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Årets internationella flygut
ställning i Farnborough/ Eng
land kännetecknades aven
klar rysk dominans - i luften
och på marken . USA begrän
sade sig till markvisning av
F-15 C+E, F-16C och F-18C.
En " turkisk " F-16 flygvisades.
Vid sidan av de spektaku
lära ryska flygplanen rönte de
svenska nykomlingarna JAS
39 Gripen och passagerar
flygplanet SAAB 2000 stor
och berättigad uppmärksam
het. Såväl flyguppvisningarna
som markutställningen intres
serade storpublik. Och inter
nationella massmedier ägna
de utrymme för svensk-pro
dukterna i en omfamning
som det var mycket länge
sedan. Sådant känns inspire
rande. Och inger framtidstro .

En vapen nyhet på utställ
ningen var jaktroboten S
225X, som visades i mock-up
version invid Gripen. S 225X
är en samarbetsstudie mellan
BAe (Brittish Aerospace) och
SMAB (Swedish Missile AB),
som skall leda fram till nästa
generation högprestanda-ro
botar. Denna aktiva radarjakt
robot kommer att få "fire and
forget" -förmåga, men med
möjlighet till länkuppdate
ring. Prestanda uppges vara
bättre än dagens AMRAAM

JAS 39 genomförde en med
SAAB 340B och 2000 sam
manhängande flyguppvisning.
Gripen visade upp ett "ärt igt"
program - trots att provflyg
planet var belagt med be
gränsningar i flygenvelopen
och hade en del mätutrust
ning ombord. Mest impone
rade SAAB-provflygaren Lars
Rådeströms
stående
åtta.
Och hans flygning på första
söndagen i uruselt väder gav
eko bland kännarna. Man
anar med förtjusning att
" 39 :an" kommer att bli BRA.
Konkurrensmässigt
mycket
bra.

Nordens största flygtid krift: 33. 500 ex.
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fierade versionen av Su-2 7
Flanker heter nu Su-35 . Flyg
planstypen har givits förbätt
rade flygprestanda genom rör
liga nosvingar. Su-35 har ett
nytt elektroniskt styrsystem 
nu digital funktion. - C) Ny
är också MiG-29M (senare
troligen = MiG-33). Nya balk
lägen medger nya beväp
ningsalternativ, bl a aktiva ra
darrobotar. Har elektroniskt
styrsystem. Ny radar med look
down-kapacitet.
•
Jahn Charleville

Chefen för Flygvapnet, generallöjtnant lars E. Englund, i samspråk på Farnborough (framför Gripen)
med HM Konungen. Däremellan ses generalmajor Sven-Olof Högborg (Chef FMV: flYGMATERiEl) .
längst t v ses Per Pelleberg (chef JAS-utprovning) och längst t h Johan Gille (provflygare/SAAB).
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Sid

(Advanced Medium Range
Air to Air Missile) från
Hughes. S 225X kommer att
kunna bäras av alla flygplan
som i dag kan bära Skyflash,
Sparroweiler AMRAAM.
FlygvapenNytt kommer i
"julnumret" (4/ 92 ) att utförli
gare redovisa årets Farnbo
rough-utställning. Här skall
bara konstateras: A) Franska
Rafale C premiärflögs utom
lands och imponerade. Spe
ciellt dragkraften (nu med två
nya motorer). - B) Den modi

december

Välkommen fP 102
Försvarets Materielverk tecknade
den 29 juni för Flygvapnets räkning
avtal med Gulfstream AerosIlace
Corp om upphandling av tre nyg
plan av
Gulfstream G IV. Av
dessa skal två (= TP 1028)
fr O m 1997 ersätta lp 85 Caravelle
och ett (YP 102A) fr o m november
i r komplettera TP 100 för speciella
transporter. - Nedan es Gulfstreams
president C. lowe (t v) överräcka
en modell till gen mj 5-0 Hökborg,
chef FMV: FLYGMATERIEL
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Internationell samverkan
ust nu pågår en våg av förändringar som inne
bär utökade kontakter över gränserna, mellan
stater och med nya stater.
Sverige är medlem i flera internationella orga
nisationer och har ansökt om medlemskap i EG.
Svensk exportindustri söker nya marknader för
svenska produkter. I hård konkurrens blir avance
rade teknologiska system särskilt viktiga, t ex inom
flyg- och rymdområdet.
Det är uppenbart att också vi i Flygvapnet berörs
av dessa ökade internationella kontakter.
Utöver att allmänt bidra till att stödja svenska
politiska och industriella ambitioner har Flygvap
net direkta uppgifter inom några områden

J

• • De förtroende- och säkerhetsskapande åtgär
der som överenskommits vid konferensen om
säkerhet och samarbete i Europa (ESK) innehåller
bl a en uppmaning till utökade militära kontakter
mellan medlemsstaterna. En typ av kontakter är
fl ygbasbesö k, vid vilka (flyg)officerare från de 52
staterna under en dag får följa verksamheten och
träffa personalen vid en flottilj. ESK:s första flyg
basbesök ordnades av Sverige 1991 vid F 13. I år
har hittills svenska flygvapenofficerare besökt sju
utländska flotti Ijer.
En annan typ av förtroendeskapande åtgärder som
beslutats av ESK är utvärderingsbesök, vid vilka
representanter för en stat besöker ett förband för
att kontrollera att lämnade uppgifter om per anal
och materiel är riktiga. Sverige har tagit emot ett
sådant besök vid F 16 respektive F 21.
Ytterligare en form av förtroende- och säkerhets
skapande åtgärder är det från "Vancouver till Vla
divastok" omspännande Open Skies-avtalet, som i
år slutits mellan NATO-staterna och de forna WP
staterna. (Från f d Sovjetunionen är Ryssland,
Ukraina, Vitryssland och Georgien anslutna.) Sve
rige har ansökt om medlemsskap och har i dag
observatörsstatus. Syftet är att skapa ökad insyn i
försvarsförberedelser genom .observationsflygning
ar över andra staters territorier med utnyttjande av
kameror, IR-sensorer och Syntetisk Apertur Radar.

Sverige deltog i september i år i en övningsflygning
över Ryssland.
• • Sverige erbjuds allt flera divisionsutbyten. Vi
har ökat antalet sådana utbyten. Flygvapenchefer
genomför ömsesidiga besök i varandras länder.
Flera stora internationella flygdagar önskar svenskt
deltagande. Vi är mer återhållsamma till flygdagar
na, liksom till alla önskemål om uppvisningar i
blandade förband eller flygningar för gemensam
utbildning eller av övningskaraktär.
• • Att Sverige tilldrar sig intresse beror inte en
bart på den internationalla utvecklingen. Genom
alla kontakter, genom besök under tidigare år,
genom tidskrifter, rapporter m m har det svenska
flygvapnet fått en stark position bland världens
flygvapen.
Vår prioritering av kvaliteten har uppmärksam
mats. Svensktillverkade avancerade flygplan impo
nerar. Den lilla personalstyrkan för att hålla så
många flygplan i luften vä ker stor uppmärksam
het. Vår utbildning av värnpliktiga till avancerade
krigsbefattningar inger stor respekt. Alla frivilliga
som håller hela system i gång bidrar till ett po itivt
helhetsintryck.
Våra insatser med transportflyg i såväl hjälpin
satser som andra FN-uppdrag är väl kända. Såväl
taktik, snabbhet som effektivitet imponerar också
på andra länders besättningar.
• • Ökade insatser för internationell utveckling
och förståelse kräver stora insatser av Flygvapnets
personal. I de flesta fall kan de planeras i god tid
och med sedvanliga rutiner. Ofta måste dock
besök genomföras med mycket kort förberedel e
tid. Vi har visat god förmåga till detta, men vi
måste ibland acceptera störningar i planerad verk
samhet.
Trots en del olägenheter är del till stor nytta för
Flygvapnet och Sverige, att vi deltar i utbyten av det
ta slag. Det är också timulerande för vår personal
att möta kolleger med varierande erfarenheter. •

detta nummer beskr; ler vi
ingående åtgärdLIr främst
inom personalområd «led
anledning av den omorganisa
tion i Flygvap'net som föran eds
av årets f6rsvarsbes/ut. När
detta skrivs är det också känt
att partiöv renskommeJsen i
slutet av september innebär
ytterligare ingrepP, bl a i krigs
och urundorganisation sam (Je
värnpliktigas reseförmåner.
Det är tyvärr inte möjligt att .
s rivande stund klarlägga alla
konsekvenser. Så s art r er/ag
föreligg r; ommer mer informa
tion att ges. Dock kan redan nu
konstateras att ett större antal
personer berörs än vad idigare
beslut omfattade.
Med nu kända för tsättningar
är det dock Chefens för
Flygvapnet (CfVj inriktning, att
de principer so11) la!!ts till
urund för personaJatuär-aer efter
?örsvarsbeslutet skafl tillämpas
··ven i den nya situationen.

I
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• • En väsentlig utuangspunkt
är, att framtida fjehov av office
rare kan tillgodoses med an
passning av var nyrekrytering 
dock nled en betrdande
omflyttning. Antalet civila kan
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behöva reduceras rtterli~are.
Bland annat på grund av F 6:s
nedläggning. Emellertid skall
alla åtgärder som hittills är pla
nerade fullföljas. AJ/t stöd skal1
ge$. ti/J all berörd personal.
An höure krav ställs nu på för
utseende bemanningsplanering.
Krigsorg nisationens behov styr
- med en efie tiv och rationell
stöd rganisation.
• • CfV har i upDgift att 1995

föreslå fortsatta törändringar
- \I grundorganisationen seaan
oncessionspfövning (som Gäl
ler buller och andra miljöfragor
vid våra flottiljer) och anara
erforderliga utredningar ge
nomförts. Det är CfV avsikt att
föreslå en framtida organisation
som optimerar krigs5ehov och
rationell fredsdrift med mini
merade konsekvenser för perso
nalen.
Intill dess skall alla chefer
medverka till att sprida infor
mation/ inhämta synpunkter
från all personal och medverka
till snabba, väl avvägda och
klarlägl5.ande beslut som mini
nlerar konsekvenser men ändå
vidmakthåller ett effektivt rly,u
vapen.
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Den omstrukturering av Flygvapnet som föl
jer av årets försvarsbeslut och senare "kris
paketsbeslut" är omfattande och berör
många individer. Omstruktureringen inne
bär såväl nedläggning av flottiljer som stora
verksamhets- och organisationsförändringar
inom bland annat stridsledninps- och luftbe
vakningssystemet. Krigsorganisationen kom
mer att genomgå stora förändringar.

or i o s

so
Personalen i Flygvapn et består av
yrkesofficerare, reservofficerare, yrkes
officersaspi ranter, civi lanställd perso
nal, frivi II igperson al och värnpl iktiga.
Samtliga personalgrupper kommer atl
beröra s av omstrukturerin gen. Den är
en fråga för hela Flygvapnet.
Uttryckt i siffror ser den aktuella
personalplaneringen ut så här:
Personalkategori
Behov
yrkesofficerare
reservofficerare
civila
frivilliga
vpl (GU/år)

-

-----

- - -

Tillgång
yrkesofficerare
reservofficerare
civila
frivilliga

1992 1997 [ 2002

4120
1850
3370
8100
5600
---

3640
1420
3020
7000
4200
--

- -

3760
1630
3495
6000

3640
1420
3020
6300

3600
1420
2855
6600

3600
1420
2855
7000
3900

• • Behovet av yrkesofficerare mins
kar jämfört med dagens tillgång .
Pensionsavgångarna under den tid vi
har på oss att inta den nya organisa
tionen är, tillsammans med de bedöm
da
förtidsavgå ngarna, av samma
storleksordning som den reducering av
antalet yrkesofficerare som skall göras.
Minskningen kan därför, trots krispa
kets ti IIbl ivelse, i huvudsak genomfö
ras genom natu rlig avgång - inled
ningsvis kompletterad med en minsk
ning av rekryteringen . Antalet yrkesof
ficersaspiranter kommer därfö r att
vara lägre än normalt under flera år.
Detta gäller när man betraktar
Flygvapnet som helhet. Rent antals
mässigt fi nns en plats i den framtida
kri gs- och grundorganisationen för
nästan alla nu anställda yrkesofficera
re . Organisationsförändringarna inne
bär dock att ett antal yrkesofficerare
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måste byta arbetsuppgifter och/ eller
byta tjänstgöringsort. Det är angelä
get att så mån ga som möjl igt av de
berörd a gör detta, i annat fall måste
de inom en snar framtid ersättas via
såväl kostsam som tidskrävande nyre
krytering och utbildning .
• • Det minskade behovet av reserv
officerare sammanhänger främst med
förän d ringar inom basorganisationen
samt avvecklingen av den optiska luft
bevakningen i dess nuvarande form .
Minskningen kan i huvudsak åstad 
kommas genom en anpassning av
grundrekryteringen av nya reservoffi
cerare och rekryteringen ti II reserven
av förtidsavgångna yrkesofficerare .
Flygvapnets omstrukturering innebär
dock att ett antal av Flygvapnets reserv
officerare i framtiden behövs på
andra ställ en i organisationen än där
de i dag är placerade .
Det kan vara inom samma verksam
hetsområde vid annat förband men
också inom helt andra verksamhets
områden. För dessa reservofficerare
innebär detta, att ett fortsatt aktivt
engageman g i FIygvapnet förutsätter
villigh et och möjlig~et att byta för
band och/eller genomgå omskolning
till andra typer av befattningar. Mot
bakgrund av den flygvapenkunskap
våra reservofficerare representerar är
det väsentl igt, att så många so m möj 
ligt även i framtid en på detta sätt stäl
ler sina tjänster till Flygvapnets förfo
gande .
• • Behovet av civilanställd personal
minskar till följd av såväl förändringar
na i krigsorga nisationen som den om
fattande reduceringen av grundorgani
sationen . Vidare ger de sänkningar av
ambitionsnivån i grundorganisationen

som ekonomin framtvingar och som
den säkerhetspolitiska situationen möj
liggör, ett minskat behov av personal
inom verksamhetsområden som inte
har någon direkt koppling till den
framtida krigsorganisationen .
Detta är anledningen till att minsk
ningen av civil personal är jämförelse
vis stö rre än av militär personal. Ett
annat skäl till detta är, att Flygvapnet
går in i omstruktu reringen med bety
dande vakanser bl and den militära
personal en, medan det finns ett över
skott av civil personal.
Natur,ligtvis är det angeläget för
Flygvapnet att, inom ramarna för de
framtida
organisatoriska
behoven,
behå'lla så mycket som möj Iigt av den
kompetens som den berörda civila
personal en utgör. De civila bör såle
des framgent krigsplaceras.
Detta förutsätter att man är beredd
att, i likhet med vad som gäller för
den militära personalen, i vi ssa fall
byta arbetsuppgifter och att man, om
man i dag tjänstgör på en arbetsplats
som läggs ner, är villig att flytta .

• • Frivilligpersonalen behålls på i
h uvudsak samma numerär som i dag.
En viktig förändring är att, som pl ane
ringen nu är, frivi II igpersonalen tar
över hela den omstruk turerade optiska
luftbevakningen, en omorganisation
som enligt direktiven beräknas vara
genomförd till den 1 juli 1994.
En annan förändring är att fr ivilli g
organisationerna i framtiden själva
kommer att svara för huvuddelen av
sitt i nstru ktörsbehov.
• • Antalet värnpliktiga som kommer
att grundutbildas inom Flygvapnet
kommer att reduceras . Bakom reduce
ringen ligger, förutom de organisa- ~
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tionsförändringar som följer av för
svarsbeslutet, den ändrade värnplikts
lagstiftningen. Dessa lagändringar inne
bär att i princip endast de värnpliktiga
som direkt erfordras för att omsätta
krigsorganisationen skall kallas in och
utbildas, medan de övriga i värnplikts
kullen placeras i en utbildningsreserv.
Från och med budgetåret 94/95 åter
går repetitionsutbildningen till normal
omfattning.

