man
en stjärnklar natt går ut och
tittar ut i det blinkande uni
versum.

Astronauter ska vara lug
na, harmon isk a, stabila och
ha
god simultankapacitet.

•
•
Denna rymdkänsla
delar Magnus med den ame
rikanske f d astron au ten, ge-
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neral Thomas Stafford. Staf
ford är den amerikan som
har längst "rymdtid".
Magnus
Ljungdahl
och
Thom as Stafford har något
annat gemensamt också. De
är bägge ägare av varsin
rymdkJocka. Alla astronauter
och
kosmonauter
utrustas
med
speciella,
mekaniska
klockor. Omega var den
ende tillverkare som kunde
möta de mycket hårda kra-

ven från NASA. Faktum är att
de här klockorna har räddat
astronautliv. Vid några tillfäl
len har system i rymdfarkos
ter fallerat. Astronauterna har
då va rit tvungna att helt lita
till
precisionen
hos sina
klockor.
Vid en ceremoni (bilden) i
Uppsala överlämnade general
Stafford officiellt och högt id
ligt en klocka till Magnus. Så
förutsättningarna är nog goda
att Magnus skall få ge sig ut i
rymden. Det är ju fakti skt
bara ast ronauter som får de
här klockorna. I~a , hur det än
går med astronaututtagning
en, Magnus står med bägge

Norden största flygtidskrift: 35. 500 ex.

fötterna på jorden. Han tycker
att livet i FV ger all den glädje
och stimu lans han behöver i
livet. Men det vore förstås en
utman i ng att få ge sig ut i
rymden.
• • När Thomas Stafford
träffade Ma gnus i Uppsala i
oktober ingick en flygtur i SK
60 i programmet. Senare be
rättade Stafford om sitt nuva
rande engagemang i rymd
verksamh eten. Han är ansva
rig för planeringen av be
mannade resor till Mars.
Uppenbarligen hade Thomas
Stafford och Magnus Ljung
dahl lyckats hamna på sam
ma våglängd. De talade bäg
ge varmt om äventyret att tå
vidga människans vyer.
Thoma s Stafford har ett
långt f1 yga rl iv bakom sig i
USAF. Han har också varit
provflygare och flugit det
mesta som går att få upp i
luften. Stafford hävdar att
flygföraryrket är en alldeles
utmärkt bakgrund för bli van 
de astronauter. Bägge är tek
niskt orienterade och bägge
kräver i vissa lägen snabba
och
omdömesgilla
beslut.
Dessutom måste man ha en
sä rskild
rum skä nsla.
Både
astronauten och ilygföraren
rör sig i tre dimen sioner.
Thoma s Stafford har en rik
erfarenhet av rymdfl ygaryr
ket. Han var den astronaut
som efter ett antal rundor
runt m ånen bestämde land
ningspla tsen där. I rymdfrå
gor är Stafford den ameri
kanske
presidentens
och
v icepresidentens
person I ige
rådgivare.
Och nu håller vi inom FV
tumm arna för Magnu s vidare
öden.
•
Lars Chris!ujj'ersoll
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Utnämningar m m
Rege ringen har utnämnt
överste Jan Warren att
fr o m den 1 oktober 1991
vara överste av 1 . graden i
försvarsmakten.
•
Regeringen har förordnat
överstelöjtnant Curt West
ber9 alt fr o m den 1
oktober 1991 tills vidare,
dock längst t o m den 30
september 1994, inneha
långtidsvikariat om ställ
företrädande chef för Norr
botten flygflottiljjF 21. •
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Den pågående omda ningsprocessen i öst rymmer
möjligheter till en fredlig och kontrollerad ut
veckling men också risker fö r farlig turbulens. Det
är därför viktigt att Sveriges militära försvar kan
fungera som en stabiliserande kraft i det nordiska
om rådet under 1990-talet.
Innebörden härav är för flygstridsk rafternas del,
att vi måste ha fö rmågan att avhålla frä mmande
makte r från att söka nå operativa fördelar inom
eller via svenskt luftrum. Såväl unde r lugna för
hållanden som vid en säkerhetspolitisk kris - och
särskilt då - ä r det väsentligt att vi visar, aU vi
inte accepterar någon form av intrång på vårt ter
ritoriu m.
Detta fra mgår av de kompletterande anvisning
ar för fö rsva rsplaneringen, som regeringen med
delade under oktober. I konsekvens med de säker
hetspol!.tiska utgångspunkterna uppdrog regering
en åt OB att redovisa en organisation fö r flyg
stridskrafterna bestående av J 35-systemet och 16
övriga flygd ivisioner. JAS 39-projektet, inklusive
den tvåsitsiga JAS 398, för utsätts fullföljas.
• • Så lång! har ÖB kunnat följa regeringens
anvisningar. 08:s kompletterande underlag inför
1992 års försvarsbesl ut visar emellertid på myc
ket svåra problem vad gäller möjligheterna att
åstadkomma t.iIIräcklig materiell kvalitet för för
svarsmakten som helhet.
Problemen kommer också till uttryck i att vissa
sektore r av försvarsi nd ustrin bedöms förl ora sin
förmåga till utveckling av ny maf:eriel.
. . För totalförsvaret ä r det viktigt att vi kan fort
sätta utvecklingen av flygb uren radar. Denna
utveckling är också en fö rutsättning för att ra
darindustrins kompetens ska ll ku nna behållas. Det
är vidare av avgä rande betydelse, att vi inom lan

det ka n utveckla olika medel och motmedel inom
tel ekrigets område, annars kan vå ra vapensystem
en dag mista sin verkan. I här nämnda avseendelll
tappar vi förmågan i regeringens lägre planerings
ram, medan den högre planeringsramen ger
acceptabra framtida möjligheter.
Som framgår på a nnan plats i denna tidskrift,
krävs unde r alla fö rhållanden kraftigt minskade
kostnader för förbandsproduktjonen, med andra
ord fo rtsatta rationaliseringa r och indragningar av
grundorganisationen.
• • För flygva pnets personaJ ger planerad ned
läggning av det optiska luftbevakningssystemet de
största konsekvenserna, eftersom behovet av
reservofficerare och avtalsbundna friv illiga mins
ka r d.·astiskt. Tillgängliga ramar gör det inte möj
ligt att behålla systemet i dess nuvarande och pla·
ne rade form. Systemet har emellertid sådant
värde för totalfö rsvaret, att (FV avser söka hittills
oprövade möjligheter att behålla den optiska luft
bevakningen på en lägre och därmed billigare am
bitionsnivå.
Övriga reduceringa,r innebär något minskade
behov av yrkesofficerare och civilanställda. Det
är (FV st rävan aU förändringarna så långt möjligt
skall mötas genom natu rl ig avgång, begränsad
nyrekrytering och om,placerngar.
• • Flygvapnets personal har genom å ren visat
god flexibilitet vid omorganisationer och god fö r
måga att anpassa sig till nya förutsättningar.
Flygvapnets ledning gör sitt bästa för att vi skall
kunna visa denna förmåga även under 1990-ta let.
Som motprestat ion från statsma kterna förvä nta r
vi oss tydligt ställda uppgifter och klar långsiktig
het i 199'2 å rs försvarsbeslut.
•
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föregående nummer av Flygvapen Nytt
(~/91) presenterades flygstridskrafterna i
OB 92. Sedan dess har förutsättningarna
förändrats genom nya direktiv från rege
ringen. Det fortsatta arbetet med komplette
rande underlag inför försvarsbeslutet 1992
beskrivs här.
I

Regeringens anvisningar. - Regering
en gav i oktober 1991 Övergefäl
havaren (ÖB) i uppdrag att inkomma
med kompletteringar till programpla
nen för försvaret 1992-97, d
s ÖB
4

92, senast den 1 december 1991.
Regeringens anvisningar utgår från
en ekonomisk nivå motsvarande alter
nativ C i ÖB 92. Till detta kommer ett
rampåslag för försvaret pä 500 Mkr/är

r

I

(C+SOO) och ytterligare 500 Mkr/år
(C+ 1000) för vissa utpekade materiel
objekt.
Dessutom anges att priskompensa
tionssystemet skall förändras och ge
bättre kompensation för fördyring av
teknisk materiel. Kompensationen
motsvarar storleken på de materielre
serVer som ÖB avd lat för att bland
ann at möta just brister i kompensa
tionssystemet. Jämfört med Ö B 92
innebär det att de avdelade generella
reserverna för materielobjekt inte
längre behövs . Dessa reserver kan nu
inplaneras främst för materielan kaff
ning.

Flygvapnet skall grunda sin pla
nering pc\ 16 flygdivisioner samt
att även J 3S-systemet bör ingå.
JAS 39-projektet inklusive skol 
versionen 39B skall fullföljas .
FSR-890 och telekrigföringsteknik
utpekas som projekt som kan ingå
i den utökade ramen (C+ 1000).
För flygvapnets del innebär
anvisningarna att en ekonomisk
nivå mellan alternativ C och B
uppnäs.

1992, varvid utbildning till och
underhåll av organisationen upp
hör.

Materielanskaffning
De ökade ekonomiska ramarna i
alternativ C+SOO i förhållande till
ÖB 92:s alternativ C medför, att
vissa viktiga materiel objekt som
inte tidigare kun-de genomföras
nu inryms. Dessa är:

CFV underlag

~

Anskaffning av bombkapsel
till AJ/S 37 och JAS 39 avsedd
mot mål på marken . - (Se spe
ciaiartikel på sid 20-23.)

~

Ett ökat antal nya radarjaktro
botar (R B 91) till JA 37 och
JAS 39 .

till komplettermg
Grund- och krigsorganisationen.
- Chefen för flygvapnet (CFV) har
till Ö B lämnat ett underlag till
komplettering av ÖB 92. I enlighet
med regeringens direktiv bibehålls
flygflottiljen F 10, dock med endast
två av nuvarande tre J 35J-divisioner.
CFV har tidigare funnit det motive
rat att reducera grundorganisationen
för att få medel för bl a materiel
anskaffning. CFV finner nu, att ned
läggning av myndigheterna F 6 i Ka rI s
borg och F 13 i Norrköping (Bråvalla),
som föreslogs i ÖB 92:5 alternativ C,

visionen S 37 fördelas ut till andra
flottiljer. Fördelningen utreds för när
varande. Samtidigt får F 15/Söder
hamn i uppdrag att utbilda och krigs
organisera två divisioner Viggen i stäl
let för som nu en och en halv.
F 13:s JA 37-divsion överförs
("myndighetsmässigt") till F 16/Uppsa
la men bibehålls på Bråvallabasen,
med planeringsinriktning att när bl a
koncessionsbeslut föreligger kunna
överföras till F 16. På Bråvalla skapas
ett "F 16-detachement" . Senast 30
jun i 1997 beräknas detta detachement
upphöra. Verksamheten vid Bråvalla
med bl a JA 37-divisionen bibehålls
således under försvarsbesl utsperio
dens fem år.
•

•

Sam manfattningsvis

innebär

~

Radiosystem 90 (RAS 90) för kom
munikation mellan stridslednings- ·
centraler och flygplan ges en hot
anpassad utformning med stör
skydd.

~

Anskaffning av den tvåsitsiga ver
sionen av JAS 39 Gripen (39B).

Det är för flygstri dskrafternas effekt
under kris, neutralitet och krig mycket
viktiga system som nu är möjliga att
planera in .
M ed bombkapseln (DWS 39 ) kan
en motståndares markstridskrafter be
kämpas över en stor yta.
En ny radarjaktrobot kan skjutas på
betyd ligt större avstånd än dagens
jaktrobotar. Dessutom kan den upp
träda helt autonomt efter skottet, d v s
den behöver inte styras med hjälp av
radarbelysning från det skjutande flyg
planet.

-.

kräver omfattande byggnadsinveste
ringar vid de förband som flygdivisio
nerna avsågs flyttas till. Det har därför
visat sig vara billigare i det femårsper
spektiv som försvarsbeslutsperioden
omfattar, att endast genomföra delar
av dessa åtgärder. Dessutom måste
koncessionstillstånd erhållas för ut
ökad fl ygverksamhet vid mottagande
förband, innan beslut om flyttning kan
tas. CFV kommer att begära sådan
koncess ionsprövning för samtliga flot
ti Ijflygplatser.
CFV föreslår därför, att endast F 13
awecklas som egen flottilj och myn
dighet fr O m 1 juli 1992. Spaningsdi

Foto: H OArpfors

dessa åtgärder att i krigsorganisatio
nen kvarstår åtta JA 37-divisioner, två
j 35j-divisioner, fem Aj 37-divisioner
och sex S 37-divisioner. Aj- och S 37
modifieras efter hand till AjS 37 .
Inom STRIL-organisationen läggs ett
antal fasta radargruppcentraler ned.
Så även strilenheten tillhörande F 7 i
Såtenäs. Stridsledni ngsskolan (STRI LS)
i Tu II inge flyttas 1 ju li 1994 til l F 16/
F 20 i Uppsala.
I givna ekonomiska ramar har det
inte gått att inrymma en materiell
omsättning för den optiska luftbevak
ningsorganisationen. Systemet måste
därför avvecklas med början 1 juli

Ett kvalificerat störskydd i komman
de radiosystem 90 är en förutsättning
för att våra flygplan skall kunna ledas
till sina mål på ett effektiv~ sätt.
• • Med JAS 39B kan våra piloter ges
en effektivare och mer taktisk realis
tisk utbildning. Skolversionen av JAS
39 kommer att kunna bära · samma
vapen som grundversionen (sånär som
på den fasta automatkanonen) och
kan således utnyttjas fu ll t ut i krig . 
(Se specialartikel på sid 8-9 .)
I alternativ C+l000 tillkommer föl
jande materiel objekt:
~

Anskaffning av flygburen spanings
radar, FSR-890.
~
5

Foto: Peter Liander

~

Ny varnings- och motmedelsutrust
ning (VMS) till JA 37.

Bild 1

En tillförsel av system FSR-890 ger
goda möjligheter till tidig upptäckt av
en motståndares flygplan och kryss
ningsrobotar. FSR-890 får liksom övri
ga flygförband en hög beredskap och
kan användas såväl under ett kris- ,
neutralitets- som krigsskede. Fl ygbu
ren spaningsradar lämpar sig vä l i den
av regeringen prioriterade förmågan
att möta ett strategiskt överfall. (D v s
ett angrepp med mycket kort förvar
ning.)

"A/ternativ C byggs på med viss bibehållen
grundorganisation och viktiga materie/objekt"
JAS 39B - 2-sitsig Gripen.
FSR-890 - flygburen spaningsradar.
Nya varnings- och motmedelssystem (VMS) till JA 37.
Radiosystem 90 ges hotanpassad utformning.
Ny radarjaktrobot anskaffas i större antal.
Roboten integreras även på JA 37.

Förs va rsindustriella
konsekvenser

Flyg-, sensor- och elektronikindustrin
är starkt beroende av försvarsbeslutet
1992. Det är därför positivt att
anskaffning av JAS 39B, störskydd till
radiosystem 90 samt (i alt C+ 1000)
FSR- 890 och nya varn ings- och mot
medelssystem till JA 37 kunnat plane
ras in .
Utveckling och anskaffning av JAS
39B ger förutsättningar för export av
Gripen. Om exportorder erhålls sjun
ker kostnaden för flygvapnet vid fort
satt anskaffning av JAS 39.
Försvarets materielverk (FMV) har
utvärderat industrigruppen JAS (lG
JAS) offert avseende del serie två (d v s
flygplan 31-141) och JAS 39B. FMV
konstaterar att den tekniska säkerhe
ten i projektet är tillfredsställande.
Den totala kostnaden håller sig i stort
inom ramen för tidigare anmälda för
dyringar. Ett avtal baserat på offerten
skulle dock innebära en ohanterligt
hög kostnad i början av försvarsbe
slutsperioden. Förhandlingar med IG
JAS kommer nu att påbörjas med sikte
på en beställning av del serie två och
JAS 39B sommaren 1992.
En anskaffning av FSR-890 medför,
förutom exportmöjligheter, att vid are
utvecklingsförmågan för JA 37:s och
JAS 39:s radarutrustning bibehålls.

Bombkapsel (BK).
F 13 läggs ned - viss verksamhet blir kvar längst till 1997.
F 6 i Karlsborg bibehålls.
F 10 i Ängelholm bibehålls med två J 35J-divisioner.
Flygvapnet i ÖB 92, alternativ C.
"Grund platta" med bl a 16 flygdivisioner och basförband.

Diagram 1
Mkr

Ekonomiska nivåer för FV i ÖB 92 åren 1992-97
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Svagheter i anvisad ram
Regeringens ekonomiska ramar inne
bär för flygvapnets del en minskning
med ca 1 miljard kronor per år jäm
fört med alternativ B i ÖB 92. Det är
först i alternativ B som ett balanserat
flygvapen kan inneh åll as. Förhållan
det mellan de ekonomiska nivåerna
framgår av diagram 1.
Trots en rad positiva inslag återstår
flera åtgärder som erfordras för att
uppnå god balans.
Den planerade tekniska vidareut
veck lin gen av JAS 39 Gripen efter
sekelskiftet med hänsyn till föränd
ringar i hotbilden riskerar att utebli.
Erforderli g modifiering eller ny
anskaffning av str ilradarstationer kan
6
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inte ske. Lednings- och informa
tionssystemen kan inte utvecklas som
det är önskvärt m h t hotbilden.
Antalet basbataljoner måste mins
kas från dagens 30 till endast 24 . Bas
förbandens materiella förnyelse blir
mycket begränsad. Hela basorganisa
tionen (bas bataljon m/ 8S) måste där
för ses över.
Det optiska I uftbeva kn i ngssystemet
utgår.
CFV finner att med ett begränsat
tillskott av medel utöverC+l000 skul
le flera av ovan angivna svagheter
kunna tillgodoses.

Konsekvenser
för FV:s personal
Antalet yrkesofficerare för den framti
da krigsorganisationens behov har
anpassats till de nya förutsättningarna
och motsvarar i stort sett dagens ti 11
gång. En anpassning kan ske ge nom
att styra nyrekryteringen. Byte av
tjänstgöringsplats blir dock aktuellt för
ett antal officerare vid de platser där
organisationsförändringar sker.
Antalet reservofficerare behöver
m i nskas med ca 140-170 personer
fram till 1997. Anledningen är främst
att det optiska luftbevakningssystemet
utgår.
Antalet civilanställda behöver mins
kas med ca 450 fram till 1997. Detta
bedöms kunna ske genom naturlig
avgång, mycket återhållsam nyanställ
ning och omfördelning mellan förban
den.
För att mildra konsekvenserna för
personalen av förbandsnedläggningar
och omorganisation, kommer ÖB att
ta fram olika åtgärdspaket.
Inom försvarsmakten som helhet
drabbas armen och marinen av betyd
ligt hårdare neddragningar på perso
nalsidan än flygvapnet. Det är mer ett
krasst konstaterande än en tröst.

Bild 2
Krigsorganisationsutveckling
i alternativ C + 500 och C + 1000
1992
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Optisk luftbe vakning är avvecklad. Strilsystemets organisation ses över
Endast i C +1000

Bild 3

FV:s framtida grundorganisation
~

F 13 (Bråvalla) i Norrköping avvecklas med start 1992-07-01, varef
ter Bråvalla kommer att utgöra ett detachement till F 16 i Uppsala.
Spaningsflygdivisionen avvecklas. Jaktdivisionen fortsätter flygverk
samheten vid F 13 till dess koncessionsbeslut har tagits om utökad
verksamhet vid annan flottilj. Stridslednings- och luftbevakningsen
heten omorganiseras och övertas av F 16.

~ F 10 i Ängelholm avveklas under slutet av perioden 1997-2002. En

jaktflygdivision avvecklas med början 1992-07-01.
~

Stridsledningsenheten vid F 7 i Såtenäs avvecklas och uppgifterna
överförs till F 10 i Ängelholm.

~

Stridsledningsutbildningen vid Tullinge flyttas senast 1994-06-30 till
Uppsala.

~

Personalen minskar med 1) 50 yrkesofficerare till år 2002, 2) 130
reservofficerare och 3) 750 civilanställda fram till 2002.

ÖB:s ställningstagande
ÖB har omsatt CFV planeringsinrikt
ning i ÖB:s kompletterande underlag
inför 1992 års försvarsbeslut. Plane 
ringen i detta dokument ansluter i allt
väsentligt till av CFV lämn at underlag.
ÖB har även i sin redovisning till
regeringen angett att en omedelbar
avveckling av J 3S-systemet och F 10
sku lle kunna frigöra medel för en mer
balanserad utveckling av bl a luftför
svaret.
CFV anser, att det vore kapitalför
störing att inte utn yttja den investering
som nyligen gjorts i modifieringen av
J 3S-systemet. CFV anser också, att ett
bibehållande av Draken-divisionerna
bäst svarar mot den prioritering av luft
försvaret som regeringen angivit i sina
planeringsdi rektiv.
•

Anla/el Drakenf/ygp/an typ 35 "Johan" kommer att

"stympas" något.
Foto: Peter L .
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I de komplet(f!rande anvisningar som rege
ringen givit 08 vad !?äller programplanen
1992/97 ingår en tvasitsig version av vårt
nya stridsffygplan Gripen, JAS 398 , i de
båda tilläggsnivåerna. Detta anser Che
fen för flygvapnet vara bra. Med den två
sitsiga versionen kan utbildningen för
bättras och effektiviseras inom flygvap
net. Den är också en viktig del för even
tuell export av JAS 39.

A

Motiven för att anskaffa JAS 39B kan
främst återfinnas inom områdena:
~
~
~

Typinflygning
Taktisk utbildning
Taktisk utprovning och
utveckling.

T1S = Typinflygningsskede
GFSU = Grundläggande flygslagsutbildning

Av dessa är det främst inom den tak
tiska utbildningens område som de
tyngsta argumenten för anskaffning av
JAS 39B kan hämtas.
JAS 39B-versionen är fullt utrustad ,
ett taktiskt användbart (dvs i alla strids
roller) flygplan. Den kan antin gen
ingå i våra ordinarie kri gsd ivisioner
eller utgö ra egna 39B-förband. JAS
39B med två mans besättning (dubbel
kommando/ OK) kan med fördel ut
nyttjas vid vissa typer av uppdrag
under kris och krig. JAS 39B är såle
des inte enbart ett skolflygplan som
föregångarna, de nuvarande 35( Dra
ken och SK 37 Viggen.

Typinflygning. - Sedan OK-versioner

en tallti "
na av flygplan 35/ 37 infördes har ha
verierna orsakade av fel i förarfunktio
nen minskat. Detta beror delvis på si
mulatorerna men även delvis på
utbildning i 35(- och SK 37-versioner.
Skillnaden i prestanda och teknikni
vå mellan nuvarande flygplanstyper
och JAS 39 (förutom JA 37) är stor.

Detta gör att 39B ökar flygsäkerheten
under T/S-skedet och då främst för
GFSU:Y men även för GFSU :Ä.
Med JAS 39B kan en viss besparing
av fl yg tid göras genom att inlärningen
går fortar e och behovet av följefly g
plan minskar. Flygtidsbesparingen är, i
timmar mätt, störst under den taktiska

Gripen står "nför en vä dpunkt
Försvarets materielverks (FMV) tidigare redo
visade uppfattning att Gripen-projektets teknis
ka mål i huvudsak kommer att uppnås består.
Det säger en i november inlämnad rapport
avseende resultat av utvärderingen av industri
gruppen JAS anbud för del serie 2 (110 flygplan)
och 39B/DK-versionen.

~ Omfattande

förhandlingar
återstår innan FM V kan föror
da beställnin g.

~
FM V redovisar att:

~

8

Resultaten av det pågåe nde
utprovningsarbetet styrker den
tidi ga re redovisade positiva
ut veck lingen av projektet.

~

Projektets tota Ikostnader. base
rade på den utvärdering som
nu genomförts. inryms i av
FM V tidiga re redovisad nivå .

Anbud en är giltiga till 1 juli
199 2.

Chefen för flygvapnet och över
befälhavaren delar FMV:s vä rde
ringar.
I november 1990 gav regeringen

FM V i uppdra g att utred a förutsätt
ningarn a för JAS 39-projektets fort
sättning oc h att under hand rappor
tera arbetsläget. Tidigare rapporte r
läm nades i april och oktober 1991.
Arbetet med regeringen s upp
drag fortsätter. IG JAS lämnar vid
årsskiftet ytterligare underlag. FM V
kommer att för regeringe n redovisa
fortsatta resu ltat av utvjrderingen
av iGJASunderlag.
•

ser utan framför allt på hans förmåga
att samtidigt bedöma situationer, fatta
riktiga beslut och omsätta dessa till ett
riktigt systemhandhavande i såväl
jakt-, attack- och spaningsrollen.
Området inom den taktiska utbild
ningen där 39B ökar inlärningstakten,
sparar flygtid och ökar flygsäkerheten
är:

3
,

~

~

~

Av Ulf Sveding

tvåsit "re
utbildningen men påverkar även TIS
utbildningen.
Regulariteten i utbildningen blir
bättre med 39B, då instruktör i baksits
inte påverkas av dål igt flygväder på
samma sätt som en elev.
Uppföljningen av elevers flygstatus
och utbildningsnivå i luften kan med

Det finska flygvapnet (Ilmavoi
mat) planerar att ersätta sina
Draken- och MiG-21-divisio
ner med ett modernare flygsys
tem och då med början (unge
fär) 1996. Det gä ller en affär
om 67 flygplan.
För närvarande pågår för
fullt utvärdering av ett antal
kandidater varav JAS 39 Gri
pen är en. De övriga är de
amerikanska F-16 Fighting Fal
con, F-18 Hornet och franska
Mirage 2000-5.
Ett stort antal representanter
för finska flygvapnet svarar för
utvärderingen av de olika flyg
systemen i alla dess aspekter.
Gripen var sist i raden och ut-

tvåsitsiga Gripen ske på ett bättre sätt
än med följefly gplan och på ett mer
tillämpat sätt än i simulator.

Taktisk utbildning. - Den framtida
stridsmiljön kommer att ställa stora
krav på pilotens förmåga inte bara att
manövrera flygplanet intill dess grän

~
~
~

Tillämpat systemhandhavande av
radar; målinmätnings- och beväp
ningssystem,
utnyttjande av den taktiska pre
sentationen och kopplat till denna
beslutsfattning i en komplett dy
namisk taktisk situation,
gränsvärdesflygning,
utbildning i manövrerande strid,
förbandssamverkan,
lågflygning.

Vissa av ovanstående funktioner och
områden skall naturligtvis övas i simu
latorer. Simulatorer av olika slag kom
mer att anskaffas till flygvapnet. Simu
latorer med mycket stor kapacitet
kommer att kunna anskaffas i framti
den. De kan dock inte skapa den dy
namiska och tillämpade miljö som
enbart verklig flygning kan åstadkom
ma och som krävs för effektiv, snabb
och flygsäker inlärning.
• • Den tvåsitsiga OK-versionen av
Gripen, JAS 39B, kan även utnyttjas
för tillkommande systemprovning,
editionsutprovning och taktisk utveck
I i ng, där två pi loter kan göra ett myc
•
ket kostnadseffektivt jobb .