Genomförande
Sett mot de långsiktiga krigsorganisa
toriska behoven skall varje myndighet
inom Flygvapnet aktivt medverka till
omplacering av främst militär personal
från myndigheter, vars verksamhet
reduceras eller avvecklas.
De personalåtgärder som föranleds
av försvarsbeslutet m m skall genom
föras utifrån Chefens för Flygvapnet
(CFV) grundsyn och med god per

sona/omsorg.

vet aven anpassad rekrytering .
Fö rel igger överskott av reservoffice
rare vid något förband skall omplace
ring till annat förband eftersträvas.
Även här kan CFV biträda och balan
sera mot de totala behoven.
Detta arbete förutsätts ske i direkt
samverkan med berörda reservoffice
rare och deras krigsförbandschefer.
CFV inser mycket väl, att den enskilde
reservofficerens vi II ighet till omplace
ring och inte minst hans/ hennes möj
ligheter till en i vissa fall omfattande
omskolning för en ny krigsbefattning
är avgörande.
• • Reduceringen av civilanställd
personal skall, där så är möjligt, ske
genom naturlig avgång och omp/ace
ring. Beroende på hur omfattande för
ändringarna blir vid de enskilda myn
digheterna är naturligtvis dessa möj
ligheter olika. Totalt har möjligheterna
minskat genom krispaketet.
En generell inriktning för framtiden
är, att vid varje avgång noga pröva om
verksamheten kräver återbemanning
eller om arbetsuppgifterna kan omför
delas. Härigenom skapas utrymme för
att, inom ramarna för Flygvapnets
långsiktiga behov av civil personal,
myndigheterna i stället för att nyrekry
tera kan ta ti livara den flygvapenkom
petens som redan finns i organisatio
nen .
Självklart förutsätter detta, att den
enski Ide i nd ividen är villig all byta
arbetsuppgifter och dessutom, i de
fall myndigheten/arbetsplatsen avveck
las, är beredd all flytta .
För den personal, som trots ovan
beskrivna åtgärder, av olika skäl inte
kan beredas eller har möjlighet att
acceptera fortsatt anställning inom
Flygvapnet kommer allt det stöd för
övergång till annat arbete som regler
na tillåter att lämnas. - Mer om detta
ges i te xta vsnittet om trygghetsavtalet
och Försvarets personalnämnd.

• • Berörda yrkesofficerares önske
mål klarläggs av den lokala myndig
heten, varefter en sammanvägning för
hela Flygvapnet görs. Under ett över
gångsskede
kan
härvid,
inom
Flygvapnets totala behov, en viss lokal
obalans accepteras. I ett längre per
spektiv kan det bli aktuellt att utnyttja
de instrument som finns, t ex förflytt
ningsskyldigheten för yrkesofficerare
med fullmakt.
Här måste konstateras att fullmakts
innehavare genom sin speciella an
ställningsform - kan inte sägas upp 
intar en särställning. Ett såväl reellt
som akut överskott på yrkesofficerare
med fullmakt inom Armen och Marinen
har gjort, att ett speciellt åtgärdspaket
tagits fram för att stimulera fullmakts
innehavare att frivilligt sluta eller över
gå till verksamhet utanför försvars
makten. Eftersom Flygvapnets nu
kända långsiktiga behov i stort över
ensstämmer med dagens tillgång på
yrkesofficerare, finns för närvarande
detta avvecklingsbehov inte i Flyg
vapnet.
Varje sådan avgång aven fullmakts
innehavare skall därför, för att säker
ställa de totala behoven, underställas
CFV för prövning .

• • Vad gäller värnpliktig personal
innebär organisationsförändringarna
ett tidigt behov att minska det anta/
som grundutbi/das. För att minimera
olägenheterna för den enskilde har
förbanden uppmanats att tidigt ta kon
takt med värnpliktskontoren, så att
den värnpliktige får besked om ändrad
uttagning så snabbt som möjligt.

• • Reservofficerare skall i första
hand följa med sitt krigsförband om
detta överförs till annan myndighet. I
andra hand rekommenderas omskol
ning till annan befattning i krigsorga
nisationen under förutsättning att be
hov och lämpl ighet förel igger. Dessa
åtgärder måste balanseras mot beho

• • För att inom personalområdet ge
nomföra Flygvapnets omstrukturering
på bästa sätt, bör den normala flottilj
organisationen kompletteras med vissa
fu n ktioner/arbetssä tt.
Chefen för FIygvapnet har rekom
menderat myndigheter, som är före
mål för organisationsförändring eller
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nedläggning, att organisera en sam
verkansgrupp och ett informations

kontor.
~

I samverkansgruppen kan, förutom
representanter från myndigheten, ingå
t ex representanter från länsarbets
nämnd/arbetsförmedling, landsting, kom
mun och större företag på orten.
Gruppens uppgift bör vara att dels
hjälpa den enskilde och dennes familj
till en fortsatt anställning inom
Flygvapnet, dels skapa förutsättningar
för fortsatt arbete på orten för den som
inte kan flytta .

~

Informationskontoret bör avlasta
förbandets personalfunktion vissa av
de meruppgifter som uppstår i sam
band med de förestående organisa
tionsförändringarna. I uppgifterna kan
ingå att lämna information om perso
nal- och vakansläget vid andra myn
digheter, att förmedla kontakter och
att informera om lagar och avtal samt
ekonomiska frågor i samband med
omorganisationen.

Regelverket
Det personaladministrativa regelverk
som måste beaktas när personalfrågor
hanteras i samband med Flygvapnets
omstrukturering är betydande både till
sitt omfång och beträffande detalje
ringsgraden.
Här ges en redovisning av huvud
dragen av detta samt även information
om
någ ra
instanser
utanför
Flygvapnets myndigheter som kan
medverka.
Det personaladministrativa regel
verket gäller i princip all anställd per
sonal. Däremot tillämpas t ex inte
trygghetsavtalet för reservofficerare.
Dessa anses inte ha sin reserv
officersanstäilning som huvudsaklig
inkomstkälla.
• • En persons anställningsvillkor är
beroende av vi Iken sorts tjänst han/ hon
har samt om anställningen är tills
vidare eller tidsbegränsad .
En person som anställs inom
Flygvapnet blir anställd på en tjänst
vid en myndighet, t ex anställning
som officer vid F 16/Se M eller
anställning som assistent vid F 15.
Inom Flygvapnet bekräftas anställ
ningen dvs tjänstetillsättningen på
Tjänstemeddelande (tidigare flottiljor
der). Där framgår om anställningen är
tills vidare eller i någon form tidsbe

gränsad.
En stor del av Flygvapnets yrkesoffi-
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cerare är anställda med fullmakt.
Detta innebär bl a ett längre gående
anställningsskydd (kan t ex inte sägas
upp pga arbetsbrist) men samtidigt
också vissa skyldigheter (måste t ex
finna sig i att bli förflyttad till ny
tjä nstgöri ngsort) .
Ibland förväxlas begreppen tjänst
och befattning. Det senare är inget
anställningsbegrepp utan en beskriv
ning med ett ord av vilka arbetsupp
gifter man har - t ex divisionschef
eller chef bokförrådet.
• • I samband med Flygvapnets
omstruktureri ng finns det 01 ika skyl
digheter och rättigheter för persona
len, beroende av vilken anställnings
form man har. Likaså föreskriver
regelverket olika vid nedläggning av
mynd ighet, avveckl i ng av del av
myndigheten eller viss verksamhet
samt vid omlokalisering av verksamhet.
När en myndighet läggs ned drab
bas ett antal individer av arbetsbrist.
Arbetsbrist kan även uppstå när en
viss verksamhet inom en myndighet
avvecklas. Om det inte finns möjlig
het till omplacering till andra arbets
uppgifter utgör arbetsbrist saklig
grund för uppsägning.
Myndigheten har skyldighet att
innan
uppsägning
sker
försöka
omplacera individen till andra arbets
uppgifter som denne bedöms klara
av. Detta förutsätter, att det finns
utrymme i form av ledig tjänst och
budgetmedel. Detta gäller dock inte
om myndigheten helt läggs ned.
Även den anställde har skyldighe
ter. En sådan är för vissa anställda
skyldigheten att låta sig förflyttas.
En yrkesofficer anställd med full
makt är skyldig att IJta sig förflyttas
till annan tjänst som tillsätts med full
makt. Detta gäller således även till en
annan myndighet.
När verksamheten minskar så att
risk för övertalighet uppstår vid en
myndighet, skall turordningskretsar
upprättas. En turordningskrets består
av alla anställda med i huvudsak
jämförbara arbetsuppgifter (således
inte tjänster) på orten. Inom kretsen
bestäms sedan turordningen med
hänsyn till arbetstagarnas anställ
ningstid hos staten. Principen "s ist in
- först ut" tillämpas således.
• • För den som vid statlig anställ
ning drabbas av arbetsbrist finns det
statliga
trygghetssystemet
som
"skyddsnät". Målet med detta är, att
så långt möjligt skapa förutsättningar
för att i ngen ska II bl i bestående
arbetslös till följd av arbetsbrist, eller
för att man i samband med omlokali
sering eller motsvarande väljer att
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i nte flytta med ti II nya orten.
Bland de hjälpresurser som staten
ställer till förfogande är Arbets
marknadsverkets insatser samt trygg
hetsavtalet (TA) . Inom försvaret finns
även
Försvarets
Personalnämnd
(FPN) som en resurs.
Trygghetsavta let gäller för statl igt
anställda som sägs upp pga arbets
brist. Verksamheten inom TA bedrivs
av Trygghetsstiftelsen (TS). Bakom
stiftelsen står parterna på det statliga
avtalsområdet. Stiftelsens verksamhet,
dvs åtgärderna inom avtalet, finansie
ras genom en avsättning av löneför
handlingsmedel som parterna enas
om. Stiftelsen har sitt huvudkontor i
Stockholm och regionkontor i Umeå
och Växjö.

~

Den som entledigats och som då
har fyllt 60 år och väljer att inte
söka nytt arbete har rätt till pen
sionsersättning.
Den som fyllt 60 år och slutar
frivilligt, och på så sätt ger möjlig
het för en annan uppsagd eJler i
vissa fall uppsägningshotad arbets
tagare att få fortsatt anställning,
kan också få pensionsersättning.
Beslut om pensionsersättning fattas av
Statens löne- och pensionsverk, SPY.
Punkterna 2-6 gäller även fly tt
ningshotade.

~

~

~

~
~
~
~

Trygghetsstiftelsen följer den s k
arbetslinjen. Det innebär att verk
samheten syftar till att stödja den
enskilde att snabbast möjligt få ett
nytt arbete.
4) Om man får nytt arbete:

Inkomsttrygghetstillägg.
Den
som blivit uppsagd och övergår till
annan anställning har rätt till kom
pensation om den nya lönen är
lägre. Om den nya månadslönen
skiljer mindre än 20 procent från
den gamla är kompensationen 30
gånger mellanskillnaden. Om det
skiljer 20 procent eller mer ges
löneutfyllnad i maximalt fem år.
~ ffterskydd.
Det
statl iga
trygghetsavtalet kvarstår i fem år
för den som fått en nyanställning
och bl ivit arbetslös igen inom fem
år från den nya anställningens bör
jan (och som i nte omfattas av ett
annat trygghetssystem).
5) Om man inte får nytt arbete:
Avgångsersättning - ger, ti lisam
mans med A-kasseersättningen, 85
procent av månadsinkomsten un
der A-kassetiden: 300 arbetsdagar
om man är under 55 år, 450
arbetsdagar om man är över 55 .

avgångsersättning.

6) Om man fyllt 60 år.

• • Åtgärder inom trygghetsavtalet är:
1) Förlängd uppsägningstid - uppsäg
ningstiden enligt lag eller avtal
dubbleras.
2) ledighet med lön under uppsäg
ningstiden - för utbildning eller
andra insatser.
3) Individuella åtgärder . Trygghets
stiftelsen kan t ex hjälpa till med:
Utbildning som leder till ett nytt arbe
te.
Hjälp att starta eget.
Inskolnings lön för att underlätta över
gång till annan anställning.
Personlig rådgivning.
Medflyttandehjälp.

Förlängd

Ersättningen kan förlängas maxi
malt fem år efter avgången om sär
skilda omständigheter föreligger.
Prövas halvårsvis och efter A-kas
setiden.
~ Särskild pensionsersättning - kan
prövas från 55 års ålder efter A
kassetiden.

• • För dem som inte omfattas av
trygghetsavta Iet gä lIer :

~

Den uppsägningstid som lag eller avtal
säger.
Ekonomiskt stöd om man är ansluten
till arbetslöshetskassa annars kan möj
lighet till kontant arbetsmarknadsstöd
finnas.
Nytt arbete genom egna initiativ och
arbetsmarknadsverkets insatser.

• • Vid det personalarbete som
bedrivs inom Flygvapnet i samband
med omstruktureri ngen utgör även
Försvarets Personalnämnd (FPN) en
viktig resurs.
FPN är enligt sin instruktion en
central mynd ighet för personalfrågor
som har samband med större organi
sationsändringar vid mynd igheter i n
om försvarsdepartementets hela verk
samhetsområde.
Till FPN är myndigheterna under
försvarsdepartementets verksamhets
område skyldiga att anmäla när det
uppstår behov av ny civil personal.
FPN får besluta, att en myndighet inte
får ledigkungöra eller tillsätta tjänster
innan FPN undersökt om lämplig
övertaliga eller medflyttande inom
försvarsdepartementets område kan
föreslås på den lediga tjänsten.
FPN använder ett datasystem för
snabb information om vilka lediga
tjänster och andra rekryteri ngsbehov
som finns. Flygvapnets myndigheter
är anslutna till systemet. Inom detta
upprättas lista på lediga arbeten som
via datorn kan läsas vid alla anslutna
myndigheter.
FPN är även den instans som avgör
frågor om överklagande beträffande
tjänstetillsättningar inom försvarsde
partementets verksamhetsområde. •
7

Humanitär hjälp till Sarajevo:

Flygv et - ftbro
iII ex-Jugoslav-en

r'F"orSlIarsmakt

Flygvapnet genomförde med hjälp av F 7:s stora
transportflygplan TP 84 Hercules i början av juli
tre flygningar för den katolska hjälporganisationen
Caritas till Sarajevo från Sverige. Dessa flygningar
blev mediemässigt tämligen väl uppmärksammade.
Den insatsen visade sig bara vara början på en
betydligt större insats som F 7 på regeringens upp
drag skulle göra för FN:s flyktingkommissarie
(UNHCR).
Uppdraget innebar basering i Zagreb med en
Hercules och förstärkt besättning under två veckor.
Avsikten var att undsätta befolkningen i Sarajevo
med mat och medicin i den luftbro som flera län
der varit med att upprätta. Uppdraget förlängdes
senare med en vecka.
Det visade sig att denna insats skulle bli den mest
dramatiska som F 7:s transportflygenhet någonsin
varit med om. Hjälpoperationen gick under nam
net SWEAT (Swedish Airlift to Sarajevo).
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använde C-160 Transall. Italien flög
både C-130 och G222.
Mat och förnödenheter kom på lång
tradare via Österrike oc h Ungern.
Dessa lastades sedan om på pallets på
Zagrebs flygpl ats av kanadensare och
amerikaner und er befäl aven kvinnlig
ka nadensisk kapten. Lastpa letterna
byggdes under brännande so l i en ste
kande hetta. Temperaturen i skuggan
varierade mellan +35 - 40 grader ! De
fick ha sina vattenflaskor i vårt svens
ka kylskåp (det enda som fanns),
något som verk ligen uppskattades.
Dessa pallets lastades sedan in på
rullbanorna i flygplanet, ett sys tem
som möjliggör snabb i- och urlast
ning. Hercules kan lasta sex paletter
med en totalvikt på 20 ton.
Vår uppehållsplats på flygplatsen
bestod av ett verkstadstä It u nder några
stora lövträd. Transportko llegerna från