Finland utvärderar
även Gripen
värderingen började på SAAB i
mitten av november och avslu
tades veckan före jul.
Som ett led i utvä rderingen
ingick flygprovning. Två finska
provflygare flög ca tio pass. De
hade att utvärdera Gripens pre
standa , manövrerbarhet m m .
Eftersom inte alla takti ska
funktioner, utbildnings- och ut
värderingssystem till Gripen är
färdigutvecklade, genomfördes
ett besöksprogram vid flygvap
net. JA 37 jaktviggen och dess

delsystem studerades.
Den 26 november besöktes
F 13 för studier av simulator
UTB och TUAS. Dagen därpå
besöktes F 21 och Milo ÖN för
närstudium av JA 37 -systemet
och dess ledningssystem . De
monstration av klargöring, kort
baneiandningar och allmä n
fältmässighet genomfördes på
JOKKMOKK-basen.
• • I apri l 1992 avser Finland
redovisa sitt val av nytt flyg

plan till finska flygvapnet/ilma
voimat. Alla fyra kvarvarande
flygindustrier - inklusive Saab
Scania - har in sänt omfattande
offerter. Avgörandet blir tufft.
Striden står mellan tre något
äldre, men välutprovade, strids
flygplan och ett yngre, som än
nu inte färdigutprovats men
som har större inbyggd fram
tidspotential , bl a. - Men kan
ske blir det inte bara tekniken
som avgör va let. Kanske kom
mer faktorer som motköp,
betal ningssätt, politiska värde
ringar m m att betyda väl så
mycket. - Om fyra månader
vet vi kanske svaret.
•

vs
9

Efter flygvapnets övergång
till långtidsanställda flygfö
rare (under 70-talet) och
därmed en antalsmässig
minskning av den militä
ra flygförarutbidlningen
i kombination med en
kraftig expansion av
den civila flygsektorn upp
stod i Sverige en stor brist av
lämpliga och välutbildade, civila pilo
ter. Denna bristsituation resulterade bl a i alt
Flygvapnet förlorade för många flygförare till den civila
marknaden. Detta kunde självklart inte accepteras varken
av säkerhetspolitiska eller ekonomiska skäl.

lygvapnet (FV) blev av de skä
len den drivande kraften för att
en välordnad och med flygbo
lagen samordnad civil flygut
bildning skulle komma till stånd. F 5
var det enda stället som hade kunska
per, personal, flygplan och för verk
samheten nödvändiga lokaler för ett
snabbt igångsättande. Så blev också
beslutet efter sedvanliga parlamenta
riska utredningar. Målet sattes av riks
dagen från början till 20 elever per år.
Men redan innan utbildnin gen kom
mit igång höjdes antalet till 60 e lever
per år. Skolan gavs nam
net
Trafikflygarhögsko lan
(TFHS ).
TFHS startade ve rksam
heten i april 1984 med
chefen för Fl ygv apnet
((FV) som huvudman.
Skolan ing ick i F 5:s
och FV:s organisation i
med
övriga
I i khet
enheter.
Kostnaderna
betalades av FV på
ordinarie anslag. Från

F
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den l juli 1987 är dock kommunika
tionsdepartementet huvudman och
uppd ragsgivare till (FV. Skolan kvar
står dock oförändrad i FV-orga nisatio
nen. Från samma tidpunkt tog kom
munikationsdepartementet också över
betalningsansvaret. FV får i dag ersätt
ning inte bara för skolans egna kost
nader utan också för den stödproduk
tion som F 5 tillhandahåller - t ex tek
nisk tjänst, flygtrafikledning och fält
hållning.
Det som skiljer TFHS från andra FV
enheter är att skolan ingår i FV
och styrs av (FV,
medan det är
luftfartsverket
(Uv) som är till
synsmyndighet
för utbildning och
som
genomför
examination
av
eleverna. Då sko
lan
helt
arbetar
efter Uv:s regler, är
det Uv som utövar
kontroll
över
hur

Elevens
arbets..

plats
efter

r
ga
TrafiltJ~Y
hÖgsltolan
fl
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skolan genomför sin verksamhet. Uv
ska II också god kä n n a den persona I
som tjänstgör vid skolan.

Utbildningsmål

•
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Resurserna
Vid sko lstarten 1984 bestod skolan,
förutom av administrativ personal,
enbart av militära flyglärare. Den tota

Enligt riksdagens beslut är målet för
utbildningen att:
~

"Eleven skall ha förvärvat de kun
skaper, färdigheter och attityder som
krävs för fortsatt utbildning och
anställning som styrman och befälha
vare i tung civil luftfart"

•
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Men de är likvä l mycket rationella för
utbildnin gen. Alla som tror att utbild
ningshjälpmedel måste vara kompli
cerade och dyra för att fylla sin upp
gift skulle bli förvånade, om de visste
vad som kan ås tadkommas med jäm
förelsevis enkla hjälpmedel.
Utöver bra personal och
lämpliga
flygplan
är
Ljungbyheds flygplats med
sin utmärkta trafikledning
den tredje nödvändiga förut
sättningen för en rationell
utbildnin g. För att bedriva
en säker utbildning när det
handlar
om
omfattande

~ " Eleven skall utveckla och befästa

sin förmåga att uppträda och agera
såväl självständi gt so m i grupp. Eleven
skall härvidla g också få insikter i egna
attityder och värderingar samt som ett
led i den personliga utvecklingen
bearbeta dessa".

~

"E leven skall uppnå (behålla) en
god fysisk kondition samt ha förvärvat
förmågan att på egen hand bibehålla
denna".
Detta innebär att utbildningen är
tillrättalagd för att passa SAS, Linjefl yg
och Swedair. Detta har gjorts för att
FV:s främsta konkurrenter om flygan
de personal skall få ett fullvärdigt
alternati v för rekrytering såväl vad
avser urva l som kunskaper, färdigheter
och attityder.

la personalstyrkan var 16 personer.
När kravet på utökad kapacitet kom ,
kunde CFV - mot bakgrund av stora
förtidsavgångar - inte ställa mer mili
tär personal till förfogande. Lösnin gen
blev anställning av civila flyglärare.
Dessa är i dag totalt 19. De har en
varierande flygbakgrund och ett yrkes
mässigt ursprung från olika delar i vårt
samhälle. De är i dag en förutsättnin g
för verksamheten och är nu också på
väg in i TFHS ledningsfunktioner.
Den totala personalstyrkan är i dag
38 personer. Dessa ska ll räcka till för
att utbilda ca 50 elever/ år. Att det inte
är mer personal beror på att all stöd
produktion erhålls från de övriga
enheterna vid F 5.
Materiellt finns i dag 33 enmotori ga
flygplan av typ Scottish Aviation
Bulldog/SK 61.
De är anpassade för

'-

skolans behov, dvs civ ilutru stade . Till
dessa flygplan finns också två " proce
dure trainers", d vs enkla simulatorer.
Därtill finns åtta tvåmotorflygplan av
typen PA 31 Navajo. De har efter
inköp (samtliga begagnade) fått en
utrustning som är i klass med den
tunga civila luftfartens. Till PA 31 finns
också en simulator för att effektivisera
utbildningen. Beträffande simulatorer
är TFHS utrustningar relativt sett
mycket enkla och därmed billiga.

12

verksamhet krävs parallella
banor. På Ljun gby hed finns
fyra parallella banor, varav
två används för SK 61 och
de övriga två för SK 60 och
PA 31.
Utrustningsmässigt
står F S-fältet inte de interna
tionella flygplatserna efter.
För TFHS-eleven är det
in gen skillnad i uppträdande eller
möj I igheter
vid
flygn i ng
på
Ljungbyhed jämfört med Hamburg
eller Amsterdam (bortsett från att
omgivande flygplan är större till for
matet) .
F S:s flygverksamhet totalt är av
sådan omfattning, räknat i starter och
landnin gar, att skolförbandet 1990
placerade sig på tredje plats i landet.
Endast Arlanda och Bromma hade fler
s k flygplansrörelser. Om man då

M ODERN FLYGUTBILDNING

•

beaktar att F 5 normalt bara flyger fem
dagar i veckan och inte under nätter
na, blir slutsatsen att intensiteten är
landets högsta när det väl flygs.

M ODERN FLYGUTBILDNING
rande fyra månader. Under dessa tids
perioder får eleven 170 flygtimmar i
SK 61 och 60 flygtimmar i PA 31. Till
detta kommer 20 tim i SK 61-simula
tor och 20 tim i PA 31-simulatorn.

•
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Tabell 2
Utbildningsplan

Teori:
(Lfv obligatoriska ämnen)
Fl ygpla niära
40 h
Fl ygmotoriära
30
Instrumenl/avion lk
10
S
Flygpla nvå rd
Aerodynamik
40
Flyghandbok
1
Prestanda, vikt, balans 30
Fl ygsäkerhetsnormer
60
Radioteleloni
60
Flygmed icin
30
Meteorologi
80
Navigation
110
Färdplaneri ng
40
Typkurs 2-motor
40

Utbildningen
En del tror att pilotutbildning
är lika med praktisk flyg
ning. Faktiskt är det så att
utbildningen huvudsakligen
består av teori. Vid TF HS
används ca 40 proc av tiden

(Ti lläggsämnen)
Flygi nstruktion 60 h
Engelska
60
Teknik (ADV)
30
Flygsäk.mtrl.
30
Fpl-Identifiering 10
1
Studieb sö k
40 )
Fysisk träni ng 190
Orga nisati on
45
Sj älvstu dier
280
40 2 )
Prov
Ledarskap
140

785

585

Teoriutbildningen har tillrättalagts
för våra stora flygbolag. Detta innebär,
att i samtliga de ämnen som Uv ställer
kraven har det gjorts tillägg av olika
storlek. Utöver dessa tillägg i de obli
gatoriska ämnena finns ett antal
ämnen som av olika skäl har bedömts
nödvändiga för elevens framtida
yrkesutövning . De viktigaste av dessa
tillägg är ledarskapsutbildning 140 tim
och lärarledd idrott 190 tim Motiven
är närmast självklara. Att vara befälha
vare i internationell trafik ställer stora
krav på kaptenen. Att ledarskap ingår i
grundutbildningen är därför självklart.
Utöver den norska skolan är TFHS
(veterligen ) den enda civila flygskolan
i västvärlden som har ämnet ledarskap
på schemat. Vad gäller fysisk träning
(där TFHS är ensam om sin höga mål
sättning) är bakgrunden helt enkelt, att

för den praktiska flygtjän
sten, medan resterande 60
proc används för markbun
den utbildning.
TFHS utbildning tar totalt
ca 16 månader i anspråk. SK
61 flygs under de först a tolv
månaderna och PA 31 reste-

ca 12 man
SKEDE A (en molor)

Flygtjänst
SK 61 170 tim flyg ti d + 20 tim SK 61 SUL (varav
ca 15 tim roteflygning och 20 avancerad fl ygnin g)
PA 31 60 tim ilygtid + 20 tim PA 31 SU L (varav
ca 1 tim är route-träning utomlands)

Eleverna
Eleverna vid skolan genomför sin
utbildning på sedvanliga högskolevill
kor, dvs utbildningen som sådan är
kostnadsfri medan den enskilde själv
betalar litteratur och uppehälle. För
att klara detta får eleverna studielån
och studiebidrag på sedvanligt sätt.
Rent praktiskt innebär det att eleverna
bor (hyr) rum i de för ändamålet
nybyggda elevbostäderna av student
bostadskaraktär. De äter mot ersätt
ning i vpl-matsalen . Eleven har även
vissa möjligheter till matlagning i
bostaden.

Antagningskraven till skolan är:
~ 20 - 27 gammal då utbildningen

Tabell l

...

l ) Avser SAAB 340 tillverkning, Millmö ACC & Uv cenrraJ(ör
valtning
2) Avser U v prov

•

den enskilde på egen hand skall
kunna hålla si g frisk och därmed utan
problem behålla sitt certifi
. . - ca 4 man---.
kat till pensionsåldern , som
SKEDE B (tvA- rllolo rC r)
är 60 år.

Fl ygning (30 % )
Flygning (65 %)

Teori (70%)
Teori (35%)

Totalt ägnar skolan ca
1300 ti m åt teori utöver pro
gramlagda
självstudier.
Detta skall jämföras med de
ca 1000 tim schematid som
ägnas åt flygtjänst.

påbörjas. Fullgjord vpl-tjänstgöring för
de manliga sökande. Skolan är själv
klart öppen även för kvinnor.
~ I princip ha 3-årig gymnasiekompe
tens med lägst betyg 3 i vissa ämnen
eller motsv på komvux etapp 3.
~ Fylla Uv:s krav för trafikflygarcertifi
kal.
~ Bli godkänd i den uttagning som
FV/ UTK gör i samarbete med flygbola
gen.
Till varje ny kurs om max 20 elev
platser har skolan mellan 350 och 550
sökande. Antagningskraven är med
undantag för vissa synkrav lika höga ~
13
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eller högre än v id ansökan till mi litär
fl ygförarutbi Idn i ng.
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•

Formella krav:

Ful/sta'ndig information om kra ven
kan bl a fås via te/.' 0435/41440.

~
~

Vad gäller peda go gik och elevbe
handling tillämpa s samma prin c iper
som vid Fl yg S, även om det kan skilj a
sig i detaljer. Att det fungerar kanske
fram gå r av att 223 elever to talt har
in gå tt i de slutförda kurserna. 218 ele
ver har godkänts och b ara fem (5) ele
ver har avskiljts fr ån utbildningen .
Dessa siffror är ett bra betyg åt såväl
elever som utta gnin gssystem oc h sko 
lan ... särskilt so m hittills samtli ga ele
ver oc ks å bli v it godkända fö r anställ
nin g i minst ett av de sto ra bo lagen.

~

Svensk medborgare.
Fyllda 20 år men inte 28 när utbild
ningen påbörjas.
Manlig sökande, som är värnpliktig, ska
ha fullgjort värnplikt eller vapenfri tjänst.

Tidigare utbildning:
• Allmän behörighet till högskoleutbildning.
Särskilda förkunskapskrav:
Kom Vux
Gy
Engelska
3 åk
etapp 3
Fysik/Naturkunskap 2 åk
etapp 3
etapp 3
Matematik
3 åk
Svenska
2 åk
etapp 2
Lägst betyget 3 i varje enskilt ämne
1) Den som har två årskurser engelska komplet·
terar med etapp 3 i detta ämne vid Kom Vux.
Alternativ : Elev med fullständig studiekurs fran
3·a rig linje med engelska 2 åk och B/ C språk
(med' minst bet yget 3) ha r erforderlig behörighet.