R

eger in gen gav i slutet av juli ÖB i
uppdrag att stä ll a transportflyg till
FN:s förfogande för humanitära insat
ser i det krigshärjade f d Jugoslavien
(fortsättnin gsvis kallat ex-Jugoslavien).
Personalen skulle tas ut frivilligt och
flygningarna genomföras under förut
sättning att säkerheten var "tillfreds
ställande".
Förberedelsetiden blev kort. Efter
som F 7:s transportpersonal är van vid
"snabba ryck" under tidspressade för
hålland en, var det in ga svårigheter att
vara på plats i Zagreb den 2 augusti.
Alla flygningar i luftbron till Sarajevo
utgick från Zagreb, som är hu vudstad
i Kroatien - eller från hamnstaden
Split. På plats fanns också England,
Frankrike, Tyskland, Kanada , Italien
och USA. Dessutom "gästspela de" ett
flertal andra nationer bl a Belgien, Nor
ge, Danmark, Span ien, Israel och Tur
kiet. Alla länder flög C-130 Hercules
utom Tysk land och Frankrike, som

8

Herculesbesältning i planeringsfasen hemma på F 7 före hjå"lpflyguppdraget till ex-Jugoslavien.
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Foto: P-f Brolen

Kanada var våra närmaste grannar.
Ström för att driva kylskåp, kokplatta
och belysning fick vi av kanadensar
na. För att klara vårt samband köptes
en telefonlinje över flygplatsens växel.
I FN:s taxfree-butik inhandlades en
kombinerad telefon och fax, som dess
utom kunde fungera som kopiator. En
värdefull finess vi var ensamma om.
Vi var den enda kontingenten som
inte hade satellittelefon som reserv
sambandsmedel. De flesta hade både
militära och civila sådana system med
sig. Ingen använder längre markbun
den kortvågsradio, som för bara några
år sedan var standardutrustning. I vårt
flygplan fanns en kortvågsradio med
möjl ighet att använda krypterad
snabbsändning. Den rönte stort intres
se.
• • Flygningarna planerades från
UNHCR:s kontor i Geneve. Deras
man på flygplatsen i Zagreb var Mike
Atchinson, en färgstark engelsman
med båda fötterna på jorden. Han
svarade för den minutoperativa led
n ingen. Respektive kontingentschef
hade dock sista ordet när det gällde
att bedöma säkerheten för det egna
flygplanet och personalen. Alla som
varit i FN-tjänst vet att det kan vara
svårt att förstå hur FN som lokal orga
nisation fungerar på platsen.
I ex-Jugoslavien fanns två från
varandra oberoende organisationer 
UN Protection Force (UNPROFOR)
och UN High Commissioner for
Refugees (UNHCR). Vi arbetade för
UNHCR men fick visst understöd av
UNPROFOR. Vi lärde oss efter ett tag
vem som gjorde vad och hur ansvaret
fördelades. Underrättelsetjänsten vad
gäller flygoperationerna kunde dock
inte FN hjälpa till med i någon större
utsträckning. Den klarades ut direkt
mellan flygkontingenterna.
Nationer som hade varnar- och
motmedelsutrustningar
installerade
ombord fick en ganska klar bild över
hur luftvärnshotet efterhand ökade

F 7-personalens uppehållsplats (UPL) vid plattan på Zagrabs flygplats.

över Bosniens territorium . Varje kväll
hade kanadensarna en briefing (även
vi var med), där hotläget noggrant dis
kuterades. Överhuvudtaget var det
internationella samarbetet totalt och
öppet i alla avseenden. De utländska
TV-bolagen CNN och SKY NEWS var
de snabbaste och bästa källorna vad
gällde markläget.
Flygningarna till Sarajevo genom
fördes under dagtid och efter en fast
ställd route som var överenskommen
mellan alla inblandade parter. Den
gick från Zagreb via Rijeka till en

punkt söder om Zadar till Split och
därifrån direkt till Sarajevo. Vid ett till
fälle följdes inte routen efter Split p g a
cumulunimbusmoln. En av de krigfö
rande parterna meddelade då direkt,
att nästa gång detta inträffade kunde
man inte tolerera att motståndarna
fick hjälp från luften utan flygplanet
skulle skjutas ner. In- och utflygning
från Sarajevo genomfördes alltså i
samma spår.
Avsaknad av fungerande fyrar och
landningshjälpmedel innebar att tra
fikkapaciteten blev begränsad. Nor-

~

På finalen/strax före sättning; Sarajevo.
Foto: P-f BroM".

Lastplattan i Zagrab. - Foto: P-f Brolen.
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Snabblossning i
Sarajevo.

malt planerades för 24 landningar per
dag. För oss innebar detta normalt två
flygningar om dagen , ibland tre . In
träffade något onormalt avbröts flyg
ningarna direkt till dess orsaken hade
fastställts eller förklaring från parterna
erhållits.
Vid vår första landning i Sarajevo
hamnade vi mitt i en granatkastarat
tack mot flygfältet. Granaterna slog
ner runt hela flygplanet, där det stod
uppställt på plattan. Italienarna, som
då höll på att starta, var ytterst nära att
bli träffade strax efter lättningen. Efter
den incidenten stängdes flygplatsen
under tre dagar till dess försäkringar
hade utverkats från alla parter att detta
aldrig sku Ile i nträffa mer.
Vi lärde oss dock snart, att högtidli
ga löften och försäkringar kunde man
inte lita på. Besä ttningen bar splitter
skyddsväst och byxor under flygn i ng
en. Skyddsutrustn i ng var även obi iga
torisk för eventuella passagerare.
Amerikanarna gav oss en checklista
med instruktioner om hur man flyger
Hercules i stridsområde. Vi gjorde
nödvändiga anpassningar och kunde
därefter följa den.
• • Det gällde att vara så kort tid på
marken i Sarajevo som möjligt. Nor
malt tog det ungefär 20 minuter från
landning till dess vi åter var i luften .
Den snabbaste tiden var 13 minuter då lossades 18 ton last. Lastmästarna
slet hårt i värmen och skyddsutrust
nin gen. Vi flög med tre lastmästare
ombord mot normalt två . Detta för att

snabbt kunna dumpa lasten - även
direkt på marken om det skulle bli
nödvä ndigt.
Inflygningen till Sarajevo gjordes så
brant som det någonsin var möjligt.
Starten genomfördes " rullande" och
med så brant stigvinkel som möjligt.
Korseld förekom nämligen av och till i
bebyggelsen under in- och utflygnings
linjen. Sarajevo li gger mycket vackert
mellan höga bergknallar. Det var emel
lertid ett makabert skådespel att från
plattan på flygplatsen se eldgivningen
mellan höjderna och in mot staden, där
våldsamma eldsvådor ibland rasade .
Vi råkade ut för ytterligare en inci
dent, som är så osannolik att man
egentligen bara skall drabbas av den i
simulatorn. Strax före sättning i Saraje
vo stannade höger yttermotor. Vi
besättningsmedlemmar tittade med
oro på varandra: Vad var detta? På
drag på tre motorer. Full last, hög tem
pera tu r oc h höga berg ru n t om ger
begränsningar som gjorde att vi blev
tvu ngn a att svä nga i n över staden för
att återvända på kurs till Zagreb.
Luftbron avbröts omedelbart till
dess vi landat och kunde konstatera,
att motorstoppet berott på ett tekniskt
fel. Inga kulhål fanns heller i flygpla
net, trots att vi blev beskjutna med
handeldvapen under vänstersvängen
över staden. Vi blev beskyllda för att
hjälpa motståndarsidan (vilken den nu
var), eftersom vi avvikit från den tillåt
na routen.
• • Flygningarna övervakades av ett

CFV (i blåa flygun
derstället; det var
+36 0 i skuggan)
gästade F 7-perso
nalen i Zagrab 
förhörde sig om
arbetsläget i krigs
atmosfären.
10

amerikanskt AWACS-flygplan
(sta
tionssignal "Magic"). Jaktflygsskydd
fanns i form av F-14 Tomcat, som var
baserade ombord på hangarfartyget
USS Saratoga (stationssignalen " Hard
c harge"). " Fientlig" jakt såg vi dock
aldrig till eller ens hörde talas om. Det
flögs ytterst sporad iskt med några
MiG-21 :or - flygplanstypen användes
endast vid attackuppdrag.
Under vår sista vecka i Zagreb väx
te ett luftvärnsrobothot upp, vilket
ganska snart blev allt otrevligare. Till
slut gick det så långt att några trans
portflygplan (med motmedelsutrust
ning) blev på låsta med siktesradar.
Undanmanövrer och remsfällnin g.
Efter detta avbröts flygningarna och
återupptogs först då FN fått försäkring
ar om att det inte skulle inträffa igen.
Första dagen flygningarna återupp
togs bröts dock a Ila löften. Då avbröt
vi svenskar vår insats för gott. Vi åter
vände hem till Såtenäs.
Av allt att döma blev sedan den ita
li enska G222:an nedskjuten inte långt
från Sarajevo och på den överens
komna färdlinjen. Det pågående kri
get är ofattbart grymt och inga Gene
ve- eller Röda Kors-konventioner iakt
tas.
• • I ett tidigt skede av våra hjälp
flygningar fick vi besök av chefen för
Flygvapnet. Ett mycket uppskattat be
sök även om det blev kort. Han hann
inte känna hettan i Sarajevo men fick
uppleva den i Zagreb. (Det lär redan
vara på gång en klädsel som är bättre
anpassad för varmare klimat än vårt
nordiska.) Även personal ur försvars
staben besökte oss för att se hur verk
samheten leddes på plats. Vi satte
värde på att vår flottiljchef, överste
Abrahamsson (e rfaren FN-soldat från
Kongokrisens da gar), besökte oss för
att gjuta mod i " trupperna" .
Den allt överskuggande erfarenhe
ten är, att det numera inte är lämpligt
att delta i humanitär hjälpflygverksam
het utan varnar- och motmedelsut
rustning. Inte bara över sådana krigs
skådeplatser som den i ex-Jugoslavien
utan även i andra delar av världen.
Efter Östeuropas sammanbrott kan
konstateras, att ti IIgången på vapen
inklusive bärbara luftvärnsrobotar bli
vit mycket stor.
- Ett skyndsamt arbete pågår därför
för att förse våra svenska TP 84 Her
cules med den utrustning flygplanen
behöver för så säkert som möjligt
kunna fullgöra ålagda hjälpflygningar.
• • Slutfacit : F 7:s Herculesbesätt
ningar gjorde 25 landningar i Saraje
vo; lastade ur 430 ton mat och medi
ciner till de svårt drabbade innevå
narna i Sarajevo. Vi känner oss stolta
över insatsen och glada över att
oskadda vara tillbaka.
•
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Ju effektivare vårt flygvapen ir,
desto dyrQre blir det för en angripQre
att slå ut det!

Målutpekning {rån marken med laser.

V

ikten av att lyckas med sådana
anfall har givit en ständig ut
veckling av flygburna vapensystem.
Denna utveckling har gått mot enskil
da bomber och robotar med bättre
precision och genomslagskraft, men
även mot mindre stridsdelar som i stor
mängd kan spridas över stora ytor.
Även den sistnämnda vapentypen kan
dock ha tillräcklig sprän gkraft för att
tränga igenom och skada till exempe l
en asfalterad landningsbana .
Trots den tekniska utvecklingen av
de vapensystem som bärs av flygplan
har stormakterna också satsat stora
resurser på särskilda markförband, s k
specialförband eller sabotageförband
som de också kallas. Många har säkert
hört och läst om de sovjetiska
12

"Spetznas", brittiska SAS och de ame
rikanska Special Forces.
Detta är inte någon ny företeelse.
De flesta av dessa förband har sitt
ursprung från Andra världskriget, då
bland annat SAS spred skräck och för
störelse i de bakre tyska linj erna , till
en början främst på flygfälten i Nord
afrika.
I våra dagar har vi kunnat se hur
sådana förband med stor framgång
utnyttjas vid alla större krigsskådeplat
ser, inte minst under " Falkiandskriget"
och det nyli gen genomförda "K uwait
kriget ". Hemli ghetsmakeriet kring spe
cialförbanden är dock i mån ga fall
rigorös, varför information om deras
insatser ofta kommer sent och i be
gränsad form, jämfört med till exem

pel hur flyginsatserna många gånger
presenteras.

Målutpekning
Så mycket har dock framkommit att
förbanden - förutom de vanliga spa
nings- och sabotageuppgifterna - även
utnyttjats för att ge målinformation till
flygförband . Detta förfarande utnyttja
des vid anfall mot både radarstationer
och Scud-förband under "Kuwait-kri
get" .
Möjligheterna till samverkan mellan
mindre markförband och attack- eller
bombflyg har ökat på grund av ut
vecklingen av kommunikations- och
målutpeknin gsutrustningar samt navi
F/ygvapenNy/1 nr 3/92

Tecknare: Per Westin

förband med hjälp av målutpekning.
Målutpekningen sker med hjälp av
en laserstråle som "pekas" mot det
utvalda målet och som sedan fungerar
som ledstråle för laserstyrda bomber.
Detta kan också ske från flygplan. I
många fall kan emellertid luftvärn,
sikt- och terrängförhållanden m m
gynna alternativet att "peka" från mar
ken.
Möjligheterna till samverkan mellan
specialtränade markförband och flyg
förband ökar därmed förutsättn i ngar
na för en angripare att utnyttja flygför
bandens förmåga att medföra stor för
störelsekraft med specialförbandens
kapacitet att välja ut de viktigaste må
len trots väder, maskeringar, skenmål,
luftvärn eller andra förhållanden som
kan försvåra för tekniska spanings
hjälpmedel eller målutpekning från
andra flygplan. Specialförbandens för
måga att samtidigt utföra mer klassis
ka sabotageuppgifter har dock inte
minskat på grund av ovan beskrivna
utveckling.
I det svenska flygvapnet har vi valt
att skydda våra anläggningar och vår
verksamhet på marken genom en
kombination av spridning, fortifikato
riskt skydd och möjligheter till alter
nativa lösningar om delar av ett sy
stem slås ut.

Svenskt markförsvar

gationshjälpmedel. Genom att utnyttja
satelliter och införa det amerikanska
positionsbestämningssystemet "Global
Positioning System" (GPS) har det
med enkla bärbara apparater blivit
möj I igt att med stor säkerhet fastställa
ett läge i terrängen med en felmargi
nal som i stort sett är försumbar =
inom 10 meter. Eftersom mottagarna
inte är större än en "Yuppienalle" och
nästan lika enkla att hantera, innebär
det att bärbarheten i detta fall sanner
ligen inte är överdriven. Systemet ger
även markförband förmåga att enkelt
orientera sig fram i terrängen, även i
mörker, samt med mycket stor preci
sion fastställa sin egen position och
läget för eventuella mål. Dessa mål
kan sedan anges för anfallande flyg
FlygvapenNy/1 nr 3/92

detta koncept finns också ett mark
försvar som har till uppgift att i första
hand skydda verksamheten mot mind
re sabotage - eller jägarförband. Den
na uppgift ställer stora krav på mark
försvarsförbanden. Att skydda en verk
samhet, enligt gängse orderterminolo
gi, innebär nämligen att en angripare
inte skall kunna påverka våra aktivite
ter. På en flygbas skall vi alltså kunna
fortsätta flyga även då sabotageför
band kan finnas inom flygbasområdet.
Uppgiften innebär att våra markför
svarsförband skall lösa sina åliggan
den mitt ibland andra förband som
ägnar sig åt till exempel klargöring av
flygplan och detta utan att denna
verksamhet nämnvärt störs.
Detta kräver en helt annan strids
teknik än vad som tillämpas vid nor
mal infanteristrid. Dels uppträder sa
botageförbanden i förhållandevis små
förbandsenheter, deras närvaro är där
för svår att upptäcka, dels kan vi inte,
inom vårt eget område använda oss
av alltför kraftiga metoder. Möjlighe
terna att utnyttja t ex tung artillerield
begränsas av riskerna för våra egna
förband och materiel . Nej, här kan
man mer likna insatserna vid kirurgis
ka ingrepp. Detta kräver goda kunska
per om en angripares metoder, men
också, och detta är minst lika viktigt,
kunskap om våra egen organisation

och dess sätt att verka .
Det är därför mycket viktigt, att de
markförsvarsförband som finns inom
Flygvapnet förstår och kan samverka
med andra enheter i samma förband,
för att en strid skall kunna genomföras
utan någon "porslinskrossning".

~arkförsvarskompanier
För att lösa att denna uppgift beslöt
chefen för Flygvapnet (CFV) 1982 att
det skulle organiseras markförsvars
kompanier i basbataljon 85. I dessa
markförsvarskompanier skulle det ingå
flygbasjägar- och närskyddsplutoner.
Motsvarande förband har även tillförts
strilbataljonerna, främst vid större stril
anläggningar och moderna radarsta
tioner som PS-860 och 870.
Vad har då hänt sedan beslutet
1982? Först måste det sägas, att de
markförsvarsförband som tidigare fanns
i Flygvapnet var mindre effektiva. De
utgjordes av vaktplutoner med cirka
tre månaders markförsvarsutbildning.
Resterande del av grundutbildningen
genomfördes
i ren vakttjänst, som
endast i begränsad omfattning ökade
de värnpliktigas förmåga i sin krigsbe
fattning. Vapenutrustningen i förbanden
utgjordes av kpist som personlig be
väpning och som understödsvapen
användes kulspruta m/36 (vikt över 50
kg) . - Någon annan vapenutrustning
eller hjälpmedel för att lösa markför
svarsuppgifter fanns inte.
Vid införandet av de nya markför
svarsförbanden fanns det därmed be
gränsade erfarenheter av vad det inne
bär att skydda verksamhet vid flygbaser
eller strilanläggningar. Inte minst med
tanke på de krav som införandet av
Bas 90-systemet förde med sig. Teore
tiska ideer fanns dock. Men nu skulle
dessa omsättas i utbildningsplaner och
övningar, så att krigsförband med till
räckliga kvalifikationer skulle kunna
tillföras Flygvapnets krigsorganisation.

Ökade utbildningskrav
Införandet av markförsvarsförbanden
innebar därför att kraven på utbildning
i markförsvar kraftigt höjdes. Helt nya
övningar måste genomföras och ny
materiel kunna hanteras. Detta blev
tämligen omvälvande för Flygvapnets
markförsvarsofficerare. Från att i huvud
sak enbart ägnat sig åt allmän militärut
bildning, skulle nu helt plötsligt särskil
da markförsvarsförband produceras.
Samtidigt skulle en helt ny stridsteknik
utvecklas, en stridsteknik som dessutom
inte fanns att kopiera från någon an
nan försvarsgren. I denna stridsteknik
infördes också hundar. Detta gav ytter
ligare en dimension i utbildningen.
De första åren kom därför att präg- ~
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las av 01 ika försök som gav både fram
gångar och misslyckanden. Den öka
de kompetensen som efter hand ska
pades vid de olika utbildningsmyndig
heterna gav dock ett allt bättre och
bättre resultat. Framgångarna nåddes
främst på grund av det intresse och
den hängivenhet som visades av plu
tonchefer och instruktörer vid värn
pliktsutbildning samt av lärare vid
markförsvarsutbildningen vid F 14/BBS.
I dag utbild as värnpliktiga för krigs
placering i markförsvarsförband vid
alla Flygvapnets myndigheter. Det är
viktigt med en sådan spridning av
denna utbildning. dels betyder det att
samtl iga ma rkförsvarsofficerare kan
beredas möjlighet att öva sig i uppgif
ter som ligger nära krigsuppgiften,
dels finns det på varje myndighet en
förbandsenhet som kan utnyttjas för
mer kvalificerad bevakning vid t ex en
beredskapshöj n i ng.

Hunden som "vapen"
Det finns markförsvarsförband inom
såväl bas- som strilorganisationen. I
bassystemet är de organiserde i mark
försvarskompanier. Inom Stril återfinns
de främst i strilförsvarskompanier och
markförsvarsplutoner vid radarkompa
ni 860 samt markförsvarstroppar vid
radarpluton 870.
Grundtanken i den strids teknik som
utnyttjas vid dessa olika förband är
dock gemensam. Det gäller att hindra
en fiende frå n att kunna angripa vår
verksamhet, såvä l personal som mate
riel. Ett sådant angrepp skall inte kun-

Understöd med Ksp 58.

na genomföras vare sig från långt håll
eller från närmare avstånd. Detta krä
ver att våra markförsvarsförband tidigt
kan upptäcka en angripare innan hans
vapen kan verka mot oss.
För att lycka s med detta måste vi
utnyttja bevakningssensorer - men
framförallt patrullering. Denna patrul
lering utförs i huvudsak av fyra solda
ter tillsamman s med hund. Använd
ningen av hundar i samband med
patrullering ökar på ett markant sätt
förmågan hos en patrull att upptäcka
och även kunna följa upp en angripa14

AK 58 med kikarsikte.

res rörelser. Genom spår-, vind- och
ljudmarkeringar kan en hund visa och
förvarna sin "mä nniskoflock" på ett
för människan överlägset sätt.
När en angripare skall oskadliggö
ras, krävs det dock en vapeninsats
som endast välutbildade so ldater
utrustade med modern beväpning kla
rar av. Härvidlag har hunden inte
längre någon roll att spela. Kombina
tionen av människor och hundarnas
speciella förmåga är dock en av
grundstenarna i den stridsteknik som
utnyttjas i Flygvpanets markförsvars
förband.

Vapnen - eldkraften
För att kunna genomföra strid med stor
eldkraft utgörs den personliga beväp
ningen vid markförsvarsförbanden av
automatkarbin 4 (AK 4) och automat
karbin 5 (AK 5).
Vissa AK 5 är
utrustade med ki
karsikte. Detta ökar
möjligheterna
att
kunna skjuta i dåli
ga ljusförhållanden,
eftersom ri ktmed Ien
är belysta i ett så
dant sikte.
Båda dessa auto
matkarbiner kan ut
nyttjas för att avge
eld med hög preci
sion på minst 300
meter. AK 5, som är
lite smidigare att
hantera samt har
kaliber 5,56 mm, är
den vanligaste av
dessa båda auto
matkarbi ner.
För att öka den
sam lade plutonens
eldkraft finns också
olika understödsva
pen. I alla förband
finns
kulsprutor,
främst ksp 58 (7,62
mm) men i vissa

Ksp 90 - kulspruta; stående eldställning.

förband även ksp 90 (5,56 mm), Dess
utom fi nns det granatgevär (g rg), vars
spränggranater har stor sprängkraft.
Detta vapen går även att använda mot
pansrade fordon, tillsammans med
plutonernas pan sarskott. Detta inne
bär att förbanden även har kapacitet
att bekämpa de fordon som normalt
ingår i luftlandsättningsförband,
Under 92/ 93 kommer 40 mm gra
natti lI satser att ti II föras, Detta för att få
ett understödsvapen som är lätt att
bära och därför kan medföras även på
längre patru lIeri ngar. Granatti lIs atsen

40 mm granatti/lsats monterad på AK 5.
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sätts fast på en AK 5 och medger att
en I iten handgranat med stor preci
sion kan skjutas iväg på avstånd upp
till 300 meter.

Mörkerseende
Markförsvarsförbanden måste också
kunna lösa sina uppgifter under mör
ker. Till förbanden tillförs därför nu
bildförstärkare. Denna utrustning bärs
på huvudet, vilket gör att händerna är

till dag". Som tidigare nämnts, är det
viktigt att man tidigt kan upptäcka en
angripares närvaro inom området. För
att komplettera patrulleringen har där
för bevakningssensorer anskaffats.
Ett annat hjälpmedel - inte så
mycket för att upptäcka men mer för
att tvinga en angripare att välja de
framryckningsvägar vi vill han skall ta
- är minmateriel, truppmina 12 och
fordonsmina 13. Det finns också äldre
minmateriel. Dessa minor förses med
en ny mintändare, vilket ökar använd
barheten.
Det här beskrivna
är en del av all den
utrustning som till
förts
markförsvars
förbanden under se
nare år. Vid sidan
om vapenutrustning
har anskaffning skett
av materiel för fältar
bete, förläggning m
m. All materiel har
dock inte leverats
färdigt, varför detta
ännu inte fått ge
nomslag i krigsför
bandsvärderi ngarna.

Bildförstärkare buren av markförsvarssoldaf.

5000 nya
fria. Bildförstärkarna utnyttjar befint
ligt ljus som förstärks mer än 20 000
gånger och ger en konstgjord bild
med grönt ljus. Med denna materiel
kan t ex en hundförare lättare se/ori
entera sig och utnyttja sin hund även i
mörker.
För att genomföra mörkerstrid ut
nyttjas främst så kallad stridsfältbelys
ning. Plutonerna är utrustade med
närlys och lyspatroner och kan med
dessa göra sitt närområde från "natt

Under 92/93 sker ytterligare en föränd
ring i Flygvapnets markförsvar. Vissa
värnförband överförs nämligen från
Armen till Flygvapnet. Totalt rör det
sig om cirka 5 000 man i över 30 för
band.
Värnförbanden är en gammal orga
nisation som går tillbaka till 50-talet.
Deras uppgift var att med stöd av
värnkanoner förhindra en angripare
att landa på den landningsbana där de
är grupperade. Värnkanonerna är till
största delen 37 mm äldre stridsvagns
pjäser från 40-talet.
I samband med att överföringen har
förberetts har utnyttjandet av värnför
banden diskuterats. I samband med
införandet av Bas 90 har förutsättning
arna för denna typ av förband föränd
rats. Hotbilden mot en fllygbas har ock
så delvis blivit annorlunda under de
cirka 40 år som förflutit sedan värnför
banden infördes.
Ett förslag till omorganisation kom
mer därför att remissbehandlas under
hösten-vintern för att vara klar under
våren -93. Huvudinriktningen för det
förslag som kommer att skickas ut på
remiss är följande:

Större flexibilitet och bibe
hållen eldkraft med färre
människor.

Uppsättning av truppmina 12.
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En av de viktigare komponenterna i
remissen är att värnkanonerna före

slås bytas ut mot 8 cm granatkasta
re. Vad som talar mot värnkanoner
na är främst:
•

Värnpjäserna går bara att använ
da för eld mot landningsbanan
med spränggranater = dålig flexi

bilitet.
• Underhållet för kanoner och
pjäsvärn kräver stor arbetsinsats
=

•

stora underhållskostnader.

Utbildningen med skarp ammu
nition kan bara bedrivas vid
några få skjutfält = stora utbild

n ingskostnader.
•

Ammunitionen är gammal och
det finns inte modern ammuni
tion i rätt kaliber att anskaffa

inga utvecklingsmöjligheter.

samtliga av de ovan nämnda punk
terna är granatkastare ett bättre och
billigare alternativ än värnkanoner.
De granatkastare som föreslås anskaf
fas för utbyte av värnkanonerna kom
mer att överföras från Armen. Det är
äldre granatkastare (m/ 29) men dels är
det ett enkelt system med lång håll
barhet, dels kan man skjuta modern
ammunition med dem. Det går inte att
få full skottvidd, men de 3 000 m som
pjäserna medger bedöms vara tillräck
I igt vid en flygbas. Skottvidden kan
jämföras med en värnkanons, som är
cirka 600 m.

Hotbilden styr
Markföl·svaret i Flygvapnet har under
den sista tiden l O-årsperioden genom
gått stora förändringar med en an
märkningsvärd kvalitetshöjning som
följd. Dessa förändringar är en följd
av det beslut som chefen för Flygvap
net tog 1982 och den materielanskaff
ning som beslutats och som nu allt
mer avspeglar sig i mobförråden . För
ändringarna är dock lika mycket ett
resultat av den kompetens som utbild
ningsbefälet vid de lokala myndighe
terna visar.
Satsningen på markförsvaret har
varit nödvändig med hänsyn till hot
bilden och den taktik vi valt för att
möta denna. I dag utbildas och krigs
placeras markförsvarsförband som är
anpassade för Flygvapnets speciella
behov. Den stridsteknik som utveck
lats och ständigt förfinas är flexibel
och gångbar under överskådlig tid.
Utbildningen genomförs dessutom av
markförsvarsofficerare som är väl
förtrogna med verksamheten vid sam
grupperade flygvapenförband.
Detta borgar för att markförsvarsför
banden skall kunna lösa uppgiften att
skydda verksamheten utan att "sätta
käppar i hjulet"!
•
15

Inget VM i flygfemkamp i år

n

•

V

Årets världsmästerskap i militär flygfemkamp
(PAlM) blev inställt. Dvs det fanns inget land som
ville anmäla sig som arrangör.
Att stå som arrangör förpliktar. Kraven på per
fekta tävlingar har ökat så mycket att aktuella län
ders flygvapenledningar tvekar. Det blir för dyrt.
Att vara PAlM-värd krävs relativt ofta. 5-kamps
världen är inte stor. Sverige har måst rädda månget
PAlM-mästerskap genom att ta på sig värdskapet.
Därför undras om inte VM hellre borde avgöras
t ex vartannat år? Med ett öppet nordiskt mäster
skap däremellan!? Frågor som FV-Nytt-redaktionen
dristar sig ge offentlighet.
I avvaktan på eventuella synpunkter låter vi
"Mister Flygfemkamp", Hans-Erik Hansson, berätta
om årets småinternationella PAlM-tilldragelse.