M
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Medicinska krav:
~
~

Fullt frisk.
Normal syn. Glaskorrektion tillåten, refrak·
tionen får dock inte överskrida ·1.0 eller
+2.0 i någon meridian.
~ Normalt färgsinne.
~ Du får inte vara kortare än 158,5 cm och
inte längre än 192 cm. Vikten får inte vara
väsentligt avvikande med hänsyn till längd
och kroppsmått (max 95 kg) .
~ Normal muskelkraft och fysisk arbets
förmåga .

Vid ansökningstillfället måste de formella
kraven vara uppfyllda med undantag av
värnpliktstjänstgöringen där kravet är all
den är fullgjord före kursstart.

Framtiden då? Ja, om den är alltid
svårt att sia . Äv en om efterfrå ga n på
nya piloter just nu (1. halvåret -91) är
lika med noll , vet man erfarenhets
m ässi gt att nya vå gor av pilotbehov
ko mmer. När skol an startade 1984 sas
det, att TFHS utbild ade ungdomar till
arbetslöshet. Facit visar, att efter frågan
aldrig hal' varit större än under 80
talet. Hi sto rien har en ben ägenh et att
upprepa si g.

Hjälp åt Norge och FV
Utöver hu v uduppg iften att grundutbil
da svenska elever har TFH S oc kså
hjälpt de no rska grannarn a att komma
igå ng med en c iv il skola genom att
under fem år genomfö ra tVe motorut
b ildningen
m ed
norska
elever.
Orsaken till detta samarbete är att
man i Norge inte hade tillräckli g erfa
renhet av utbildning av den här ty pen.
Det har oc ks å inneburit, att v i har haft
no rsk a instruktörer som efter kom plet
terin gs utbildnin g v id TFHS har tjänst
gjo rt v id TFHS so m fl ygl ärare för att
efter en tid åka hem igen med sina
nya erfarenh eter. Därmed har m an i
l'\Jorge nu arbetat
upp sin ko mpetens
så att man kan " ta
hem " sin tvåmotor
utbildning,
vilket
också sker.
TFHS
har
nu
även fått kapa c itet
att ta emo t elever
fr ån FV. Avsikten är
att bl ivande fl yg 
transportförare
I
framtiden ska II få
sin ci v ila grundut
bildnin g v id TFHS.
Detta är en lösning
som torde gagna
såväl FV som TFHS.
14

Det som är så spännande är den
utvecklin g av pedagogiken som må ste
till för att rätt kunna utnyttj a systemet
oc h därm ed "ta hem " v insterna. Detta
projekt är det största i sitt slag inom
förs varet och ocks å de t fö rsta och stör
sta inom internationell ci v il grundflyg
utbildnin g.
Att få deltaga i ett sådant pi o n
järarbete är både en utmanin g och ett
nöj e. FV- Nytt torde ha anlednin g att
återkomma i ämnet datorstödd utbild
• • Ett spännand e insla g i framtiden
nin g under 91/92 , d å systemet skall
är fÖI- TFHS del det datorstödda
vara driftsatt. Därför hoppas TFHS få
utbildningss ystem so m skolan utvec k tillfälle att del ge sina erfarenh eter till
lar tills amm ans med den norska sko
intresserade såväl vad avser utveck
lan oc h A gusta-koncernen i Italien.
lin g so m utn yttjande.
Det är en investerin g i sto rleksord
Att arbeta vid TFHS - i gränslandet
nin ge n 6 milj kr för de ämnen som
mellan den civila och den militära
pro du ceras (meteorolog i, nav igation ,
vä rlden - är mycket stimulerande. BI a är
aerodynamik oc h flygplan/ motorlära).
de internation e ll a kontakterna myck et
Sy ftena med an skaffn i ngen är flera:
intressanta o c h utvecklande. TFHS
kan bara önska att andra had e samma
1) Mins ka lärarin satsen på utbildn ingen
möjligh eter. Då hade fler också upp
och därmed k ostnaden.
täckt att på de allra flesta områden är
2) Medge eleven all stud era i sill eget
FV bl and de bästa oc h på vis sa områ
te m po i stä llet (ör gruppens = ra tio nellare
den faktiskt bäst , t ex i utbildnin g.
=to ta lt sell billigare.
Smatt " vä rl dsmäst are" I Förvisso in get
3) MÖjliggö ra uppfö lj ning av all samtliga
att skrodera om , m en med stolthet fö l
e lever fullt ut tillgo d ogjo rt sig utb ildni ng
en = bättre utbildningsresultat.
jer moti vation oc h stimulans.
•

En kull färdigutbildade TFHS-elever redo alt ta sig an framtiden i de övre luftlagren.

•

Ungdom
länder

if:
Uttagningsgången
Alla sökande som uppfyller de formel
la kraven blir kallade att göra ett
skriftligt prov. Provet görs på ett värn
pliktkontor så nära ditt hem som möj
ligt, eftersom du måste stå för alla
kostnader själv. Det skriftliga provet
prövar allmän begåvning med viss
tonvikt på teknisk förmåga och rums
uppfattning. De som har förut
sättningar alt klara den teoretiska
delen av utbildningen fortsätter pro
ven i Stockholm. Här får man börja
med att göra två praktiska prov som
mäter koordinationsförmågan. Nästa
steg är intervju med en psykolog och
då prövas även din simultankapacitet
och stresstolerans. Psykologen kart
lägger den sökandes bakgrund och
personlighet. Viktigt i intervjun är all
få reda på hur den sökande förhåller
sig till omvärlden och hur han eller
hon klarar av olika påfrestningar.
För att rätt uppfatta den prövande
använder psykologen också s k DMT
prov. Det går ut på att man under
mycket kort tid får se bilder som man
sedan ska beskriva. DTM avslöjar de
försvarsmekanismer som styr en per
sons handlingsmönster i en kritisk
situation.
Resultatet av DMT-provet ingår till
sammans med psykologsamtalet i en
helhetsbedömning av personligheten.
Slutligen följer ett medicinskt test
och därefter går den sökande vidare
till prov som utförs av SAS. De består
av skriftliga prov, samtal med psykolo
ger och företagets representanter.
Erfarenheten har visat, alt den per
sonlighetstyp som blir en bra pilot har
mycket gemensamt med den som blir
en bra företagsledare. För båda gäller
det att ha gott omdöme, god självin
sikt och personlig mognad.
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Det torde ha undgått endast få i flygvap
net att vapnet gästats aven sovjetisk
flyguppvisningsgrupp - "De ryska
svalorna" - med sex stridsflygplan
av typ MiG-29.
Besöket ägde
rum den 14-1 B oktober och värd
flottilj var F 16/Uppsala med tredje
divisionen (Petter Gul) som divisions
värd. Chef för "Petter Gul" är major
Ingemar Jakobsson.
Besöket blev myc
ket lyckat och det trots att vädrets makter
gjorde sitt bästa för att sabotera flygti/lfä/le
na. Men på äkta flygare biter föga.
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MIG·29
Ansökan om tillstånd att inbju
da representanter för Sovjet
unionens flygvapen för utbyte
på divisionsnivå gjordes för
drygt ett år sedan hos försvars
departementet.
I december
1990 bifölls framställningen
och då gavs också ti Ilstånd att
acceptera inbjudan till svars
besök.
Det äger sitt värde att nämna
att flygvapnet gästats av repre
sentanter för Sovjetunionens
flygvapen tre gånger tidigare.
Sålunda mottog 1967 F 16/
Uppsala sex MiG-21 :or. 1975
var det F 11/Nyköping som
stod värd för sex sovjetiska
MiG-21 :or. F 17/Ronneby fick
förtroendet 1981 att ta emot
sex MiG-23. Och nu tio år
senare var det alltså F 16:s tur
igen att utgöra värd.
Svarsbesök i Sovjetunionen
har flygvapnet avlagt två gång
er. Det var 1968 och 1978.
Båda gångerna var det Kubi n
kabasen invid Moskva som
stod för värdskapet och det var
svenska J 35 Draken som vi ex
ponerade. Först genom F 16:s
försorg och senare genom förra
kalmarflottiljen F 12.
• • Nyheten i år var att den
sovjetiska flygledningen önska
de få ett "övningsutbyte". Det
betydde att svenska och sovje
tiska flygare skulle ges chansen
att få flyga varandras stridsflyg
plan - dvs de tvåsitsiga versio
nerna av MiG-29 och 37
Viggen. - Det blev ett mycket
uppskattat inslag l
De sovjetiska kollegerna vär
desatte besöket högt och sände
en 50-mannadelegation med
ställföreträdande chefen för
Moskvas militärområdes flyg
stridskrafter, generalmajor G.
16

GÄSTAR UPPSALA
Dagen D

D. Sjtjitov i spetsen. I det övre
skiktet befann sig också ställ
företrädande chefen för Ku
bi nkas flygbas, överste V. P.
Basov.

Generalmajor Sjtjitov instruerar
sektorflottiljchefen öveste l Stig
Del/borg i 29:ans "cockpit-myste
rier",

Nytt var också att man från
Sovjetunionen medsände re
pres entanter för sovjetisk fack
pre ss . Medföljde gjorde: Chef
redaktören för" Aviatsija i Kos
monautika" överste V. V. Anu
tjin. - Ställföreträdande chefre
daktören för "Liter" överstelöjt
nant Ju. N. Prjadkin. - Korre
spondent för "Krasnaja Zvedz
da"
överstelöjtnant
V. N.

Rudenko.

På onsdagen den 16 oktober
skulle det ske. Var det tänkt.
Utsedda piloter skulle flyga
varandras flygplan och efteråt
skulle det vara flyguppvisning
inför en stor, tillrest publik.
l'\Jär de flygsugna piloterna
emellertid vaknade denna ons
dagsmorgon, var si kten några
hundra meter och molnen
hängde i trädtopparna. Typiskt l
sku Ile detta betyda att ... ? Inte
blev någo n gladare efter meteo
rologens briefi ng heller. Oflyg
bart på förmiddagen men med
hopp om I ite bättre väder på
efterm iddagen.
För att i nte tappa tempo
genomförde man kabinkänne
dom och säkmatutbildning på
respektive flygplanstyp samt
provade ut varandras flygut
rustning.
De sovjetiska flygställen såg
ut att vara av liknande typ som
de amerikanska eller brittiska.
Ett tunt tygställ och under det
har man en T-shirt. Om det är
kallt bär man en brun skinn
jacka utanpå. G-dräkten bär de
sovjetiska
pi loterna
utanpå
flygstället - liksom det är bruk
I igt hos flertalet västerländska
piloter. Man flyger i en kort
skinnkänga - inte i halvhöga
läderstövlar som vi.
Det finns en benfixering i
raketstolen som aktiveras vid
utskjutning över 800 km/h.
Man spänner dock i nte fast
kängorna i stolen, som vi
svenskar gör. Vid utskjutning
över 800 km/h fälls visiret ner
automatiskt, om man inte själv
tidigare har gjort det manuellt.
Hjälmen och masken väger
ungefär lika mycket som de

svenska.
Hjälmen
upplevs
dock mjukare och skönare än
FV:s 112-hjälm. Om man fly
ger på låg höjd, har man mas
ken löst hängande. Man pratar
med hjälp av strupmikrofon.
När alla blivit färdigutbilda
de och var redo att entra och
flyga MiG-29, var det bara
vädret som inte hängde med.
Gästerna vi Ile ha en molnbas
på 250 m och sikt 3 km för att
flyga.
Istället för flygning blev det
på förmiddagen landskamp i
tvenne bollidrotter under kam
ratliga former. Stf kubinkache
fen, generalmajor G.D. Sjtji
tov, gav det lakoniska svaret
på frågan om vilket lag som
segrade:
Vänskapen
vann.
En I igt sektorflotti Ijchefen, övers
te 1. Stig Dellborg, betydde
detta att man delade på vi ns
terna.

Slutliga Förberedelser
Vädret blev så småningom lite
bättre och pi loterna gjorde de
sista förberedelserna tillsam
mans. Det började bl i sen
eftermiddag och mörkret smög
sig inpå. Flygchefen, Tommy
Pålsson, skulle flyga ihop med
den 42-årige översten VIadi
mir Basov. Han är influ ge n på
såväl MiG-29 som Su-27. Han
är dessutom uppvisningspilot
på båda typerna.
Det som återstod att klara ut
var kommunikationen i flyg
planet och gränsvärdena för
flygningen. De svenska förar
nas språkkunskaper i ryska
språket är nästintill obefintliga.
Detsamma gällde gästernas
kunskaper i svenska. På mar
ken hade man alltid tillgång till

instundande luftseglats. Förste
svensk som flyger MiG-29 :an
är självfallet något unikt. Så
dant vill FV-Nytt inte missa.
När Tommy fått sin "MiG
hjälm " av Basov och står
beredd att äntra "flygplan 32"
(32 var tvåsitsarens "fennum
mer") ger FV-Nytt tecken till
honom menandes: You repor
ter! Och här följer Tommys
rapporteri ng.

I luften med MiG-29

tolk, men det var av lättförklar
liga skäl uteslutet i luften.

You pilol! You reporter!

När det så äntl igen blev dags
för start, frågade pressen om vi
(trots det tilltagande mörkret)
kunde göra en vänstersväng
efter start så att de kunde få
bra bilder.
- Nej. svarade överste Ba
sov. Jag tänker inleda på ett
annat sätt.
Nog blev det annorlunda
alltid. En riktig resa. Vi taxade
ut mot bana 21, tog länken (vi
utnyttjade alltså inte hela
banan).
Sedan hände allt på en
gång. De två jetmotorerna bör
jade frusta frenetiskt. Fu ligas
med tända EBK. En våldsam
acceleration. Upp med nosen,
ställ in.