F

äktaren tänker som en schack
spelare och löper som en sprin
ter. I duellen är värjan bara en
förlängning av hans tankar - en för
längning som måste vara lika snabb
som hjärnan och lika stark som krop-

pen. Hållningen utmanande och stolt
och värjornas spetsar darrar lätt mot
varandra. I övrigt råder fullständig
stillhet, medan de vita gestalterna fix
erar varandra genom sina masker.
Sekunderna segar sig iväg och blir till

Svenska laget som tog NM-si/ver: Anders Eriksson (F 4), Peter Carlsson (F 16), Urban Bladh
(F 6) och Jonas Jacobsson (F 5).

are
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en evighet innan explosionen kommer.
Alldeles som Alexander Dumas be
skriver kampen. Hängivna älskare av
sporten och av pilotidrotten och dess
mest signifikanta gren vill i varje fall
att det skall vara så. Fäktmomentet är
av alla grenar den som i sig innehåller
den ortodoxa luftstridens villkor. Han
eller jag. Här i ädel fostrande kamp .
• • Flygfemkampsfamiljen vägrar att
ge upp. 1992 hade dock ingen arran
gör av VM (PAlM) anmält sig. Det
kostar för mycket pengar - ingen vill
dra ner på "statusramen" kring täv
lingarna. Det svenska flygvapnet fick
återigen rädda sporten ... som så
många gånger tidigare . F 5 i Ljungby
hed, femkampsledarens eget förband,
inbjöd därför till öppet Nordiskt Mäs
terskapj Nordic Open Military Aero
nautical Championship, NOMAC. Till
tävlingen kom Brasilien och Belgien
som extra deltagare, vilket ju blev en
försumbar extra kostnad för SM/.
Mest glädjande är att Danmark är
tillbaka i gänget - och för att stanna.
Tack alla Ni som starkt arbetade för
detta och alldeles extra TACK till
Carsten Simmelsgaard för verkställan
det.
Militära nordiska mästerskapet!MNM
är en egen tävling med egen poäng
beräkning. NOMAC likaså. Trots att
de avgörs under en och samma täv
ling.
F 5 bjöd på en pampig och härlig
tävling. Ortens egna musikkårer gav i
sommarsolen extra glans vid invig
ning och avslutning. Dessutom första
MNM i Sverige som förts upp på
generalsplanet. Flygstabschefen Bernt
Öst förrättade invigningen och chefen
för Första Flygeskarn , Bert Stenfeldt,
prisutdelning med avslutande bankett.
Banketten vann förstås brassarna. Vil
ken fest, vilken festmåltid .
• • Piloter är - som Olympiske
Guden i dag, tidigare dansk flygva
penchef, generalen Niels Holst Sören
sen anförtrodde artikelskrivaren 
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raka motsatsen. Här följer resultatlis
torna (i starkt förkortat skick):

NOfldiska mältBl'skapetINM
Lag:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

13.382 P
13.212
12.639
11.889
8.674
7.379

Finland lag 1,
Sverige lag 1,
Norge,
Finland lag 2,
Danmark,
Sverige lag 2,

NM -lndividulJllt:

Fjolårets VM- (PAlM) segrare, årets nordiske mästare, finländske Drakenpi/oten: Markku Viitala
här paraderande i Brasilien med div priser m m.

ovanför allting . Marinen i vattnet,
Armen på land och piloten ovanför
allt jordiskt.
Förbrödringen vid årets tävling var
påta gligare än vid ett VM . Det gällde
lite mindre, man var lite vänligare, det
var viktigast att just deltaga. De tre i
dag bästa lagen i den lilla femkamps
världen var dock på plats.
Världsmästarna Brasilien var denna
gång tyvärr inte riktigt på hugget. Kort
och d ålig förb eredelse försökte d e
med . Finland, som brukar vara bättre
på MNM än i PAlM, var bäst - fast
inte riktigt på topp. Sveriges unga
garde ger hopp inför framtid en . Det
kan om vilj eladdad envishet mobilise
ras bli möjligt att återvinna VM-guld,
men d et är inte alls givet ... som i
äldre tider. På Lell e P:s tid t ex.
Resultaten bl ev delvis bra , delvis

PAlM-beskrivning: CISM (Con
seil International du Sport Mili
taire eller International Military
Sports Council) bildades i Nice
i februari 1948 av deltagare
från Frankrike, Belgien, Luxem
burg, Nederländerna och Dan
mark. Dessa länder står nu för
all framtid kvar som " the foun
der nations" . Sverige kom med
som sjätte nation 1948.
ClSM har i dag 82 medlems
stater och är därmed en av de
större idrottsorganisationerna i
världen. Det började med de
s k militära grenarna - flygfem
kampen instiftades redan 1948.
Sedan följde en snabb utveck
ling med en blandning av " civi
la" och "militära" grenar. Inom
varje idrott arrangeras varje år
- i vissa vartannat - ett ClSM-
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
12)
14)
15)
16)

4.778 p
4.760
4.730
4.578
4.348
4.256
3.874
3.750
3.629
3.623

Viitala, Finland
Carlsson, Sverige
Vereide, Norge
Bladh, Sverige
Antila, Finland
lehtola, Finland
Jacobsson, Sverige
Bergman, Sverige
Karlsson, Sverige
Eriksson, Sverige

NOMAC-Lag:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Finland,
Sverige,
Brasilien,
Norge,
Finland lag 2,
Belgien,
Danmark,
Sverige lag 2,

13.322 p
13.192
12.620
12.599
11.849
10.316
8.674
7.379

NOMAC -Indiviluem:
NM:s (och NOMAC:s) huvudansvariga: Övers
te Sven Sjöling och generalmajor Bert Stenfeldt
beredda aH dela ut en mycket riklig samling
priser. Tredje vitmössan är nöjesansvarige
/presschefen Christer Nilsson.

mästerskap eller militärt VM.
Tävlingarna är öppna för
mil itär personal i aktiv tjänst
samt värnpliktiga under utbild
ning.
• • Sverige har tillsammans
med USA, Frankrike och tidiga
re Västtyskiand hittills varit den
flitigaste arrangören och delta
garen. Sverige har under de 40
åren sedan 1949 arrangerat 40
mästerskap och därmed bidra
git till utvecklingen av ClSM
och till den idrottsliga utveck
lingen främst i U-länderna . Av
hittills genomförda 34 mäster
skap har Sverige efter debuten
1954 deltagit i 29 och vunnit
23. ClSM:s ledning har sitt säte
i Bryssel.
Syftet med det militära i-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Carlsson, Sverige
Viitala, Finland
Vereide, Norge
Bladh, Sverige
Antila, Finland
Guasti, Brasilien

drottsutbytet är dels att främja
den fysiska fostran, dels att
främja respekten och förståel
sen mellan ländernas militära
styrkor.
Sverige är medlem i CISM
genom vårt nationella Sveriges
Militära Idrotts- och mång
kampsförbund, SM!.
Bland de tävlingsformer som
antagits av ClSM återfinns Mi
litär Flygfemkamp - på franska:
International Military Aero
nautical Pentabion.
• • De tävlande i militär flyg
femkamp är förare eller naviga
törer på stridsflygplan . Antalet
grenar är sex. Den tävlande får
räkna bort sin sämsta gren och
slutresultatet utgörs av poäng
hopsamlade i fem grenar.

4760 P
4758
4710
4558
4328
4273

Grenarna är: duellskjutning,
fäktn i ng, boll
prov, simning,
hinderlöpning
och orientering.
PAlM genomförs individuellt
och en mästare koras. Härefter
summeras poängsumman för
resp nations tre bästa tävlande
och ett resultat för lagtävlingen
erhålls.
Tillåtet deltagarantal vid de
Nordiska Mästerskapen vid F 5
är nio tävlande och fyra ledare
per land . - Deltagarantal för
VM är fyra tävlande och två
ledare per land.
Följande länder beräknas i år
deltaga: Norge, Finland , Hol
land, Belgien, Frankrike, Spa
nien, Brasilien och Sverige. •
Diana Sendlak
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Sommaren 1992 blev historisk. Av
flera skäl. Som den varmaste, soligaste
och torraste i "mannaminne". Som en
period fylld med rök och aska från
över 2000 skogsbränder, främst i östra
Götaland. Och det var då som
Flygvapnets räddningshelikoptrar blev
riktigt kända för det svenska folket.
Deras vattenbombning av brinnande
skog blev till spektakulära inslag i
nyhetsförmed Iingen.
Det var i huvudsak under tiden
juni-juli som yrkesskickligheten att
"vattenbomba" sattes på hårda prov.
Samtliga av Flygvapnets helikopterty
per deltog i släckningsarbetet (HKP 3,
9B & 10) .

Totalt var helikoptrarna "i eiden "
cirka 200 flygtimmar. Den totala kost
naden (personal och flygtid) uppgick
till cirka 2 milj kr.
De största bränderna härjade på
Gotland (drygt 40 bekämpningstim
mar) och kring Älmhult i Småland (ca
25 insatstimmar). Övriga "bombinsat
ser" av diverse bränder var av jämfö
relsevis mindre omfattning.
I huvudsak har Flygvapnets helikop
trar deltagit vid brandbekämpning
inom respektive flottiljs verksamhets
område. Men med ett viktigt undantag
- F 21 deltog med en HKP 10, "Super
Puma", vid brandbekämpningen på
Gotland.

Utan att på något sätt förringa övri
ga helikopterbesättningars uppoffran
de hjälpdeltagande kan konstateras,
att F 17:s HKP 10:or fick slita mest 
mer än 110 flygtimmar i hetluften. All
mänt gäller att alla helikopterbesätt
ningar fick stor övning i flygning med
tung last. Nu finns en verkligt gedigen
kunskapsbank att ösa ur.

I varje lyft tog HKP 10:orna mellan
1.600-2.000 liter vatten (i den under
till hängande behållaren). Gamla tro
tjänaren HKP 3 (Agusta-Bell 204) och
lillen i sällskapet HKP 9B (Bo. 105)
kunde "bara" lyfta 500-700 liter. I
detta sammanhang kan tilläggas att

Till CFV från Got/ands Kommun:

Tack för alla insatser vid Kräklingbobranden!
Torsdagen den 9 juli 1992
drabbades Gotland av vad
som skulle utvecklas till en av
landets största skogsbränder
genom tiderna. Räddnings
tjänsten stod inför en oer
hörd kraftmätning. Det kräv
des tre dygns intensivt arbete
innan branden var under
koritroll, samt ytterligare fyra
vec!,OlS arbete med efter

släckning. Räddningstjänsten
avslutade sitt arbete den 7
augusti 1992.
Med facit i hand kan vi
konstatera, att det var en
framgångsrik strategi att prio
ritera människor, byggnader
och djur. En hel del skog blev
däremot
ro

statliga myndigheter, mass
medier, privata företag och
frivilliga lyckades vi begränsa
eldens spridning.
Jag vill härmed rikta ett
varmt tack till Flygvapnets
räddningshelikoptrar för den
insats som gjordes i samband
med räddniaparbetet.
•
./fDI

F 17-helikoptrarna släppte ut 1.300.000
liter på brandhärdarna .
Med sommarens intensiva vatten
bombsutryckningar kan helt frankt
konstateras, att besättningarna på alla
Flygvapnets helikoptrar verkligen gjort
en samhällsinsats att vara stolta över.
Man skall veta, att det inte alla gånger
var lätt att snabbt nog "ragga ihop"
nödvändigt antal besättningsindivider
(m fl) speciellt efter tjänstens slut och
på helger. Men aldrig något knorr.
Valspråket "plikten framför allt" kan
gälla många. BRA GJORT! är ett för
klent beröm.
•

.~

•

s

Det slogs svenskt och nordiskt rekord
i formationshoppning ovanför Lidkö
ping i början av augusti. Hela 80 hop
pare bildade då en vacker formation

som sammhölls i hela 13,4 sekunder.
Utan Flygvapnet och TP 84 Hercules
hade hela projektet inte gått att
genomföra. Det gamla svenska rekor
det innehades av 40
hoppare. Då an
vändes två DeHavil
land Beavers och en
Skyvan som uthopps
plattformar. Denna
gång sattes målet
högre - en fördubb
ling. Och vad kan
vara lämpligare än
utsprång från en
Hercules - fallskärms
hopparnas
dröm
plattform.
Projektledare och upphovsman
till rekordförsöket var Per Hag
berg . Organisatör av rekord 
hoppet va r Sven Mörtberg .
Bägge från fallskärmsklubben
Aros i Västerås.
- Utmärkt organiserat i Det
märks att det var proffs som ar
betade i alla led , säger en av
hopparna - Mia Löwstedt - till
FV-N ytt.
Vid in checkning beta lades
en klump summ a som täc kte
markservice och matkostnader
m m . Per Fridens gäng servera
de mat och dryck från sex på
morgon en till 24.00 på natten.
Tänk vad skönt, vi kan till
hundra procent koncentrera
oss på hoppningen, säger An 
ders Nyquisl. När grönt ljus
tänds, vet vi att allt är säkert.
Hoppmästa rna från FJ5 och F 7:s
persona I gjorde hel t perfekta
infl ygningar.
• • Per-Eric Broh~n , chef för
transportdivisionen vid F 7:
- Det här var mycket bra trä
ning för vår besättning. Och
ku I var det också I
- Diciplinerat och myck et
glada och trevliga människor,
in ga sura miner trots att vädret
gjorde all t för att jä klas under
veckan.
- Det kändes inte bara på
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flightdeck att ett rekord var på
gAng. Det låg så att säga i luf
ten ._, var Brol~n s småkluriga
slutkläm.
Vilket samarbete, säger Cun
liJB fdgren, som direkt efter re
kordet packade ihop och reste
till världsrekordförsöket för tje
jer i Frankrike.
- Man kommer inte att tro
att det är sant - hoppat från
Hereu les under en hel vecka! I
USA är det omöjligt för en civil
hoppare att ens närma sig en
militär (-1 30. I Frankrike kom
mer vi alt hoppa från 5-6 olika
flygmaskiner i formation, med
allt strul det innebär, berättar

formationen de skall vara pla
cerade och flygvägen dit. Det
blir ofta trångt i de olika sekto
rerna, säger Sven .
• • Exakt 10.52 den 7 augusti
svänger lP 84:an in på final,
4 000 meter över Hovby. På
Hercules lastramp står hoppar
na lätt, fyra i bredd och invän
tar tecken från hoppmästaren,
kapten Pettersson från FJS. Alla
är knäpp tysta. Koncentrerade.

Besättningen
och

In via I

Nytt svenskt och nordiskt re

kord - ja. kanske t o m vArIIHIWlIC"
största natilomlN!kord '""' '11lNi1llM

s:f:'

Att flyga på gräns värden/ att undvika
fientlig radar, att //trycka ned// fientligt
hot/ att upptäcka och att förstöra må/et/
att lära verka och överleva i dagens
och morgondagens s tridsmiljö/ det är
Första Flygeskaderns (f 1:s) värld.

Itsedan "slaget om Storbritanni
n", då de engelska jaktflygarnas
insatser bedömdes som avgörande i
kampen för att förhindra en tysk inva
sion, har i Sverige jaktflyget och luft
försvaret prioriterats. Detta har ibland
tenderat till att överskugga andra fun
damentala och vitala delar av flyg
stridskrafterna som attack-, lätta at
tack-, spanings-, signalspanings- och
transportflygförband .
De offensiva flygstridskrafterna har
alltsedan mellankrigstiden haft en
avgörande betydelse i flertalet kriser
och krig. Som exempel i modern tid
framstår Koreakriget, Berlinblockaden,
Sexdagarskriget, Kubakrisen , Vietnam
kriget, Vom Kippurkriget och Kuwait
kriget.
• • I de hotbilder och de scenarier
som det svenska försvaret arbetar med
alltsedan andra världskrigets slut, är
en väpnad invasion över havet
och/eller över landgränsen i kombina
tion med luftlandsättningar det allvar
I igaste hotet mot vårt land. Därvid är
22

det synnerligen betydelsefullt att ha
system , utöver Iuftförsvar, som upp
täcker och verkar mot mål till sjöss
och på land. FIygvapnet har därför
byggt upp effektiva span i ngs- och sig
nalspaningsflygsystem med förmåga
att tidigt upptäcka och följa en angri
pares resursuppbyggnad, åtgärder och
rörelser. På samma sätt har Flygvapnet
utvecklat effektiva system för verkan
mot mål på ytan. Det svenska attack
flyget med flygplanen A 32 Lansen
och AJ 37 Viggen och med vapensy
stemen Rb 15, Rb 04, Rb OS, Rb 75 ,
bomber och raketer har utgjort och
utgör ett allvarligt hot mot en eventu
ell invasion. Attackflyget har en bety
dande krigsavhållande roll.
Det lätta attackflyget (med SK 60)
har genom en utpräglad låghöjdstak
tik, med utmärkta vapen mot markmål
och i direkt samverkan med våra
markstridsförband skapat stor respekt.
Detta har säkert inneburit ett stort
hänsynstagande vid övervägande om
en eventuell gränsinvasion mot vårt
land. Det lätta attackflyget har bidragit

- och bidrar påtagligt - till den krigs
avhållande effekten .
• • Rörlighet liksom eldkraft är vikti
ga element i modern krigföring. Det
gäller för de flesta militära enheter.
Behovet av rörlighet genom luften har
ökat successivt och möjligheter har
skapats bl a genom tillkomst och ut
veckling av Flygvapnets transportflyg
system. I samverkan med civila resur
ser är E l :s Iufttransportkapacitet i dag
betydande.
• • Första Flygeskadern är beroende
av bas-, verkstads-, stril- och sam
bandsförband samt ledningsfunktioner
som är underställda sektorcheferna.
Personalen - yrkes- och reservoffice
rare, civila, frivilliga och värnpliktiga
- i dessa förband och funktioner är
välutbildad och -övad. Denna personal
visar stor samhörighetskänsla med E l,
vilket bl a förstärker Flygeskaderns
effektivitet.
•

•

Att planera ett offensivt företag,
F/ygvapenNylt nr 3/92

• • Det är av stor betydelse att alla
länkar ges samma styrka, så att en
eventuell angripare inte finner en
svaghet - frånvaro av något system 
som skulle fresta till ett anfall i den
svaga sektorn.
Det innebär, att vi måste kunna
möta alla typer av hot och möta med
vapen mot mål i luften, till sjöss och
till lands. Utveckling av Aj och S 37
Viggen ti II AjS-system är därvid ett
steg i rätt riktning. JAS 39 Gripen är
naturligtis det stora " lyftet". Gripen
har från början god flexibilitet och
stor eldkraft mot mål till sjöss, på mar
ken och i luften - t ex Rb 15, Rb 75,
Rb 05 , Bk (bombkapse l DWS 39), Rb
74 och automatkanon .

tslS 6
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• • Hitintills har avvägningen mellan
de olika flygslagen varit lämplig, lik
som anskaffning av vapensystem för
verkan mot olika måltyper. Beslut om
och anskaffning av JAS 39 Gripen
med vapensystem möjliggör även i
framtiden en i varje situation rätt av
vägd fördelning av Gripen i olika rol
ler, jakt - attack - spaning.
Med den framtida ledningsstruktu
ren (Högkvarter + tre flygkommande
on) förel igger goda förutsättn i ngar för
att AjS 37 och JAS 39 skall kunna
verka såsom Första Flygeskadern kan
verka i dag - det vi II säga:

Foto: Ulf Nylöf
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spaning, attack eller transport, är ett
mångdimensionelIt arbete. Det kräver
kunskap och kompetens. Det är då
som flygförarna har att analysera och
värdera vad som kan hända under
företaget, att minimera osäkerheterna .
I plan läggning och genomförande
påverkas allting av allting. Varje före
tag är olika, måste utföras olika, med
variation av taktik - ja, av allt. Skick
I ighet, erfarenhet och ledarskap är
avgörande.
De faktorer som spelar stor roll i
planläggning och genomförande av ett
offensivt företag är bland annat:
~
~
~

Första- och andrahandsmål.
Vad som skall åstadkommas, önskad
verkanssannolikhet.
När skall målet anfallas, utspanas.