Efter en kort diskussion enades
de inblandade om följande.
När det var dags att flyga, var
kommandot från framsits "You
pilot". Kvittensen var "I pilot" .
Om det skulle uppstå några
allvarliga problem , var kom
mandot " Stop-Stop-Stop". Det
innebar att den sovjetiske pilo
ten skulle ta över och flyga
"hem "
och
landa direkt.
Svenskförarna
fi ck vi ssa grä n
ser på fart, be
lastning och an
(0<)
fallsvinkel
som var lämpli
ga att hålla sig
inom.
Dessa
gränser var un
gefär
"mitt
i
skjortan" för att
uttrycka sig på
pilotspråk. T ex
Överste Basav, "reporter" Tommy + ABC-reporter.
föreslog
sovje
Därefter kom det bästa på
terna att vi inte borde dra
hela passet. Vi gjorde topproll
(belasta) mer än 7G. Motivet
direkt efter lättning rätt upp
var att vi skall ha det skönt till
genom första molnskiktet, vän
sammans i luften. "Vi skall
de runt och gjorde en topproll
flyga som kamrater."
till.
MiG-29 är som bekant ett
Efter det lät Basov farten öka
högprestandaflygplan , som går
till ca 600 km/h och vi steg
att flyga upp till 9G.
vertikalt och rollade hela ti
den. Vi planade ut på ca 2 000
Svenskarna uppfattade inte
m. Då kom kommandot: You
de rekommenderade gränserna
pilot!
som förbjudna att överskrida
utan snarare som lämpliga att
• • Vilken känsla l Att direkt
hålla sig inom. Det är ju inte
efter en sådan start lämna över
någon njutning att flyga med
styrspaken - utan att först visa
alltför hög belastning.
lite lugn flygning - tyder på
stort förtroende för svenska
• • Först ut på plan för flygtur
piloter.
med den tvåsitsiga versionen,
Jag kände mig för med några
MiG-29 UB , var piloten över
rollar, gungor och loopingar på
ste Basov och "copiloten", fl yg
grund motorn.
chefen överstelöjtnant Tommy
Styrsystemet är ganska an
Pålsson. Den senare hade i ett
norlunda jämfört med vår Vig
svagt ögonblick lovat. att för er
gen. Det krävs förhållandevis
kära läsekrets vara Flygvapen
stora spakutslag vid avancerad
Nytts flygande reporter under

flygning. I och med detta har
man inte samma känsla för var
man har neutralläget.
Däremot krävs det relativt
små spakkrafter när man flyger.
Detta kändes lite ovanligt men
är säkert bara en vanesak.
Att MiG-29:an svänger bra,
visste vi mycket väl. Det som
emellertid överraskade mig
mest var den kolossala drag
kraften. Med EBK till kan man i
stort sett göra vad man vill
oberoende av fart. Efter ett tag
tände Basov EBK:n och jag
steg nästan lodrät upp med
600 km/ h samtidigt som jag

• • Vi gjorde en instrumentin
flygning mot bana 21 på F 16.
På avstånd mellan 20 och 25
km på grundlinjen, höjd 500
m och fart ca 400 km/h fortsat
te vi inflygningen IMC. Vi pas
serade en liten glugg i moln
täcket och då tände Basov
EBK:n och gjorde en looping. I
nedgången släckte han EBK :n,
tog ut luftbroms och fällde ut
stället strax innan planflykt.
Det kan man kalla improvisa
tionsförmåga.
Man skall väl komma ihåg,
att de gästande piloterna från
Kubinka långt ifrån var några
vanl iga medel
pi loter i Sovjet
unionens flyg
stridskrafter.
Vi
landade
med
broms
skärm och taxa
de in. Det var
en obeskrivlig
känsla att få
vara den förste,
pilot
svenske
som hade fått
vara med om
detta - detta att
Allmän förbrödring avskedsdagen.
ha spakat ett av
rollade. På cirka 6 km höjd
Sovjetunionens
modernaste
drog jag ner nosen och genom
stridsflygplan. - Kanske ett led
förde några halvrollar med <X
i ett oannonserat försäljnings
mellan 20 och 25 ' (max <X 24'
argument? Och varför inte
för tvåsitsig MiG-29). Buffe
passa på?
tingen är väldigt märkbar. Det
Detta var definitivt ett flyg
börjar vid 13-14 ' 0<.
pass som man aldrig glömmer
I höga anfallsvinklar är
- tvärtom.
29:an inte lika girstabil som vi
Förutom att det var hedran
är vana vid från våra egna flyg
de att flyga MiG-29 , var det en
övningar.
upplevelse alt få vara med om
I halvrollar med <X över 20'
hela besöket, att få uppleva
känns MiG-29 som en 35
den helt nya öppenhet och
Caesar (= "Skol-Draken" ) i
vänskap som de sovjetiska
gränsvärdes halvroll. Därmed
piloterna visade upp, slutsum
slutar likheterna. Vad gäller
merade Tommy Pålsson.
svängprestanda skall jag inte
göra några ytterl igare jämförel
• • Flygvapnet och 3. divi
ser med 35C.
sion/F 16 ser nu med spänning
Efter några halvrollar släppte
fram emot ett svarsbesök vid
jag upp farten mot 800 km/ h
uppvisningsförbandet Kubinka
och svängde i planflykt med
inom en någorlunda snar fram
ökande belastning. När G
tid. Eller kan det kanske bli till
mätaren visade 8G, sade
flygbas invid ort med viss
Basov: " I pilot" . Och därmed
svenskanknytning?
•
var hemflygningen påbörjad.
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Flygse kvenser (rån MiC -29-gruppens uppvisning över F7 6·(ältet.

AV Vanje Brännström
I oktober inträffade något som bara
EN människa i världen fått uppleva 
nämligen att med bara några veckors
mellanrum provflyga såväl det ameri
kanska stridsflygplanet F-16B Figh
ting Falcon, den sovjetiska "motsva
righeten" MiG-29UB Fulcrum och så
vårt svenska ess, JAS 39 Gripen (pro
totyp -3).

Har man en så dan nästan
os ann o lik " tu r" får man finna
sig i att Fl ygva penl' ly tt ber om
en kommentar. Pi loten det
hand lar om är svensk (o, jes!)
oc h han är anställd vid FMV:
PROV I Linköpin g/Ma lmen.
H an het er Clas Jensen och ka l
las les. Passande? JAS-vis st I
FV- N ytt bad si n alltid alerte,
lok ale medarbetare - " PROV
redaktören " Vanje Brännström
- att hejd a den sva rfragade
Clas och låta "pumpa " honom
på några sa mmanfatta nd e jäm
förelser. Van jes oc h Cla s story
18

bö rjar med M IG -29 -fl ygning 
en .

Utsökta manöver
prestanda
I sa mband med at t den sovje
ti ska uppv isnin gsgruppen " De
Ryska Svalorna " be sökte F
16/Uppsala med se x MiG
29:or i mitten av oktober, fick
Jes fl yga et t pa ss M iG -29. Syf
tet med i lygningen va r att st u
de ra MiG 29s il yg- och styr 
ege nskaper med inriktn ing på

si gnifikanta egensk aper re lati vt
vå ra egn a flygplan. - Clas Jen
sen berätta r:
- Flygplan MiG-29 är ett
myck et manöverba rt il ygplan
med imponerande s v ä l1l~ - oc h
accelerat ion sprestanda . S5väl
momen tan som station är manö
verp restand a bedömd es som
bät tre än något an nat fl ygplan
jag tidi ga re flu git (t ex M irage
2000 och F-1 6). Kra fti g manö
vrering av fl ygp lanet krä ver
doc k ett högt motorpådrag, vi 1
ket " kostar bränsle" och aves 
vä rt redu cera r fl ygplane ts ak 
tionsrad ie.
- De fl ygegenskaper jag note

rade v isar på en i grun den god
ae rodyna m isk plattfo rm , fram
iör allt i tip pi ed. Vid höga
anlallsvinkl ar. >20: re d ucera
des dock s,lvä l girstabi l ite tell
som ro llprest cllldan.
St yrsystemets all männa
egens kaper i öv ri gt känn eteck 
nas av gan ska stora spa kut slag
i kombin ation med rel at ivt
låga sp akkrafter. För en väl in
ilu gen oc h ski ckli g p il ot (so m
den jag flög med ) är fl ygpla
net s ma növ rerbar het mycket
god .
- Fl ygpl anets kab in layo ut
upp levdes till st örsta delen
so m 70-ta lsstandard. l'l otera s

"Svalorna" över Vasamuseet i Stockholm.

Foto: Hans OlofArpfors, Owe Björnelund, Jahn CharlevilIe, Peter Liander, Fredrik Palm, Kent Sundberg.

p rovningarna ) sk ickades Jes (=
Clas Jensen) till USAF för att del
taga i ett utbildningsprogram
för Air N ati o nal Guard som på
gick vid Edwards AFB (nya
lastaiternativ för F-16 skulle
utprovas och att man skulle
dokumentera flygegenskaperna
under
höga
anfallsvinklar).
Proven genomfördes under led
ning av CTF F-16 (Combined
Te st Force) USAF.
jes erhöll tr e pass. I korthet
visade sig F-16 ha samma
supersta llegenskaper (såväl i
sta ll en som urgångsförfarandeJ
som vår j 35 Draken.
I samband med besöket vid
Edwa rds deltog Jes även i ett
provflygarseminarium med del
tagare från såvä l värd landet
USA som Europa och AS ien .
Denna typ av symposium hålls
årligen i Lo s Angeles och
består av föreläsningar om
pågående provflygverksamhet
från såvä l USA som övriga
vär lden.

måste do ck att flygplanet var
utrustat med hjälmsikte samt
IR/laser-sen sorer för målinmät
ning, avrundar Jes.
Tillä ggas skall at t de MiG
29 :or som gästade F 16 och
flygvapnet var av tidigas te ve r
sion , A oc h B. Den senare C
vers ionen är modernare och är
under införande i "nya Sovjet
unionen".

Flygning med F-16B
Som ett led inför de schema
lagda flygutprovningarna med
JAS 39 Gripen (bl a hög-alfa

les och lAS 39
.... Clas jensen (Jes) har under de
senaste tre åren deltagit i jAS
verksam heten med inriktning
på styrsystem och flygegenska 
per. Jes första flygning med
"39-3" ägde rum i slutet på

I

oktober 199 1.
jes deltager i flygutprovning
en som FMV-representant till
sammans med Joakim Linden,
också från FMV:PROV (Tidiga
re
FMV-provflygaren
Mats
N ilsson är numera MHS-elev.)
G ripen upplevs som lättflu
get och harmoniskt. Egenska
perna hos prototyp-39 :an över
en ss tämmer mycket bra med
si mu Iatorerfarenheterna .
FM V får unde r c irka åt ta
perioder tillgång till något av
Gripenprovflygp lanen , för att i
egen regi genomföra utvärde
ring av flygplanet under ut
vecklingsarbetets gång. Den
första utvärderingen kommer
att geno mföras i provflygplan
39-4 efter årsskiftet 91/92. Två
FMV-provfl ygare flyger under
två vecko r samman lag t 15
pass. Den aktuella utvärdering
en inr ik tar sig främ st på flyge
genskaper, prestanda och mo
torprov. FMV får genom denna
utprovning möjlighet att speci
alstudera områd en där osäker
het om flygplanse genskape r
fi nns. Dessutom ges möj I ighet
att genomföra prov aven mer
rolleterad/u ppd ragsl i k karaktär.
På så sätt blir FMV säkrare i
bedömningen av Gripen-pro
jektet.
• • Fl yg ninga rn a med F-16
och M iG-29 samt att jes även

unde r sin tid vid en provflyga r
skola i England flög en mängd
flygplanstyper
utgör
o lika
mycket vä rdefulla erfarenheter.
De v id gar vye rna och kommer
förhoppningsvis det svenska
flygvapnet till godo i t ex JAS
39.
För närvarande har FMV:
ProvMP två piloter vid prov
flygars kolor i USA. Mikael
Seidl vid US Navy:s provflygar
skola utanfö r Wa shingto n samt
Björn Johansson vid US Air
Force motsvarighet vid Ed
wards AFB.

Sammanfattning
Samtliga tre flygplan - F-16,
MiG-29 och JAS 39 - är alla
plan med mycket goda manö
verprestanda. Flygp lanen är
dock inte av samma genera
tion , v ilket märks framför allt
vad beträffar presentation och
cockpit-layout (man -maskinan
passning).
På styrsytem- och flygegen
skapsområdet noterades ski 11
nader emellan dessa flygplans
typer beträffande styrprecisio
nen . Vid en samman fattande
jämförel se kan noteras, att vår
Gripen står sig mycket väl vid
en internati one ll jämförel se.
Det bådar mycket gott!
•
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ellström
AV BO H