Dessa faktorer är i regel givna av
den operative ledaren .
Därutöver :
~

Målet

e

Läge, konstruktion, höjd
över havet, topografi, ter

rängsort, insyn , upptäckts
möjligheter på rad ar, fart,
kurs.
~ Väder
Startbas, mål , landnings
baser, an- och återflygning,
temperatur, våghöjd, sikt ,
solhöjd, solriktning, skug
gor, ljusförhållanden , ano
mali .
~ Under
Målet, fientlig jakt, mark
rättelser
flygburna radarstationer,
fientliga fartyg, luftvärn-rb
och akan, telemotmedel ,
infraröd, laser.
~ Val av am-e Verkanssannolikhet, am 
munition, munitionstyp, antal enhe
kameror,
ter, anfallssätt, räckvidd .

~

e

e

~

~

film
Baser

e

Divisioner,
klargörings
och servicekapacitet, am
munitionstillgång.

Behov av

jakt skydd

~

Behov av
spanings
underlag
~ Samverkan
~ Egen verk
samhet
~ Flyg
säkerhet

e Mark, sjö
e Flygräddning,
värn, fartyg.

jakt, luft

~

~

~

Upprätthålla hög kvalitet och hög be
redskap.
Utveckla stor eldkraft med stor preci
sion, stor rörlighet samt kunna kraft
samlas till tid och rum.
Utnyttjas flexibelt med varierande tak
tik och vapen mot mål till sjöss, på
land och i luften.
Tidigt upptäcka fientliga dispositione"
följa dessa och säkerställa en effektiv
underrättelsetjänst.
Samverka med sjö och markstridskraf
ter.
Verka och överleva.

Det förel igger dessutom goda förut
sättningar för att utveckla transport
flygförbanden i samverkan med de
civila resurserna.
Med ett minskat antal kvalificerade
enheter är det desto viktigare att dessa
utnyttjas optimalt och så att de tidigt
åstadkommer verkan, mot rätt mål.
Första Flygeskadern har hög bered
skap och kan snabbt insättas kraft
samlat mot ett angrepp varifrån det än
kommer.
Första Flygeskadern har god förmå
ga att med hög precision och med stor
eldkraft verka mot ett angrepp över
landgränsen, på havet och mot mål i
luften .
•

~

Chefen för Första Flygeskadern
(e E l ) är underställd Överbe

fälhavaren ~ ~ och lyder vad
avserorgan tion, utbildning,
taktik, materiel m m under
Chefen för Flygvapnet (CFV).
För att leda och kontrollera de
förband som ingår i Första Flyg
eskadern har C f 1 till sitt för
fogande en fredsstab (i Göte
borg och Norrköping) beståen
de av cirka 40 militära och
civila tjänster.

Attackflygförbanden utnytti!ls
för försvar av hela landet. DB
fördelar divisionerna till den/de
militärbefälhavare (MB) som
ÖB bedömer skall disponera
resurserna.

.4fI
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Lätta attack-(LA)systemet togs fram i slutet av 60-talet för att i
första hand verka i övre Norrland. I systemet ingår divisioner,
stationskompanier samt flygsamverksansgrupper.
Systemet lämpar sig bäst mot fasta markmål samt långsamtgå
ende luftmål. LA-systemet kan också bekämpa markmål i direkt
samverkan med våra armestridskrafter.

å grund av SK 60 :s begränsade
prestanda bygger överlevnaden
på en utpräglad låghöjdstaktik. Den
mycket låga flyghöjden, som bygger
på laga rbetet förare-navigatör, har ti 11
sammans med SK 60:s goda manövre
ringsförmåga visat sig bilda ett väl fun
gerande system. Dess goda verkans
och överlevnadsmöjligheter har verifi
erats bl a under FOCUS-övningarna,
då det sätts in mot lämpliga mål och i
rätt miljö.
I fred organ iseras LA-verksamheten
med en lätt attacken het vid F 16:s
femte division. LA-enheten vid F 16

sätter tillsamm ans med flygskolan vid
F 5 upp fyra krigsdivisioner. Divisio
nerna arbetar i tregruppssystem med
två grupper i luften och en grupp på
marken som plan lägger nästa företag.
Attackföretag genomförs normalt i
grupp med navigatör i fl ygp lan 1 och
3. För att få erforderlig precision arbe
tar navigatören i slutfasen med karta
1 :50000. Detta tillsammans med den
relat ivt låga farten gör att LA-förban
den har goda möjligheter att verka
mot svårupptäckta mål även under
svåra väderförhållanden.
Erfarenheterna från prov och öv

ningar under LA-systemets 20-åriga
verksamhet visar, att LA-förbanden
ofta uppnår goda skjutresultat samti
digt som man kan undvika bekämp
ning från modernt luftvärn.
LA-systemets framtida utveckl ing
beror till viss del på eventuell anskaff
ning av ett nytt skolflygplan. Emeller
tid kan även SK 60 ytterligare utveck
las, bl a genom övertagande av olika
vapen från andra flygp lanssystem.
Samm antaget skulle dessa vapentyper
höja slagkraften och förbättra överlev
nadsmöj I igheterna .
•
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Spaningsflygsystemet är en del
av totalförsvarets underrättel
setjänst. Spaningsflygets huvud- .
uppgift är att inhämta ·under
rättelser som är av betydelse .
för såväl ÖB som regionala
chefers disposition i stort av
våra stridskrafter.

pan i ngsflyget skall
kunna inhämta :
~
~

härutöver

underlag för attackinsats
underrättelser av taktisk betydelse
för vära mark- och sjö.stridskrafter.

Spaningsflyget skall dessutom kun
na ingå i luftförsvaret samt genomföra
attackl,lppdrag över hav.

En underrättelsepluton är . ifred och passiva motmedel för att reducera
samgrupperad med spaningsdivisio fientliga vapeninsatser.
nen. Plutonen består av underrättelse
personai och utvärderingsutrustning,
Ny kombinationsroll
som tar hand om all information som
finns i flygplanens sensorer.
Över hav opererar spaningsflyget Under övning "Samverkan 92" övades
mestadels i rote, för att få bättre egen för första gången samma spaningsflyg
skydd med hänsyn till jakthotet. Upp förband tillämpat i de tre rollerna at
trädandet över land sker oftast enskilt. tack, jakt och spaning (AJS).
Spaningsflygdivisionerna genomför
Terrängföljning och extrem lågflygning .
i kombination med hög fart ger bra de förutom huvuduppgiften underrät
skydd och är lättare att genomföra telseinhämtning även attackuppdrag
enskilt än i rote.
med sjömålsrobot Rb 04 under mör
Grundtaktiken för all spaningsflyg ker och ingick i luftförsvaret på dagtid.
verksamhet är att så långt möjligt ut Resultatet blev mycket positivt och
nyttja egen striltäckning, undgå luft nara värdefulla erfarenheter erhölls,
som väl kommer ti ll användning i
försvarat område kortast möjliga tid .
Spaningssensorerna är konstruerade framtiden i AJS- och JAS-epoken.
så att de g~ b ra ~u Jtat från lägsta
Spaningsvi&iar a kommer I likhet
höjd med högsta fart till höga höjdel' med AJ 3]r.att m OJJ,ifieras under mitt n
och
oclt långa avstånd. Fotografering kan
däRned
rre
ck- och jaktkapacitet (Rb 1S, BK,
även ske under mörker.
Det specifika med e
nin
sex Rb 24 I m m).
for p anering och
inte
företag är
komme
föu n informati en 'från
sensoret har
arbetats oclT t.a J,:Ipotll ~iIA'Ir",:a.
till - och

ring av företagen för att erhålla bästa
skydd:
~
~
~
~

Flygburen signalspaning genom
förs såväl i fred som i krig och
kan ske på strategisk, operativ
och taktisk nivå. Signalspa
ningen kan ske som kommuni
kationsspaning och/eller tek
nisk spaning.

ignalspaning på strategisk mva
sker för regeringens och överbe
fäl ha va rens (ÖB :s) behov. Detta sker
främst genom kommunikationsspa
ning.
Signa lspaning på operativ nivå
innebär inhämtning av information för
bearbetning och delgivning av under
rättelser som erfordras som underlag
för högkvarterets beslut. Operativa
underrättelser inhämtas genom kom
munikationsspaning och teknisk sig
nalspaning.
Taktisk
signalspaning
innebär
inhämtnin g av information för bear
betning och delgivning av underrättel
ser som erfordras som underlag för
taktiska beslut och för stridsledning.
Denna inhämtning sker som tekni sk
signalspanin g och kommunikations
spaning.
I första hand skall signalspanings
flyg täcka områden där övriga signal
spaningssystem är bristfälliga eller har

tillfälligt nedsatt verkan. I krig kan
också snabbt brister i det ordinarie
signa lsystemet uppkomma och som
då får täckas med ett flygburet system.

Arbetshästen Caravelle
För att lösa behovet av signalspaning
med flyg har C E 1 till sitt förfogande
"131:a transportfl ygdivisio nen", vil
ken under fredstid är baserad på
Malmen (F 13 det).
Divisionen består av flygstyrka ,
markstyrka och en FRA-del. (FRA :=
Försvarets RadioAnstalt.l Sedan 1974
har divisionen utn yttjat två TP 85
Caravelle för signalspaningsflygning.
Varje TP 85 ka n operera självständigt
från ordinarie (0 -) bas eller tillfäl li g
(T-) bas över hela lan det.
ÖB utövar den operativa ledni ngen
av försvarets signalspaning. ÖB led er
den flygburna si gna lspaningen genom
inriktning av FRA:s signalspaningsverk
sa mhet. Inriktninge n baseras på ÖB:s
och militärbefälhavarens (M B) under
rättelsebehov som kan lösas med sig
nalspanin g.
Caravelle-uppdragen
företagsleds
av C E 1. I E 1 :s stab finns kompetens
och kunskap för att gö ra företaget
säkert, lösa uppgiften, verka och över
leva .
Följande principer gäller vid plane

~
~
~

Tag största hänsyn till hotbilden.
Lägg routen långt in över eget område.
Begär överva kning - ledning av Stril för
varje företag.
Vid behov beställ jaktskydd för uppdra
get eller delar av det.
Utnyttja möjligheten att använda T-bas.
Utnyttja vädret.
Om uppgiften inte säkert kan lösas tag
upp en dialog med beställaren.

Företaget led s därefte r på eskader
order.

Hot - risker
Besättningen måste under genom fö
randet vara mycket lyh örd för eventu
ella avvikelser från de förutsättningar
som låg till grund för planering av
företaget. Vid t ex jakthot mot företa
get måste besättningschefen snarast
besl uta om ändrad span ings route eller
avbryta företaget för att inte riskera att
bli bekämpad.
TP 85-verksamheten är i dag väl
fungerande och har vä lutbildad och
rutinerad personal i både fl yg- och
tekn iska facket.

Framtiden - Utvecklingen
TP 85 Caravelle kommer i mitten av
90-talet (1996-98) att ersättas med ett
nytt - lite mindre men betydligt moder
nare - flygplan. Flygvapnet får ett snab
bare flygplan som bl a har större räck
vidd och högre topphöjd än Caravel
le. Ersättare blir två Gulfstream G IV
och flygplanet får militärbeteckningen
TP102B.
•

~

'Pe,.· !,.ik aft.O~

=Foto: 'ktl=F~iM~~OK

E l:s transportflyg har till upp
gift att i krig tillsammans med
Luftfartsverkets krigsorganisa
tion genomföra totalförsvarets
flygtransporter över hela lan
det. Det centrala militära trans
portflyget används då i första
hand för att lösa ÖB:s och
MB:s transportuppgifter som
inte kan eller bör lösas med
andra transportmedel. E l:s led
ningsorganisation
för
flyg
stridskrafter täcker hela landet
och tillgodoser ledningsbeho
vet på ett bra sätt.

fred är uppgiften för Sveriges
"tredje största flygbo lag" att så
fredsration el lt som möjli gt genomföra
flygtran sporter
för
försvarsmakten
inom och utom landet. Även många
företa g och organisationer utanför för
svaret utnyttjar E l:s transportflyg 
t ex FN, försvarsindustrin, olika hjälp
organisationer och Nordi ska Rådet.
TP S4-förbandet (C-130 Hercul es)
är den tunga komponenten i kri gso r
ganisationen. D et genomför i första
hand skrymmande materiel transporter
med dimension erande materiel och
förbandstransporter.
Förband
med
mindre flygplanstyper, so m varierar
från SK 60 till Cessna Citation och
Learjet, genomför i första hand passa
gerartransporter. Dessa kan emellertid

alternativt även transportera mindre
skrymmande materiel.

Innehåll i krig
Förbanden leds i krig med företagsor
der, eskaderord er transport, som vid
vissa transporter föregås aven strids
plan som benämns transportflygo rder.
Besättningen i krig utgörs av sex
man - en befälhavare, en förare, en
navi ga tör, en färdmekaniker och två
lastmästare. Förstelastmästaren är yrkes
officer medan andrelastmästaren är
värnpliktig.
Utbildning av värnpliktiga lastmäs
tare har genomförts under senare år
och resultatet har blivit mycket gott.
Flygplanet och dess besättning ut
gör ett eget förband när det utför sina
uppdrag. De svarar för allt från detalj
planläggnin g till klargöring. De värn
pliktiga lastmästarna ges också en
grund läggande tekn isk utbi Idn ing på
fly gplanstypen för att även kunna del
ta ga i klargörin gstjänsten.
Typlaster för olika förband i Flyg
vapnet, Armen och Marinen som skall
kunna fly gtransporteras finns (skall fin
nas) beskrivna i detalj. Detta för att
underlätta för MB , lägre regionala
chefer och transporterade förb and vad
gäller planering och genomförande.

Krigserfarenheter
Under de senaste åren har framför allt
TP 'S4-förbandet deltagit i samtliga
större övningar i stor omfattning med
fly gplan och personal under längre

tider för att lösa omfattande transport
uppgifter. Dessutom deltog förbandet
integrerat i de allierade FI\J-flygopera
tionerna i tre veckors tid under
Kuwaitkriget, när det svenska fältsjuk
huset tran sporterades till Saudiarabi
en. De rikti gt krigsrealistiska erfaren
heterna erhölls från hjälpflygnin ga rna
till Sarajevo nu i augusti.
Allt detta har verkligen prövat syste
mets förm åga under realistiska förhål
landen och givit många erfarenheter.
Dessa omsätts i dag över hela linjen
från den högsta ledningsnivån ner till
det enskilda flygplanet och berör
framför allt integ reringsfrå gor med
Luftfartsverkets kri gsorganisation, sam
bandssäkerhet och uthålligh et - taktik
utveckling icke att förglömma.
När den tunga komponenten i sys
temet använder sig av krigsbaser för
lastnin g och lossnin g vid större för
bandstransporter ställs krav som hit
tills inte blivit tillräckligt till godosedda
i taktikdiskussioner och vid utbild
ning. Ändring är på gån g. Sakta men
säkert håller transportflygsystemet på
att bli till fullo accepterat och får
behov och krav till godosedda.

Datorn planerar
Då det finns stora likheter med att
företagsleda attack- och transportflyg
förband och underlaget därmed också
till stora delar kan vara gemensamt,
pågår analyser för att se möjligheterna
att företagsplan era transportflygföretag
med hjälp av FASA - alltså datorsy
stemhjälp.
•

•

teknisk tjänst, i verksamheter inom stora
delar av Flygvapnet, t ex utbildning
och övningar från nivån klargö
ri ngstroppchefer ti II sektorchefsn ivå,
inspektioner av och besök på krigsba
ser. Därigenom ökar kunskaperna om
flygeskaderns flygförband s behov av
stöd samt ökar den egna kunskapen
om basförbandens status.

l1v ~te()e ~u"~bölfl
1oto: A,,"e 10MM..e~~O"
Första Flygeskaderns flygför·
band betjänas av basförband
som är underställda sektorche·
ferna. C E l:s inflytande på och
ansvar för bas· och teknisk
tjänst utövas genom ett nära
samarbete och kontakter med
bland annat förbands· och bas·
chefer. E 1 (stab & verksam·
hetskontoret) följer kontinuer·
ligt upp bland annat flygplans·
läge, flygplansstatus och flyg·
tidsproduktion samt omförde
lar vid behov resurser. Eska
derstaben arbetar dessutom
med läge avseende basresurser,
30

baseringsmöj/igheter, flygplans
och ammunitionsläge samt
prognoser avseende dessa re
surser. Därigenom skapas för
utsättning för att få bästa möj
liga basresurser, vilket är avgö
rande för optimala insatser.

nderlaget, arbetsmaterialet är
omfattande genom att det täcker
samtliga E l:s system - attack-, lätt
attack-, spanings-, signalspanings- och
transportflygsystem och dessa systems
användningsmöjligheter
över hela
landet.
E 1 deltar, inom området bas- och

Ökade krav med A/S
Vad avser arbetet med den framtida
bas- och tekniska tjänsten inriktas den
na främst mot införandet av AJS 37
och därmed sammanhängande hante
ring av sjömålsrobot Rb 15, bomb
kapslar och sex jaktrobotar på flyg
planstypen. Dessa nya beväpningsal
ternativ och ett ökat flerrollsuppträ
dande ställer nya och ökade krav på
bassystemet. Det bidrar också till en
erfarenhetsuppbyggnad inför JAS 39
Gripen-epoken. Det taktiska utnyttjan
det av basresu rserna kommer i framti
den att bli av stor betydelse för för
bandens uthållighet, överlevnad och
verkan.
Dagens system och metodik vad av
ser uppföljning och hanterin g av bas
och flygp lansmateriel har en mångå rig
trad ition och utveckl i ng. Den är fortfa
rande tidsenlig och uppfyller väl det
moderna krigets krav.
•
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Flygvapnet blev egen
försvarsgren
1926.
Först i försvarsbeslutet
tio år senare, 1936,
lades grunden till Flyg
vapnets snabba expan
sion. De tidigare fyra
flygkårerna omorgani
serades och utökades
till sju flottiljer - fyra
bomb-, två spanings
och
en
jaktflottilj.
Dessa sammanfördes i

tärområdesbe fälhav are,
vilka
fick luftoperativt ansvar. Även
spaningseskadern (E 4) avveck
lades.

Eskaderchefer för fl:
38-01-07 42-07-01 52·04·01 64-04-01 66-10-01 73·04-04 77-07-01 80-' 0-01 83-10-01 90-10-01 

EN operativ eskader.
Flygeskadern omfatta
de således alla tre flyg
slagen.

rfarenheterna av Andra
världskrigets första år
påve rk ade i hög grad 1942 års
för sva rsbeslut (FB 42 ). Flygvap
nets slagkraft ökade markant
jämfört med 1936 års beslut.
(Störst var ökn ingen av jaktfly
get. D etta flygslag hade visat
avgörande betydelse i inva
sionsförsvaret under "slaget om

42·06-30
52-03-31
64·03-31
66·09-3 0
73-03-31
77-06-30
80-09-30
83-09-30
90·09·30

Generalmajor 8eng1 G:son Norden kiöld
Generalmajor Paul R af Uhr
Generalmajor Björn Bjuggren
Generalmajor Stig Noren
Generalmajor Gö ta Odqvist
Generalmajor Bengt Rosenius
Generalmajor Sven-Olof Olson
Generalmajor Erik Nygren
Generalmajor Bertil Nordström
Generalmajor Bert Stenfeldt

Storbritannien". Enligt FB 42
skulle antalet krigsflygplan utö
kas till cirka 1000.
1942 indelades flygförban
den operativt i fyra eskadrar:
~

Första Flygeskadern,
bombeskader
~ Andra Flygeskadern,
jakteskader
~ Tred je Flygeskadern,
jakteskader
~ Fjärde Flygeskadern,
spa n i ngseskader.

••

E l,
E 2,
E 3,
E 4,

Första FIygeskadern/E

var en renodlad bomb/a ttacke
skader fram till 1966. Störst var
E l under slutet av 50-talet och
fram till mitten av 6O-talet, då
E 1 omfattade fyra flottilj er och
tolv div isioner A 32 Lan sen 
med dåt ida mått ett mycket
kvalifi cera t attackflygpl an. Flot
tiljern a so m tillhörde E 1 var
F 6, F 7, F 14 och F 17. I slutet av
50-talet ersattes F 14 av F 15 .
År 1966 ge nomfördes en
omo rganisation av för svars
makten. Jakteskadrarna (E 2
och E 3) utgick och jaktförban
den delades upp på fyra mili

Behovet att hålla attackres ur
serna samlade inn eba r, att
förblev
Första
Flyges kadern
under en chef - direkt under
ställd Överbefälhavaren (ÖB) i
fred och krig. Genom detta
enkla Iydnads- och ledningsför
hållande skapades möjli gheter
för ÖB att snabbt tilld ela
attackresurser till den ell er de
militärbefälh ava re (MB) som
bedöm s ha största behovet av
dessa . Det möjli ggjorde också
ett effek ti vt och optimalt utnytt
jande av de begränsade resur
sern a över hel a operationsom
rådet.
Då jetsko lflygplanet SK 60
(efter modifiering i slutet av 60
talet) blev ett effektivt lätt
attacksystem, understä lldes de
lätta
attackflygdi visionerna
chefen för Första Fl ygeskad er n
(C El ) av samma skäl som för
attackflygförbanden. Under 70
och BO-talen har C f 1 av i stort
samma skäl också tillförts
ansvaret för spanings-, tungt
tran sportflyg- o ch signalspa
nin gsförbanden.
•

Major ingen Squadron Leader
Den 11 januari 1919 utsågs
den britti ske generalmajoren
Sir Hugh Trenc hard, sed ermera
Lord Trenchard, till chef för
Royal Air Force (RA F). H an
tv ingades föra en tuff kamp
mot de övri ga vape ngrenarna ,
som va r bittra motståndare till
det ny bild ade flygvap net. Sir
Trenc hard in såg tidi gt v ikten
att skänka RAF en egen id enti
tet. BI a skrev han: "To make
an Air Force worthy of the

name, we mu st create an Air
Force sp i rit. "
Ett av de m edel han va Id e
va r at t skapa ett helt nytt sys
tem av militära grader för RAF
och sam v:t ldets flygvapen, där
graderna låg något fasförs kjut
na jämfört med t ex armen.
H äri ge nom kunde han oc kså
m ot ivera en egen lönesättn ing
för si na offic erare. De nya
RAF-graderna
Pi lot Offi cer,
Group
Squadron
Leader,
Caplain m m kom ock så att
spegla RAF-officerens ansvar
oc h roll i den nya org anisatio
nen. Så har det bestått ändå in
i vå ra dagar.
• • Vad jag vill visa med

detta är, att v i i Sve rige gör helt
fel när v i översätter svenska
flygva pengrader lill RAr -gra
der. Det finns ingen parallelli 
tet l
En
sven sk öve rste
Flygvapn et är inte Group
Captain, en major är inte
Squadron Leade r och en fänrik
är inte Pilot Office r! D et ko r
rekta ä r att översätta m ed
Colonel , Major resp Seco nd
Lieutena nt - d v s precis som
vi gör när v i övers ätter till det
amerikanska grads ys temet, vi 1
ke t i princip följer det sve nska
i fråga om ni vå er.
Tyvä rr har det felaktiga sättet
att översätta svenska fl ygva 
pengrad er till brittiska förhål
landen fått fäste i de flesta

svenska uppsl agsböcker. Men
vad värre är även i av ÖB
utfärdat tjänstemeddelande för
Försvarsmakten återfinns den
na felakti ghet. Jag tyc ker det är
v iktigt, att även i s< tri v iala ting
som övers ättnin ga r ta hänsyn
till oc h respektera flyghi stor is
ka fakta. Den sve nske fl yg m a
Joren måste alltså få finna sig i
att vara Major in th e Swedish
Ai r Force när han presenterar
sig utomland s - inte Squadron
Leader l Och va d är det fö r fel
på Major? Jag bara fråga r. •

ju st nu förr e fl yg linjec hefe n
överste Mats Björling, sam las
alla "AK" under en hatt och
benämn s Taktisk I i nje.
Grovt sk iss at genomfö rs den
hög re kurs en v id Stabslinjen

under det första året och vid
den
Operativa
linjen
det
andra. Tekniska kurse r genom
förs vid Tek niska linjen i sin
helhet.
•
SWI7 Scheiderballer
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rUl/ narl llerl/s
in tbe SlI'ec.h,h .. lir Furu'

MHS kläcker
36 nya majorer
Eleverna repre senterad e
ett
tvärsnitt av Flygva pnets yrken
och fö rband. Jämför t med ti d i
gare år kan noteras, att ande
len elever utbildade i nuvaran
de befäl sordning har ö kat mar
kant. Det är helt naturligt och
innebär ocks å att medel åldern
sjunkit. Kursen s y ngste elev var
28 år och den äld ste 51 .
Kur sens främste elev blev
Anders Nyström (F 13), som
tilldelades CFV bokpremium.
Premium erhöll även Thomas
Nicklason (F 16/S eM) oc h Tors
ten Öhman (F 13) för framstå
ende studieresu Itat.
En major ur del amerikanska
flygvapnet , Larry Morton, del
tog i kursens allm änna utbild
ningsskede Det är första gå ng
en en utländ sk elev genomgått
en kurs vid Militärhögs kolans
flyglinje. Goda kunsk ape r i
sven ska va r en förutsättning fö r
deltaga ndet vi I ket i nte vå llade
Larry någ ra problem. Från
USAF kom han närmast som
instruktör på C-130 Hereules.
Detta va r också den sista
kursen "AK FV" som genom
förde s vid Militärhögs kola n i
den tradition ella organisati o

32

nen med försva rsgrensvi sa I i n
Jer. Från och men höstens kurs
genomfö rs AK FV, som nu kal
las Tak F, vid den taktiska lin
jen.
Med en gemensam linjechef,
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Reservnytt
Den 3 september för
rättades examen vid
Krigsflygskolan i Ljung
byhed. 18 blivande
stridspiloter mottog
efter genomgången
GFU - grundläggande
flygutbildning - sina
"guldvingar" ur gene
ralmajor Bert Sten
feldts hand.
Examen inl eddes på sedvanli gt
sätt med examensflygning, då
generalmajor Stenfeldt flög
med flygettan oc h tillika kurs
ettan kad ett Joakim Sjölin från
Bjärred i Skåne.
Under
examensceremo n i n

Reger ingen har fö ro rdnJt che
fen för fö rsvars stabe n, gen eral
löjtnanten Owe Wiktorin,
att fr O m den 1 oktober 1992
t o m den 30 ju ni '1993 va ra
mi litärbefälhava re i Södra mili
tär omr ~d et (MB Syd).
•
Re gerin ge n
har
förordnat
översten av 1 . grJden Tomas
Warming att fr o m den 1 ju li
199 2
VJ ra sta bsche f
hos

presen terades kadett Magnus
Lilja (Helsingbo rg ) som kurs
Magnus
tvåa
och
kad ett
HylJander (YstJd) som kurs
trea.
I övrigt eXJ mineriJdes kade t
tern il Andreas Brink , Petter
Eklund , Anders Gu stafsson ,
Björn
jun gva lliu s,
Anders
jön sso n, Peter Kemppi, jörgen
N orrman,
Milgnus N ybom ,
H åkan
Petersson,
Martin
Ramsin,
Staffan
Söd erberg,
CIJes Wi kström, Mark Young
sa mt fl yg ingenjö r Anders Lind
blad och Torgny Fälthammar.
I sitt ex amenstal berättade
Stenfeldt
för
generil lmajor
publiken, att det var p<i dagen
40 år sedan han sj älv mottog
sina guldv inga r.