•
Läsaren frågar sig: Vad är detta för
märklig bomb som väcker sådan upp
märksamhet ? Hur fungerar den? Över
stelöjtnant Bo Hellström skall försöka
stilla denna nyfikenhet utan att gå in
på sekretessbelagda uppgifter.
•
Under senare delen av sextiotalet
började flygstaben och FMV bedriva
studier av yttäckande markmålsvapen.
I sa mband med B3LA-studierna i slu
tet av 70-talet intensifierades dessa stu
20
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dier. Resultatet visade, att om anfall
sker med hög fart från lägsta flyghöjd
- vilket är nödvändigt för att undvika
bekämpning från målens luftvärns
skydd - så blir målupptäckten ofta
sen. Ett vapen mot sådana mål måste
därför kunna fällas mycket nära målet
och ha kort reaktionstid. Om målets
läge är känt redan före anfall, bör man
kunna undvika dess luftvärnsskydd
även genom att fälla vapen utanför
räckvidden för skyddet. Studierna

visade, att för de närmaste decennier
na behövs dock inte så lång "stand
off" (fällavstånd) på vapnet att en kost
nadskrävande motor erfordras.
När B3LA-konceptet (och dess
dubiösa projektersättare) övergavs till
förmån för att ta steget direkt till ett
JAS-koncept, skrevs en bombkapsel
(med egenskaper en Iigt ovanstående
studieresultat) in i systemplanen. Kap
seln skulle i en första generation utfor

mas med substridsdelar verksamma
mot mjuka och halvhårda mål. Med
detta avses exempelvis trupp och for
don, inklusive stridsfordon, helikopt
rar, flygplan på marken etc. Inriktning
en av vapnets verkan är alltså mot
luftlandsättningar och liknande nyc
kelförband som uppträder såväl vid
invasion över landgränsen som vid
kustinvasion.
Trots långdragna förhandlingar med
svensk industri kring ett utvecklings- ~
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kontrakt gä llande en sådan bombkap
se l, fann FMV det svårt att komma till
ett god ta gbart resultat. Därför togs ste
get att begära konkurrerande anbu d
från såväl svensk industri som från
Messerschmitt-Bölkow-Blo hm
tyska
(MBB) i Munchen. Efter en intensiv
förhandlingsperiod erhöll MBB i okto
ber 1986 FM V:s utvec klin gs uppdrag .
• • Det tyska för sla get till bom bkap
sel grundades på det s k MW1-syste
met, so m MBB tidi gare utvecklat för
tyska och italienska flygvapnen s Tor
nado. Till skillnad från MWl skulle
emellertid den svensk a bombkapseln
bli friflygande och vara fällbar såväl
på m yc ket korta fällavstånd som med
längre "stand-off" .
Vid den tidpunkten stod det även
klart, att man i ett antal utländska fl yg
vapen ställt krav på l ikartade bomb
kapselsystem
att ersätta
dåtidens
ge neration yttäckand e vapen.
De korta fällavstånd en som flygvap
net kräver omnämn s eme ll er·tid inte
alls i den utländska kravsättningen.
D äremot ställ s krav på räckvidd ett
flertal mil , v ilket m edfö r att vapne n
m åste innehåll a positionsbestämnings
system och turboj etmoto r. Därmed
hamnar de i en väsen tli gt högre pris
klass. Anfall med vapen med lång
räckvidd medför även hårda krav på
underrättei se- och må I i n mä tn i ngssys
tem.
Vi ser emellertid i dag att dessa
höga krav ännu inte lett till ett realise
rat vapens ys tem. Om det enbart är en
kostnadsfråga ell er o m det även finns
tekni ska svå ri gheter kan va ra svårt att
säga. Vid FN-sidan s anfall under
Kuwait-kriget mot de hårt luftvä rnsför
svarade iraki ska flygbaserna tv ingades
britternas Tornadoflygplan flyga rätt
över bansystemet för att leverera sina
yttäckande kapselvapen av typ JP 233.
De
precisionsvapen
med
lång
stand-off mot punktmål som fick stor
uppmärksa mh et i massmedierna har
ännu inge n m otsva ri ghet när det gäller
y tm ål .
• • Svenska flygvapnets kravsättning
ledde till ett vapen med rimli g kost
nad. Utveck lin gsa rb etet har skett i
nära samarbete med experter på sven s
ka förh åll anden och svensk attacktak
tik. Bombkapseln kan fällas fr ån
mycket låg flyghöjd även om målet
upptäc ks så sen t att det nästan passe
rar in und er fl ygpla nets nos . D en kan
även fällas mot mål som har stort sid
läge i förhållande till fällriktnin ge n .
Vid prov har kapseln efter fällnin g från
låg flyghöjd i hög underljudsfart flugit
väl över en mil innan dess fart blev fö r
låg för att klara ytterligare glidflykt.
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Fyra bildsekvenser som visar provfMlning av bombkapseln från

Al 37.

Principbild al' hur anfall med BK kan utföras. Gruppchefen
har I'alt att gå med en rote på I'ar sida om målet. Slutlig
måifördelnIng (symboliserad al' "blixtarna ") kommuni
ceras till förbandet när fJruppchefen fått bekräftatlä
get pa delmålen.

Detta medför att förbands
chefen har stora möjlighe
ter att hitta en anfallsprofil
som ger stora svårigheter
för luftvä rn et vid målet - t ex genom
att anfalla längs låglinjer i terrängen.

Utvecklingen , som skett bl a med
hjälp av kapselfällningar från Attack
viggen AJ 37, är i dag i allt väsentligt
slutförd med goda resultat. SerieIeve
rans kan ske i god tid före den första
Gripendivisionen sätts upp. Sveri ge
ser ut att eventuellt kunn a bli först i
världen med ett ytmålsvapen av den
nya generationen.
• • FMV upplever ett stort intresse
från såväl myndigheter som industrier
i utlandet. Dels därför att Flygvapnet
nu har en utvec klad bombkapsel , dels
därför att FMV i och med detta kan
bygga ut denna grundplattform. Exem
pel på nya s k byggstenar är motor,
positionsbestämn i ngssystem , måls öka 

re, intelli ge nt ammunition etc.
Under projektets ge ng har ett sam
arbete mellan utvecklaren MBB och
svensk industri växt fram . Svensk
industri deltar i produktionen av den
nuvarande bombkapseln. De samar
betar även med underl ag för de vidare
studier flygstaben och FMV bedriver
för att bombkapselns stora utvecklings
potential skall kunna använda s till att
anpassa egenskaperna till en ny hot
bild , om så skulle behövas i framti
den .
Bidragande till detta goda samarbe
te är utan tvivel att MBB ser att de
svenska företagen I internationella
ögon har hög standard på sitt kunnan
de. Såväl stridsdelar som målsökare
och annan vapenteknik från svensk
industri ingår i vapenkoncept som

prövas i stabe rnas operativa
och takti ska studier.

• • Även om man kan se att
bombkapselns stora utvecklingspo ten
tial ger spännande öppningar till helt
nya möjligheter, är dock redan den nu
framtagna versionen ett stort steg i
våra möjl igheter att effektivt bekämpa
mål på marken. Den presentations
och manöverlogik som håller på att
växa fram för Gripen , gör att utnytt
jandet av vapnet blir lätthanterli gt och
att föraren får en logisk roll i systemet.
När vi dessutom koppl ar ihop bomb
kapselsystemet med det faktum , att vi
i Sveri ge tagit steget att ha såväl
attack- som spaningskapacitet inom
samma di visio n, samma flygpla n och
samma förare, är jag övertygad om att
JAS 39 Gripen försetts med vassa klor
mot de måltyper som i dagens hotbild
visat sig än vi ktigare att bekämpa än
fallet var när studierna startade i slutet
på60-talet.
•

Ny radar för

och sjöbeva~
Av Ebbe Fridberg, Håkan Stenström
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PS-870fT

förkort
ningsbenämning
en på en ny markra
dar för såväl flygvapnets
luftbevakning och stridsled
ning som marinens sjöbevakning.
Radarsystemet införs successivt under
90-talet. Det är ett högteknologiskt och
fysiskt uthålligt låghöjdsradarsystem, d v s
är svårt att teletekniskt störa ut och bekäm
pa med vapen.
är

---

---- -
..

Radaranläggning 870 har projekterats
av Försvarets Materielverk (FMV) och
Fortifi kationsförval tn ingen (FortF) i
nära samarbete med flygvapnet och
marinen.
Den totala kostnaden för projektet drygt l miljard kronor - är i stort sett
inom den planerade ramen trots ett
par års försening. Förseningen har bl a
berott på tekniska svårigheter i sam
band med utvecklingen av själva radar
utrustningen.

Den gemensamma systemframtag
ningen av 870 bidrar till lägre total
kostnad än om respektive försvarsgren
projekterat var för sig.
I närtid ti Ilgodoses flygvapnets krav
på radartäcknin g på låg höjd i
Norrland, vissa flygbasområden i
södra Sverige samt marinens och flyg
vapnets krav på radaruppföljning över
vissa delar av Västkusten.
På lång sikt ersätter PS-870 samtl iga av flygvapnets nu relativt omoder- ~
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na PS-1S (tornradar) samt huvuddelen
av marin ens PS-239 (kustspaningsra 
dar) i södra oc h mellersta Svel'ige.

Målsättning i stort
taktiska krav
PS- 870 kommer från mitten av 1990
talet till långt in på 2000-talet att
utgöra huvudkomponenten ino m låg
höjds- oc h ytövervakningsfunktione r
na i kri g. (Fig 1.) I fred kommer den
inlednin gsv is till v issa delar med obe
mannad drift komplettera tornradar
och ku stspanin gs rada r v id in c identbe
red skap, fl ygt id s- och sjöbeva knings
produktion. Radaranläggning 870 be
tjänas i kr ig aven pluton (ca 70 man).
Den nya radarn utgör en del i flyg
vapnets framt id a stril syste m , Stril 90.
Den kompletterar främst höghöjdsl'a
d arstati o nern as inmätning av luftmål
på lägs ta oc h låg höjd samt marinens
ledn i ngssystem för sjöbevakn i ng.
Informatio nen kommer att använ
das b land ann at för luftbevak nin g,
strid slednin g oc h förvarning för vcha
j ak tfl ygfö rband oc h fl ygbase r sa mt öv
riga inom to talfö rsva ret - t ex för alar
mering av Civ ilbefo lknin gen, luftför
svarsoriente ri ng oc h order til l luft
värnsförbanclen in om arm en.
Ma ri nen utnyttj a r i nformationen hu
vudsakligen till inmätning och fö lj nin g
av ytmål eller lågtfl ygand e luftmål.
Därti II erhå Ils i nvisn i ng (dvs u nder
lag för strids - och eldledning) till land
grupper at luftvärn och likaså ges viss
information till kustrobotbatterier.

~
~

Spridning inom landet.
Mycket br,7 markförsvar och tillgång
till personligt skydd
~ Välkomponerac/ och fungerande utbild
.
nings- och krigsorganisation.
~ Taktiska och tekniska stödfunkti o ner
avseende &ärrstyrning av radarin/orma
tionen.
~ Under iredsproduktion av an läggningar
och radarförband, god systemsam
ordning vid och inom olika planerings
och genomföranc/efaser.

Ovanstående utgö r hu vuddr agen
och pekar på komplexiteten in o m
anläggning 870,

Materiel ingående
i anläggning 870
De delobjekt som inge\!- i samlingsbe
greppet radaranläggning 870 är
a)
b)
e)
d)
e)

fl

Primärradar PS-810.
Sl:'kundärrac/a r PI- 81S.
Tra liksystem 810.
Underhållsutrustning MTS 810.
Markelektro 810.
Fast anläggning 810

Hu vudd elen av telematerie len är
install erad i en transportabel telehyd
da. D en sva rar för att materielen har
rätt milj ö . I v issa fall kan transpo rtabel
stridsledningsrad io, transportabel rad io
länk oc h m arin rad io va ra sa mgruppe
rad med rad aran lägg nin g 870.

Primärradar PS-870 är en C-ba nd s
pulskompressionsradar för 2-cl im en
sionella betraktelser av o m giv nin gen.
Förutom
sändare/ mottagare
in ga r
även en presentationsutrustning (PPI )
med operatörsplatser för såväl il yg
vapnet som marinen. Radarn är upp
Systemöversikt
byggd kring ett an tal mikroprocessorer
som styr aIl a fu nktioner och manöv
rar. För att av las ta ope ratörerna kopp
Då ti l lgä ng li ghetskravet på radarinfor 
las automat iskt o lika arbetsmetoder in
matio nen är m ycke t högt, ställs natur
för att hantera inverkan hån mark, sjö,
li gtv is stora kra v på ingående kompo
regn oc h avsik tli g radarstörning,
nenter i anläggning 870.
All manövrering oc h övel'vakning
En balansering har därför gjo rt s av radarn sker genom "me nyval" från
JIlom oc h mellan merparten av vikt i
"touc h " -pa nele r vid varje operatörs
ga re fak torer för att en god o perati v
plats. En in byggd prov- och kontroll
tota leffekt ska II kunna erhå Ila s,
funktion övervakar alla vik ti ga data.
Exempel pa sådana faktorer är :
Radarantennen - so m är av reflektor
typ med två hu vud lobe r - har m yc ket
~ Höga radarprestandakra v, även under
låga sidl obs ni våe r, v ilket ge r förutsätt
störda förhållanden.
nin g för bra radarprestand a. Radar
~ Sambandsfunktion med stor ilexibilitet
när det gäller att överföra och omdis
m as ten byggs på till rätt höjd med ele
ponera radarinformationen till och från
ment som mo nteras ihop på marken
centraler.
och sedan hissas upp . (Fig 2.)
~ RadaranUiggning med fullgoll fortifiera t
skalskydd mot fysisk bekämpning.
Sekundärradar PI-875 anvä nds för
~ Reparerbarhet av ej skalskyddad mate
riel.
igenkänning oc h identifiering av eget
~ Säkerställande av underhållsfunktio ner.
flyg. Den manövreras och överva ka s
~ Flyttba ra enheter.
26

Fig 2
från samma paneler och presentations
utrustningar som används för prim är
radarn. Antennen är placerad på pri
märradarns baksida.
Trafiksystem 870 är uppbyggt krin g
en abonnentväxe l (AXT) som fö rm ed
lar all telefon- och datatrafik inom
och ut från radaranläggningen . För
anpassn ing ti ll telefon, rad iolänk och
rad iokommunikation används kr ingut
rustning av standardtyp. Trafiksyste
met samlar även in och förmedlar
larm- och fjärrövervakningsinforma
tion.

Fig

Underhållsutrustning MTS 870 står
i förb inde lse med och samla r in fel
la rm från alla ingående delobjekt.
Informationen nyttjas såväl lokalt v id
radarn som regionalt på annan plats.
Markelektro 870 kraftförsörjer an
läggningen vid all a grup per in gsfa ll.
För att uppnå hög driftsäkerhet finns
dubblerade transportabla motorelverk.
Dessa inkopp las au tomat iskt vid drift
störningar på det loka la kraftnätet.
Fast anläggning 870 finns i tre olika
utförande med varierande grad av
fysiskt skydd:
~

3

Fig 4

Fig 5
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Typ 1: Telematerielen upprättas på
en plats där endas t mindre förberedel
ser är gjorda och kopplas samman
med fältkablage. (Fig 3.)

Utbildningsmyndigheter främst inom
fl ygvapnet samt till viss del inom
marinen säkerställer denna målsätt
ning.

Typ 2: Telematerielen upprättas i
fortifikatoriskt skydd och ansluts till
fast kablage. (Fig 4.)

Huvud- och de/funktioner

Typ 3: Telematerielen upprättas i ett
anpassat äldre fortifikatoriskt skydd
(som tidigare används för andra ända 
må I) oc h ansl uts ti II fast kablage. (Fig
5.)
An läggni ngen kan även användas
för obemannad drift. D e flesta av an
läggn ingens fu nktioner fjä rrmanö vre
ras då från någon central instans.

Organisation
Som tidigare nämnts b tjänas 870 av
en radarpluton . En res ervofficer med
ett anta l värnp likti ga löser förbandets
uppgifter. Ve rk samheten inom förban
det bedrivs helt sjä lvstä ndi gt under
ol ik a miljöförhållanden.
Av fig 6 framgår tydligt att persona
len inom organi sationen på grund av
vitt skilda ansvarsområden behöver
olika specialkompetens.

An lä gg ning 870 lämn ar underlag till
ledningsfunktioner inom flygvapnet
och marinen.
Exempel på huvud- och deIfunktio
ner visas i fig 7 A+B.

Uthållighet
U thåll ighet vid en radaran läggn in g
astadkoms bl a genom systemat iskt vä l
genomarbetade grundkonstruktioner 
såväl tekniska som taktiska.
"I ngående dimensionerade områ
den" är t ex fortifierat skydd såvä l för
personal som materiel, mycket goda
radarprestanda , hög driftsäkerhet vid
an lä ggnin gen, reparerbarhet av mastel'
o d , möjlighet till att flytta v issa in gå 
ende enheter oc h här igenom kunna
omgruppera till annan plats, maskera
ingaende v itala delar på markytan ,
försvara anläggningen v id markhot,

vid fysiskt hot (d v s vid en eventue ll
bekämpning mot radarstation) avgö ra
huruvida radarn skall spana eller inte
(s k str ilrad arledning ) samt spridning
av antalet an läggn in gar över hela lan
det. Dessa punkter utgör tillsammans
v iktiga hörnste nar när det gä ller ökad
c hans till överlevnad i o lika kris- oc h
krigssituationer.
Redan tidigt i luftförsvars· oc h st ril
systemstudierna under 70 -talet fram
kom krav på bättre balans mellan ut
hållighet vid fysisk bekämpning samt
andra och bättre prestanda hos en
radaranläggning, t ex motståndskraft
v id elektronisk störning. Vid framtag
ning av 870-systemet har därför stora
ansträngningar lagts på utformning av
anläggningen vad gä ll er fortifiering
och spridning av delanläggningarna
inom grupperi ngsp latsen oc h lämp lig
placering i terrängen av de o lika de
larna för att uppnå effektiv maskering.
Vidare har materiel ovan jord som
inte kan skyddas givits sådan utform
ning, att den kan ersättas eller repare
ras inom kort tid och med liten mängd
person a I med begrä nsade mask i nella
resurser. För att åtkoms ttiderna skall
bl i korta förutsätter detta, att redan i
ett utgångsläge finns reserven heter
placerade i grupperingsområd et. Ut
håll ighet uppnås också genom att
materielen är flyttbar, varfö r dels kraft-

Fig 6
STAB
FÖRPLÄGNAD

SAMBAND

TRANSPORT

FÖRRÅD
OCH
DRIVMEDEL

SJUKVÅAD

ID
o

SKYDD
OCH
BEVAKNING
DRIFT OCH UNDERHÅLL
AV
ANLÄGGNING

28

MARKFÖRSVAR

UPPRÄTIANDE
OCH
BRYTANDE
AV ANLÄGGNING

Fig 7 A
samling i visst område kan ske och
dels att skadade enheter kan ersät
tas/repareras. Materiella förutsättnin g
arna i 870-systemet medger faktiskt att
förbandet kan grupperas på platser
som kräver mycket lite förbered elser,
vilket i vissa lägen kan innebära att
uthålligheten ökas ytter ligare. Man
kan säga att den utformning som
systemet har ger v iss " seghet."

Flygvapnet

Spaning

• • En annan egenskap som i hög
grad bidrar till ett radarsystems uthål
lighet är givetvis också underhållssys
temets prestanda. Vid utvecklingen av
detta har, förutom uthållighetskravet,
även kravet på låga driftskostnader i
fred påverkat utformningen.
Underhållssystemet har två " ni vå
er". Detta innebär att ingrepp i utrust
ninga rna gö rs antingen lokalt på
" främre " eller regionalt på "bakre"
nivå.

Måluppläckt

Identifiering
Rapporleing
Radarledning
SlÖrbärings
bestämning

Fig 7 B

Marinen
Drift funktion

Spaning

Slörbärings
bestämning

Fjärr
kontroll

Målupptäckt

Radar
täckning

Status
information

Målföljn ing

På bakre regional nivå ute i landet
finns personal placerad som har god
kännedom om an läggn in gen. I fred
utför denna personal vid behov arbe
ten på anläggningen samt biträder
utbildningsmyndighet rörande teknis
ka frågor. I krig fungerar den dessutom
som rådgivare åt den vä rnplikti ga
an läggn ingspersonal en .
En grundförutsättning för underhålls
systemet är dels det i varje utrustning
inbyggda provsysteme t och dels det
övervaknings- och provsystem (MTS
870) som sammanställer och utvärde
rar informationen från samtliga 81T
system.
Med hög sannolikhet upptäcker och
lokaliserar MTS 870 fel i utrustningar
na . I de flesta fall kan utpekning till
ensk ild utbytbar enh et (UE) göras.
Eftersom anläggningen kan drivas
obemannad, överförs också MTS 870
informationen till den bakre nivån.
Vid obemannad drift ombesörjer
MTS -utrustningen även fjärrmanövre
ring av anläggningen.
En förenklad illustration med exem
pel på funktioner som skiljer och före
nar tidigare generation lågspa nin gsra
da r åskåd I iggörs i fig 8.

Rapportering
Mätelement
överföring
Ytläges
orientering
Invisning av
luftvärn

Genomförande
Materielläget. - De hårda krav som
ställts på radarmaterielen resulterade i
v issa tekniska problem v id utvecklings
arbetet. Som en följd hära v även leve
ransförseningar. Detta har medfört att
projektet i dag är försenat i förhållan
de till den ursprungliga tidspl anen.
~
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Fig 8
Exempel på egenskaper som skiljer och
förenar PS-1S och PS-870.

~s.y

PS-810 ingår i krigsorganisationen
men utgör ett komplement i fred till
PS-IS för radartäckning på låg höjd
mot sjö och luftmål.

Lågspaningsradar

/~~======:::::
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Det är i dag emellertid in ge n begräns
ning på tillgången av radarutru stning
ar. Övrig telemateriel är sedan länge
slutlevererad.
Huvuddelen av materielen är i
nuläget installerad och driftsatt i tele
hydda.
En omfattande utprovnin g av m ate
rielen såväl tekniskt som taktiskt har
ge nomförts. En viss utprovning åte r
står dock .

fö rs på en provanläggning inom lan
det.
Platsen är vald bl a med tanke på
att ele n omgivande terr ängen inneh ål
ler exempel på alla de " millötype r"
PS-870 kommer att verka i på dess
olika
uppställnin gsplatser
vå rt
avlånga land.
De egenskapel' hos radarfunktionen
man speciellt vill kartl ägga är:
•

Anläggningsutbyggnad.
Alla
radarplatser är rekogno serade med
tanke på så bra rada rtä c knin g som
möjligt. Den första anl ägg nin ge n som
byggdes fungerade som prototyp och
användes vid den taktiska utprovning
en. Erfarenheter därifrån förs succes
sivt in i den fortsatta anl äggn ingsut
byggnaden, vilken är lån gt framskri
den. Samtliga anläggningstyper pro
jekteras, upphandl as oc h byggs
FortF:s regi.
FM V installerar det fasta kablaget
på anläggningarna. Därefter sam körs
teleinstallationen med övr ig telemate
riei i hydda . Ett avsl utande prov mot
yttre abonnenter ge nomförs också.

Utprovning
PS-870, den komplexa utrustningen,
har blivit förem ål för en omfattande
utprovningsverksam het. Den genom
30

•

I radarn och i
ansluten
central
omfattande
finns
re g i streri ng su trust
ning (REGUl. Med
dess hjälp insamla s
data i olika gräns
snitt
för
senare
databearbetning
och utvärdering.

Efter vissa modi
fi er in ga r av PS-870
genomförd av
leverantöre n
och
baserade på de resultat som erhållits
från utpro vnin garna - kan konstateras,
att PS-870 uppfy ll er de krav som spe
c iiice rclts .

Vid ge nomförandet av utpro vnin gs 
ve rksamh eten har personal från enhe
ter
sasolll
Takt isk
Utprov ning
Stridslednin g och luftbevak nin g (TU
Stril) och lokal a förband samt myndig
heter medverkat på ett föredömligt
Upptäcktssannolikhet och räckviddsav
sätt. Detta har haft stor betydelse
stånd tor olika flyg- och ytm ål.
också för den därefter följande drift
upp
sättningen av materi elen.
och
Inmätningsnoggrannhet
lösningsiörmåga i
avstelnd och be? 
ring ror rlyg- och
ytm,ll.

Fig 9 B

•

• • Som "likare"
v id utvärdering av
PS-8 70:s
förmåga
till inmätnin g och
upplösning av flyg
mål används tre
referensr ada rsta t io
ner.
För
ytm ål
används ett system
med trallspondrar,
vilka är placerade
på målfartyget sam t
på ett antal nog
grant inmätta plat
ser.

Förmågan att vid
olika störningar,
betingade av den
rådande, naturli
ga miljön eller a v
sikt/igt genererde,
bibehålla en ac
ceptabel störp lot
täthet (dvs för att
inte störa ut nyt
toinformationen).

För att genomfö
ra nöd vä ndi g da
tainsamlin g
for
dras i det aktuella
fallet förutom ut
provn i ngsobjektet
(PS-870J omfattan
de "yt tre " utrust
ning.

Fig 9 A

Krigs fö rbandsuppsättn ing
Den grundl äggande förbandsutbild
ningen (GU) planeras och genomförs
huvuds akligen I radarkompanierna
860/870:s regi vid F4/ SeNN Öster
sund, F21/Se ÖN Luleå, F1 3 Norrkö
ping och F17 Kallinge samt vid sko

Fig 9 C

lorna F14 (FMTS, FSS) Halmstad och
F20 (STR ILS) Tullin ge. Motsvarande
marina utbildningsbehov genomförs
av MKV i Göteborg.
Utbildningsåret (som är cirka 50
veckor långt) präglas av mångsidig
inlärnin g fram till utryckningsdagen i
november/december. Merparten av
förbandet sam las inledningsvis på ett
av radarkompanierna , där plutons

och gruppbefälsutbildnin g genomförs .
Fram till :;amtr imning och slutöv
nin g specia lutbilda s soldaten uppdelat
på funktioner - t ex radar- och trans
mission, markförsvar, sjukvård, för
plägnad m m. (Fig 9 A, B, (, D.)
Krigsförbandets kvalitet utvecklas
framgent under frekvent återkomman
de repetitionsutbildningar (RU).
•

Fig 9 D
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Politikerna
vid
försvarsdepartementet
Försvarsminister:
Statssekreterare:
Politisk akkunn ig:
Info- ekrete rare:

Anders Björck
Michael Sahlin
Carl E/fgren
Kjell Göthe

koltets nya ledamöter
Ordinarie

Suppleanter

Arne Andersson (m)
Sture Ericson (s)
Wiggo Kom tedt (m )
Irene Vestlund (s)
Hans Lindblad (fp)
Ingvar Björk (s)
Gunhi ld Bolander (c)
Barbro Evermo Palmeriund (s)
Gu n na r Hökmark (m )
Christer Skoog (s)
Jan-Erik Ågren (kds)
Robert Jousma (nyd)
Sven lundberg (s)
Stig Grauers (m)
Karin Wegestå l (s)

Henrik landerholm (m)
Britt Bohlin (s)
Bo Frank (m)
Alf Egnerfor (s)
Gudru n Norberg (fp)
Owe Andreasson (s)
Sven-Olof Petersson (c)
Bo For lund (s)
My Persson (m)
Anita Persson (s)
Åke Carnerö (kd )
John Bouvin (nyd)
Åke Sel berg (s)
Mikae l Odenberg (m)
Gunnar Thollander (s)

paria

en

törsvars

a

n

Regeringen har den 1 7 okto
ber 1991 fattat besl ut om alt
tillkalla en parlamentarisk
beredning inför beslut om för
svarsfrågan. En proposition
skall komma redan i slutet av
iebruari och ett nytt försvarsbe
slut tas av rik dagen under
våren 1992.
Försvarsminister Anders Björck
har förordna följande personer
i beredningen:

MichaelSahlin
Arne Andersson (m)
Kerstin Ekman (fp )
Gunhild /Jo/ander (c)
Jan -Erik Agren (kds)
Sture Ericson (s)
Barbro Evermo Palmer/und (s)
Jan Nygren (s)
Robert Jousma (nrd)
Jan lennehag (v)

ordförande
riksdagsledamot
tidigare riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot
riksdagsledamot

Dan Ohlsson, departementsrAd
sekreterare
Inger Liljenberg, kanslisekreterare bit, sekreterare
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• VAD ÄR DBT?

Förhoppningsvis utgör denna
sammanställning en bra bak
grund till bättre förståelse av
den mänskl iga traged i som vi
nu ser utspela sig i Jugoslavien.
255.800 km 2
hal va Sveriges yta).

Areal:

(drygt

Folkmängd: Drygt 23 ,5 miljo
ner (1990).

Folkslag: 36,3 % serber, 19,7 %
kroater, 8,9 % muslimer, 7,8
% slovener, 7,7 % albaner,
5,9 % makedonier, 5,4 %
jugoslaver, 2,5 % montene
griner, 1,9 % ungrare, 3,9 %
övriga.

Religioner: 50 % grekisk orto
doxa, 30 % romersk ka
tolska, 10 % muslimer, 1 %
protestanter, 9 % övriga.

Språk: Serbokroatiska, sloven
ska, makedonska , albanska ,
ungerska , ita lienska .
Med dessa uppgifter framför
sig förstår man , att det inte kan
va ra lätt att hålla ihop det vi
hittills kallat Jugos lav ien . Ver
kar snarare som gjort för eviga
bekymmer.
Den
jugoslaviska
statens
flygvapen består av ca 36.000
man (7.000 vpl).

Stridsflygplan:

Ca 50 Orao
1+2, ca 130 J-l Galeb/
Jastreb, ca 20 Kraguj, ca 130
MiG-21 F/PF/M/N. Beställda
50 MiG-29.

Spaningsflygplan: Ca 50 RJ-l
Jastreb + Galeb, ca 20 Orao 1.

Skolflygplan: Ca 20 MiG-21
UTI, ca 30 T-33, ca 24 G-2

Super Caleb

Galeb, ca 60 TJ-l Jastreb, ca
65 UTVA- 75.

Transportflygplan:

12 An-12
Cub, 10 An-26 Curl, 10 11 
14S vip Crate, 1 11-18 Coot,
6 Yak-40 Codling, 1 Se-210
Caravelle 6N, 2 Boeing 707
200, 4 Li-2 Cab, 2 DC-6B, 2
Falcon 50, några PC-6.

luftvärnsrobotar: 8 batterier
SA-2, 6 batterier SA-3.

Flygbaser:

Bi hac, Batajn ica,
BanjaLuka ,
Pleso/Zagreb,
Mostar, Lucko/Zagreb, Raj
lovac, Crklje, Niksicx, Som
bor, Zabljak, Zemu, Tiograd,
Tuzla, Divuje, Butmir/Saraje
vo, Zadare, Vrsao, Pu la, N is,
Petrovac , Skopje.

Sambandsflygplan:

Ca
50
UTVA-60, 4 UTVA-70, 8
UTVA-75, 10 UTVA-L-60 .
14 UTVA-66/51, 2 Gates
Learjet 25B.

Helikoptrar: Ca 15 Mi-4 Hound,
ca 65 Mi-8 Hip, ca 14 Mi - l
Hare, ca 5 AgustaBelI 2, ca
15 SA-316 Alouette 3, ca
180 SA-341 Gazelle (120
bevä pnade), ca 124 Soko
Partizan , ca 10 Whirlwind ,
2 Agusta 109, 2 AgustaBeli
212.

Ser man på antalet stridsflyg
plan oc h dessas stridsstandard
blir man kanske inte avskräckt.
Jämför man t ex med antalet
helikoptrar och transportflygplan
m m förstår m an, att den totala
slagstyrkan passar bättre som
inhemsk ordningsvakt än som
kvalificerat invationsförsva r. Struk
tureringen visar på klara skill
nader jämfört t ex med vårt
svenska luftförsva r.
•
Red.

Grao 2

Foio: O~e Hjörne/und
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Ju/fynda!
Hä rmed har Du chansen att
komp lettera Ditt fl yg bibliotek
med de sen aste flygböckerna
till priser som li gger långt
un der bok handelns. Dessutom
får Du en snabbhetsprem ie 
BE STÄ LL NU OCH DU BJUDS
PÅ PORTOT I
Ge nom "Bev ingade Ord"
köpe r Du följande tre böcke r
med god rabatt:

Nya navigatörer (!)
På självaste nationalda
gen tillfördes flygvap
net sju nya flygnaviga
törer. Detta är i sig en
smått historisk tilldragel
se. Under de senaste 20
åren har, utöver denna,
endast en navigatörsut
genomförts
bildning
(1982).

Fl ygets Å rsbok (i
bokh 265: -) DITT PRIS 22 0_

_ fJ

O

e

Etter fy ra månaders inten siv
utbildning genomfördes kurs
av slutning v id F 16 i strå lande
ju niväde r under ledning av
överste Kje ll Koserius Seda n
den traditi onsenliga examens
rlygn i ngen och ve derböri iga
ceremo nier genom fö rts , ku nde
de
anh ö rig<l
gratu lera
de
numera v ingprydcIa na v igatö
rerna.
Utbil dni nge n började enligt
ga mma l god flygartraditio n v id
F 5, Ljun gbyhed. Där sva rad e
Trafikfl ygar högsko lan för flyg
plan (Pa 3 11, lokaler och lära
re. Under atta vec ko r blanda
des flygtjänst och teoret isk
utbi Idning.
Ku rsen
fortsatte

FVM i värjfäktning
FV-mäste rskapet i värjfäktn ing
genomfördes i november på
F 13. FV-mästare 1991 blev Gun

dä refter vid 5 div/F 16. där Pa
3 1 byt tes mot SK 60. Fart en
blev den dubbla och flyghöj
den lägre . Svårig hetsgr aden
ök ades successivt samt idigt
som höjden min skades ytt erli
ga re.
Kurschef va r kapten Leit"
"e urra" Berggren, som själv är
erfaren nav iga tör fre n F 7. Han
har
med
god
improv isa 
tionsförmåga. under skiftande
väder- och terr~ingförhållan
de n, på va rierancle höjder,
basat över en brokig sam ling
fran fä nrik till ma jor.
Eft er semestem iort:,at te ut 
bilclningen med Grund läggan
de flygs lagsu tbil dn ing (G FS U J
på respekt ive fl ygslag. Fyra av
de m fl yttades till M J lfl ygd iv i
sionen för stö rope ratörs ut b il d
ning, medan tre stan nade kva r
Vid F 16 för GFSU som navi ga
törer i nom LA-systemet. •

T1./e

FifSj(jJ}

lu

SOl' .\i~l!.

7rH/

(i bokh 200:-). DITT PRIS 170 

H istorien o m alla
Saabs och and ra svenska flyg
p lan (i bokh 245:-). DITT PRIS
195 :

JUL ERBJUDANDE! Beställ två
böcker samtidigt och man
drar av 40 kr på priset. Beställ
alla tre nu och avdraget blir
80 kr!
Din beställning gör Du med
sedvan lig postgiroblankett ge
nom att sä tta in aktue llt belopp
minus eventu el l rabatt på
konto 447 60 94-1 - med text 
tillägget: Bevin[!,ade Ord
•

Nytt kursprogram 1992
Det centrala kursutbu 
det för år 1992 har måst
revideras. Detta beslut
grundar sig på ökat be
hov av utbildningsplat
ser och att man vill för
lägga mer utbildning till
kursgårdar. Förändring
arna i kursutbudet är så
omfattande att en ny
kurskatalog med enbart
kurser för FVRF har
tagits fram.
I denna kursk ata log har - förut
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Belönad rationalisering
Jan Hellman - kapt en och
flyg lärare vid Krigsflygsko lan/F5
i Ljun gbyhed - är den förste att
få belöning ur Folke P Sandahls
stipendiefond. Fonden inrätta 
des av lärarna på Ljun gbyhed
1989. Det var fl ygvape nchefen ,
generallöjtnant Lars -Erik Eng
lund , som i sam ban d med f1 y
ga re xa men i se pte mbe r över
lämnade belön inge n beståen
de av ett dipl om som konstnären

Ka rl- Erik Ol sson i Snogeröd
ut format.
Jan Hell ma n fick belö n ingen
för "ini tia ti v t ill, argu men tation
för och leda rskap v id geno m
föra ndet av" en fram gcl ngsr ik
rationaliserin g av den grundläg
gande stri dsilyga rutbildnin ge n.
Genom Jan H ell ma ns in sa ts
har man - till internationell .
mili tdr häpn ad - kunnat spara
in ett helt utbildningsskede,
propellerflygskedet.

om flygva pen kurser - även
medta g its de rörsvarsgre nsobe
roe nde kurserna oc h kurser ur
and ra försvarsgrenar som med
lem av FVRF kan sö ka. Således
ett komplett centra lt kur sutbud
för Ju st FVRF.
Den nya kurskata logen är
distribu erad ti ll fri v ill iga vdel 
ningar oh förbund /fö reningar
(ör vidare dist ribution till med
lemma rn a.
Den som inte erhå llit den
nya ku rskatalogen ombedes
ko ntakta sin fri v illigavdelning
eller förb und/ förening, så får
du kata logen dig till sänd.
•
Tore Berrilssol1
/Ilfo/re,chd

nar Jonsberg, F 4.
Ti II täv l ingen kom tyvärr
end ast elva deltagare. l\Jär all a
möt t all a, hade dä rför endast
tre timmar förflutit. Det blev
ändå en roi ig och på slutet ri k
tigt
spännand e
tävli ng.
Standarden var mycket jämn .
I topp fanns tre man Illed var
sina sju seg rar. Ingen hade
färre än två. Det blev alltså en
ny omgång me llan de tre. Där
utföll segrarna så att det blev
en riktig final me llan Gunnar
Jonsberg och femkampa ren Ur
b an Blad, F 6. Urban fick till
s/u ge sig efter täv lin ge ns mest
spä nn ande heat. Han fick nöja
sig med andra plats. D et stod
lika infö r sista stöten . Två dub
bel stötar därefter gjo rd e fi na
len extra lån g och and lös.
I denna
täv li ng
vis ade
"å lcl ersmännen" att värjfäkt 
ni ng är en spor t som lämpar
sig vä I att fo rtsätt a med uncler
hela karri:;ren i FV. G UIlIla r
med si na ')0 år i ryggen stod
som sagt för sege rn. Trean.
Kenneth Dahlberg (FM V-Prov)
har fy llt 48. Gunn ;:1r fram hö ll i
sitt ta ckta l från de tä v lande, att
ha n i nte har några p lane r på
att pensionera sig fr n denna
ro i igrl spo rt än p flera ar.
Endast tv a fl ott ilje r hade
lyckats sä nda fullt lag. F4 och
F 16 ka n kän na sig sto lta över
att ha klarat detta. Tyvä rr räck 
te inte antalet lag till för att
kora officie ll t mä starl ag. F 4 ha
de nog likväl va rit svårs laget.
F 13 som värdflott ilj med stöd
av experti s från F ') såg till at t
M rangelll ilnge n va r perfekta.
Det var synd att publik siffra n
va r så låg. I egenskap av pri s
utdelare hade Ja g sto rt nöje av
tä v lingen från åskådarplats . •
Rolf BjörkllIan

I si n helhet lyder be lönings
moti ve ringen så " Under den
del av fl ygvap nets st ridsflygar
utbildning som hand has av
Kri gsflygsko lan, har med gott
resu ltat den traditionella och
internati o nellt gängse metod en
med två typer av sko lflygp lan,
ett elementärt och ett mera
avancera t, ersatts av utbil dning
enbart på det mera avance rade
skolfl ygpla net. I denna föränd
ring, symboliserad av beteck
ningar som ' Jet direkt' och
'G FU modell 86', har kapten
Jan Hellm an va rit driva nde
kraft både som initiati v tagare
och ifråga Olll argumen tation
och ledarskap vid genomföran
det".
•

FPS
Foro: Rickard Nilsson

36:e VM i flyg-S-kamp:

19 91 års vär ldsmästerskap (PAlM) i
flygfemkamp genomfördes i Pira ssu
nunga i Brasilien den 10-17 oktober.
Sju na tioner (Belg ien, Brasi I ien, Fi n
land , Nederländerna, Norge, Spanien
och Sverige) de ltog.
Resan företogs tillsammans med
finska idrottsvännerna i deras Fokker
F.27 ti ll Frankfurt. Därifrån flög vi
med reguljärflyg till Sao Paulo. Piras 
sununga li gger 250 km väster om Sao
Paulo. Där ligger det brasilianska flyg
vapnets officers- och flygskola. V åren
mötte oss med temperaturer mellan
30 och 40 grader.
Efter två dagars träning inleddes
tä v lingarna med duellskjutning och
simning. Skj utresultaten var gen omgå
ende måttliga. Segraren uppnådde
endast 183 p. Fänrik Peter Car lsson
pla cerade sig tvåa med 178 p. Övriga
skj utresu I tat samt resu Itatet i si mtäv
lin gen vi sad e att det svenska laget
gick ut onödigt löst. Revanschen kom
i fäktningen där laget segrade med
kapten Christer Olsson på första plats

efter en medelsvår orientering i kupe
rad terräng. Svårigheten var värmen;
39 grader och solen i zenit. Löjtnant
Marku Viitala från Finland segrade i
och kunde därmed även knipa den
individuella vä rld smästartite ln. Den
första finska världsmästaren i PAIM:s
historia. Löjtnant Urban Bl adh gjorde
en strålande insats och blev tvåa i ori
en ter in gen . Men hans skjut- och boll
insatser måste bli bättre. Då kommer
storresultaten.

med 20 segrar på 24 matcher. Olsson
segrade även i basketbolltävlingen.
Inför sista dagens hinderbana oc h
orientering va r tävlingen fortfaran
de en öppen affär mellan tre la g. Sve
rige gjo rde en normal insats i hinder
löpnin gen oc h spänningen var stor
vid målet för ori enter in ge n. Oriente
rarna kom i mål ganska utmattade

Efter bra arra ngeman g och spän 
nande tä vli ngar gen omfördes avs lut
ningscerem onin med bl a en stilfull
flyguppvisning av nio skolflygplan ty p
Tuc ano.
D e sista dagarna ägnades åt sight
seeing vid vatte nfallen i Iguac o, kraft
verket i Itai pu på gränsen till Paraguay
och (" tju varnas marknad") Rio de
Ja nei ro.
1992 finns f n ingen arra ngö r av
VM. Det känns lika ova nt som led··
samt. Eve ntu e llt kommer nå gra länder
att inbjudas till nordiska mästerskapen
i Ljungbyhed i juni. Åren därpå arran
geras mästerskapen i Finland respekti
ve Spanien. - Sveriges goda/fin a tradi
tion er m åste åte rupprättas .
•
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