Militärbefä lh ava ren
i
Ö vre
Norrl ands militäromr~de . Re
geringen har också utnämnt
WJrmin g att fr<in
samma
datum vara generalmajor.
•
Reger ingen har förordnat över
sten Hans Hagberg att fr o
m den 1 juli 1992 vara för
svarsa tta che hos överbefälha va
ren . Rege ri ngen fö re skriver att
H agberg under ti den för fö r

Peter Salomon har anstä llts
som genera lsekreterare v id
Sver iges Reservofficersförbund
(S ROF) med ansva r för för
handlingar, förbund skansli och
infor mation. SROF har sitt
kans li på Linnegatan 89 (hu s F),
11 5 23 Stockho~m. Tel: 08-788
99 24. Fa x nr: 08- 788 98 77 . •
- jag har haft 40 lyck li ga ~r i
Fl ygvap net - J tt flyga är att
leva !
Genera lm JJ or
Stenfeldt
påpekade, JIt Sve rige som har
et t starkt och effektivt flygva 
pen med hög kvalitet på perso
nal och mater iel , har m ycket
att lära de nya strid sp i loterna,
men de har ocks å mycket att
ge Fl ygvapnet.
Bland pub li ken fJnns denna
dJg också ett 50-tal jubilarer,

som 1967 mottog sina v ingar
vid F 5. Fl yg lärare major Tomas
Rilmsin och sonen , kad ett
Martin , får fr o m i år fira exa 
men på sam ma dag.
Dagen till äriJ fanns också
tre tidi gare flotti Ij chefer v id
Krigsflygsko liln
på
plilts:
Ö vers te Per-Johan Widmark,
överste 1 Åke Lönnberg och
•
öve rst e Å ke Rehnberg.

ordnandet skall va ra plilce rad
so m arme- och fl yga ttac he v id
Sve ri ges beskick ning i London
och som ilrme- , marin- och
fl yg attac he vid Sveriges be
sk ickning i Dub lin med London
so m stationerin gsort.
•

1992 vara överste i fö rsvJr
smilk ten.
•

Regeringen har utn ämnt över
stel öjtnan ten
med
sä rsk ild
tjjn steställning Håkan Pet·
tersson att fr o m den 1 juli

Apropå Kuwait-kriget:

100 iljone

rtblad

Vid flygstaben finns ett datasystem (VAXjVMS + 4
arbetsstationer) benämnt Hinder 90 för registre
ring och analys av flyghinder och flygbasdata. En
målsättning är att kunna använda systemet i vissa
led av produktionen av flygkartor.
Fabrikanten Intergraph utger en kundtidning
som heter Intervue. I en av de senare utgåvorna
finns en artikel om hur FN-alliansen försags med
kartunderlag för sina FN-operationer. Därur kan
sammanfattas enligt nedan.
Kartor till det amerikansk a försvaret
produceras av Defence M appi ng
Agency (DMA). Produktionen sker
till stor del med hjälp av datorsys
tem.
Inför oc h under Kuwait-kriget
användes 1 SO arbetsstationer dygnet
runt från mitten av november 1990
til'l och med februari 1991.
Med bl a satellitbilder som under-

lag. producerades kartor, som var
anpassade för de militära behoven,
vid
DMA-anläggninga rna
i
St
Louis/Missouri , Lou isville/Kentucky
och Brookmont/Maryland . En arbets
grupp sammansatt av representanter
från DMA och systemutvecklaren
producerade specialkartor från bl a
Landsat-data- underlag.
Under operation Desert Storm

/Jiw/({ Sel/d/al<

Regerin gen har utnäm nt över
sten Kjell Nilsson Jtt fr o m
den 1 Juli 199 2 vara överste av
1. graden i försvarsmakten.
Dessutom har regeringen för
ordnat Nil sson att från samma
tidpunkt vara chef för enheten
för
produ ktions ledning
vid
•
flygstaben (C FS/Prod l).

beställde det amerikanska försvaret
över 10 000 sorters nya eller upp
daterade papperskartor och digitala
produkter för planering, anal ys och
genomförande av företa g. För att
täcka operation som rådet, so m var
ca 1,8 miljoner kvadratkilometer,
trycktes mer än 700 miljoner kart
blad.
Flera nya produkter togs fram pga
det
utökade
utveckli ngsarbetet
under kriget - bl aterrängdatabank
på CD-ROM, kartor producerade
med nya di gitala metoder och
punkt-positionsdatabaser på video
som användes av personal som
valde ut anfa llsm ålen oc h pl anerade
fö retagen.
• • Som kuriosum kan tilläggas,
att de under Kuwait-kriget omtalade
Patriot-robotarna har ett lednings
system so m är framtaget av samma
systemutvecklare som bidrag it till
Flygvap nets "H inder 90-system" . •
l eifAndersson

IACE 1992:

37 ungdomar och sju eskorter (ledare) del
tog i årets International Air Cadet Exchange,
IACE. Det är ett internationellt utbyte av
flygintresserade ungdomar från hela värl
den. I år reste de svenska ungdomarna
antingen till Belgien, Frankrike, Holland,
Storbritannien,
USA,
Tyskland
eller
Österrike. Bland annat ingick i utbytet att
representera Flygvapnet och Sverige. 44
"små" ambassadörer ute i stora världen.
Utbytet in leddes för svensk del
med en förberedelsevecka vid
F 16, Uppsala. Under led ning
av kapten Åke Willberg (F 20/
Stri lS) oc h de andra sve nska
leda rn a repeterade ungdomar
na flygvapenkunskaper inom
bl a stri l, sa mban d oc h flyg
facket. En del lekt ioner höll s
på enge lska. Då fick man bl a
lära si g att hålla tacktal. Alla
höll va r sitt för edrag på en ge l
ska om allt från JAS 39 G rip en
till berömda sve nska uppfinn ingar.
Förberedelsevecka n
innehöll
många
intressanta

oc h roliga in slag såsom idro tt,
utbildningsmiddag med ve tt
och etikett, information från
flygstabe n, FVRF och SLK .
Två av vå ra utbytesu ngd o
mar var Stefan Jöns son och
Fredrik Larsson. De har följan
de att berätta.
• • D en 21 juli, vä l förbered
da och laddade, blev v i upp
hämtade på Hä ss lö fl yg plats i
Väs terås aven C-l 30 Herc ules
ur det norska flygvapnet. Den
lyfte oss ti ll Frank furt och SJä l
va utbytet.

Efter 2 1/ 2 timme lan
dade vi på den am erikan s
ka flygbasen Rhein-Main
i Frankfurt. Där hade
sa ml ats cirka 500 kad et
ter och 50 eskorter för att
utväx la s till
o lika
länder.
Dygnet i Frankfurt gick snab bt
oc h präglades av kontaktkny
tande, byten av märken och
"pins" samt prat om flyg, flyg
oc h fl yg . Dagen därpå vidtog
uppdelning till re spek ti ve värd 
länder. Två veckors äventyr
väntade.
D en svens ka USA-gruppen

•••

E

väcka

24 ungdomar från hela Sverige har under tre
veckor genomfört sommarkurs vid F 6 i KarIs
borg - 11 tjejer och 13 killar mellan 17-19
år. Under de intensiva studieveckorna har
ungdomarna givits en bra bild av Flygvapnet
och dess olika yrken. Sommarkurserna
anordnas varje år vid flottiljer runt om i
Sverige. Det finns totalt 350 platser att
"slåss om". I år konkurrerade inte mindre
än 2 400 ungdomar om att bli uttagna.

• • Vä l framme med sex tim
mars tidsförskjutning i ryggen
c heckade vi in på hotellet - ett
par stenkast frå n försvarshög
kvar teret
Pentagon.
Motta
ga ndet från CAP (Civi I Air

rso

OJ

och
om

(nio kade tter och en eskort) tog
skuttet från Frankfurt till USA.
Första anhalten va r W ash
ington D.C.

a

i ntresse för
öka kun ,kap
försvaret oc h

Flygvapn e t

H an

sä ger också, att kur
se rncl ti ll stor del
bestar av yrk es info r
malion med målsätt
ning
att
"sä lja "
och
Flygvapnet
loc ka ungdomarna
att vä lja nå got av de
yrken
som
Flyg
vapnet erbjuder.

• • Gus ta v Alm
Det är flygsta ben som vä ljer ut
de ungdomar so m skall tas ut.
Ungdomarna skall ha fy llt 15
år för so mmarkurs 1 oc h 17 år
för sommarkurs 2. I övri gt tar
man hän syn ti II om ungdomar
na tidigare gått någon FV-ung
domskurs, om någon sökt tidi
ga re , va r un gdomarna bor (10 
kalrekrytering) etc. Även skol
betyget ger vägledning. Vid

34

Kurs
lika
avgö r
lotten.
deltagandet är avgiftsfritt (logi ,
ko st och unifo rm sutru stning).
Resan ti II och från respektive
fl otti Ij får dock ungdomarna
själva bekosla .
Gert Olausson är ungdoms
handl ägga re vid F 6 och svara r
för
ungdomsverksamheten.
H an berättar, att syftet med att
arrangera ungdo mskurser är att

(S to ck holm)

och

Maria jansson (Vä 
nersb org) har båd a
nyl igen slutat nian
oc h
ägnade
tre
vec kor av so mmar
lovet åt att va ra med
på den här ung
domskursen.
Orsaken ti ll att
Gu stav Alm v ill e

De ulI'alrla bland 2.JOO!

FlygvapenNyll nr 3/92

Patrol) b lev mycket varmt. Vi
kände oss som hemma på en
gång.
Följande d ag besökte vi
National
Air
och
Space
Museum - världens största
flygmuseumi
Som flygvapen ungdom och

flygfanta st var det en himmelsk
upplevelse att få besöka muse
et - kan ske inte minst därför
att vi fick se filmen " To fly",
so m visades på en duk, modell
jätteSTOR.
Med vår amerikanska guide
besökte vi ti Ilsammans med en
brittisk IACE-grupp också bl a
Arlington National Cementary
(inklusive vaktombyte), Viet-

komma till F 6 i Karlsborg
berodde del s på hans tidigare
kurser inom Flygvap net, dels
på att hans farfar överste Sven
Alm varit pilot vid F 6 - ett fak-

nam
Memorial,
Lin co ln
Memorial , Washin gton Monu
ment samt Hard Rock Cafe.

In

• • Efter fyra dagar var det
dags att flyga till vå rt huvud
mål som var Washington State
(i nordvästra USA). Vi landade
på Sea-Tac Airport utan
för Seattle och mottogs
av
CAP
Washin gto n
Wing. Därefter for v i
söderöver till Chehalis,
där vi mötte våra vä rdfa 
miljer.
jag och Stefan fick
dela värdfamilj medan
några av de övriga svens
karna fick bo ensamma
hos sina värdfam iljer. På
färden hem till värdfamil
jen utfrågades vi av
sonen i familjen om allt
ifrån skolor i Sverige till
vad för sorts musik vi gil 
lade. Vi fick bl a veta att
ett körkort kostar IS $
(då cirka 80 kronor).
I hu sets vardagsrum
fanns bl a en 42 tums TV. I
våra sovrum fann s: TV+Nin
tendo, bergsprängare med CD,
flipperspel , USA-flagga och
vattensäng.
Besöksdagarna rullade på
med ett fullmatat schema:
djurpark, Space Need le (200
m), shopping, båttur till indian
by, Lon g Beach, kongress- och
guvernörsbyggnaden,
shop -

tum som väckte sonsonens
intresse för flyg.
Maria Jansson har däremot
aldrig ägnat sig åt försvaret
tidi ga re. Men hon hade fått syn
på en kursannons
hos syokonsulenten
vid si n skola. Hon
tyckte att det verka 
de spän nande och
kul.
Hon
sökte
direkt.
- Men jag trodde
aldrig att jag skulle
bli antagen, efter
som
det är så
många
sökande,
säger Maria .
•
•
Lägerkursen
har bl a undervisat i
navigation ,
sjuk
och
sam
vård
bandstjänst.
Ung
domarna har dess
utom fått viss drill i
exercis,
sprungit
orientering och lärt
sig bädda sängen.
på "rätt sätt". De
har också fått pröva
på att skju ta. Under
kursen har deltagar
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ping, picknick hos am iral,
shoppin g igen , exercisuppvis
nin g (mycket imponerande)
m.

• • På den sjätte dagen reste
vi till McChord AFB , där vi bl a
åter träffade den brittiska IACE
gruppen. Vi gjorde en rundtur
på den jättestora flygbasen och
studerade bl a en STRIL-an
läggnin g, transport jätten C-141
Starlifter,
jaktflygplanet F- S
(Freedom Fighter) sa mt basens
museum.
Resans höjdpunkt nåddes
dagen därpå, då vi först fick
flyg a cirka två timmar i en
Cessnal82 och studera en vu l
kan som hade "exp loderat"
1980. Land skap et runt vulka
nen ser ut som på bilder man
sett från månen.
Därefter fick vi träffa divi
sionschefen
för The Blue
Angels (US Navy:s flyguppvis
ningsgrupp), Flight Leader Greg
Wooldridge. Vi fotograferade
och fick autografer. Efter lunch
bar det av till Boeing Flight
Center, där vi fick flyga simula 
tor, 747-400. Wow ' Slutligen
besökte vi Boeing Mu seum of
Flight.
•
•
Efter elva fullmatade
dagar var det dags att ta av
sked. Jag är helt övertygad att
vi alla vill åka tillbaka till sta
ten W så snart som möjli gt. Vi

na fått flyga TP 84 Hercules,
SK 60 och segelflygplan.
Utflykter har gjorts till pansar
museet i Axva ll och flygvapen
museet i Linköping.
I övrigt ha r de gjort stud ie
besök vid fa Ilskärmsjägarsko
lan (FjS) i Karlsborg inklu sive
F 6. Både för Gustav Alm och
Maria Jansson har kursen stämt
väl överen s med de förvänt
ningar de hade innan de åkte
till Karlsborg.
- Den har till och med varit
över förväntan, säger de. - Vi
kan verkligen rekommendera
FV-sommarkurser för er som är
intresserade av Flygvapnet och
som vill prova på något annor
lunda och spännande nästa
sommar.
Att kursen
varit väldi gt
intensi v är båda överens om.
Det har inte blivit mycket tid
över för extra sömn och att
slappa. Detta är dock båda
nöjda med. De tycker bägge
att program met varit intressant
och kul.
Om den här sommarkursen
kommer att leda till ett framti
da yrke inom
Flygvapn et
har Maria jansson emeller

lämnade
Washington
med
många nya vänner och adres
ser.
Kroppströtta återkom vi till
D.C. Den S augusti steg vi
ombord på planet som tog oss
tillbaka till FrankFurt.
Väl tillbaka i Frankfurt träffa
des vi alla IACE-ambassadörer
med tusentals minnen och
upplevelser i bagaget. En natt i
Frankfurt följdes av uppsittning
i det norska Hercules-flygp la
net för återfärd till Sveri ge och
F 16/Uppsala.
Äntl igen svensk mat igen'
Under
avslutningsmiddagen
berättade en från varje land
om sin a bästa upplevel ser
under de två veckorna. 
Dagen därpå var det allmänt
uppbrott. IACEI992 va r slut.
IACE-gemenskapen innebar
en underbar resa, som man
förhoppn i ngsvis
sent
ska II
glömma.
•

Lt Tommy f'ackalen (F 7) i Sverige
Mj Jörgen Oberg (F 20/S) i Sveri
ge
Sg Karin Helmersson (SLK) i Sve
rige
Sg Maria Glans (SLK) i Frankrike
Kn Jan Berg (F 20/5) i Nederlän
derna
U Claes Evebring (F lO/Se S)
Storbritannien
Kn Åke Willberg (F 20/S) i USA

tid svårt att svara på.
Gustav Alm är betydligt mer
inriktad på Flygvapnet. Det ser
han i dag som det mest trol iga
för hans del.
Gert Olausson konstaterar,
att även om kursdeltagarna
inte Självskrivet hamnar ,nom
Flygvapnet i framtiden , så har
kanske de här tre veckorna
väc kt andra tank ar, kanske att
börja inom frivilligförsvaret. En
positiv grundinställnin g till för
svareUFlygvapnet är i alla fall
grundmurad .
• • Till sommarkurserna söker
man på speciell blankett, vil
ken skickas ut i mitten av
februari till skolor, flottiljer, för
bund och föreningar. Ansökan
skall vara flygstaben tillhanda
senast 1 april. Mer information
om Flygvapnets ungdom sverk
samhet och sommarkurser kan
fås från närmaste flygflottilj
eller från:

Flygvapnets yrkesinformation,
Flygstaben, 107 84 Stockholm.
•
Telefon 08-7888935.
Lena rjungberg

& Lars Öbul11

Generalsekreteraren om framtiden

Flygarmonumentet hedrat

Första gå ngen tanken på ett mo
nument vä cktes finns ned teck
nat i ett protok o ll från 19 17 ,
där ingenjö r Tord Ångström
fö reslJr att Svenska Aeron au
tiska Säll skapet skulle ta ett så
dant initiat iv. Svenska Aero
nau tiska Säll skapet stiftades fö r
övri gt 1900 och tog 1921 nam 
net Kun gliga Svenska Ae ro
klu bben (KSAK)
En insamling startades och
193 1 ku nde monumentet fär
d igstä llas och skänkas til l Stock
holms stad att resa s på KClrla
p lan. Ska pare var professor
Carl Mi ll es. Tanken från början
var att va rje stupa d fl ygare skul
le hed ras med en p lakett ned
lagd i monumente ts urna. De
första namnen sku ll e vara And
ree, Fraencke l och Strin dberg.

Denna id e ö vergavs emeller
tid.
M ånga är de Jubi leer so m
ma nifeste rats vid detta monu
ment både irJ n KSAK och FV
Särskilt vär t all nämna är KSAK
60-årSjub ileum (1 960), då HM
Konu ngen nedl ade en krans
och HKH prins Bertil högtids
talade . Fl ygvapnets 50-årsd ag
1976 ej hell er att fö rglömma.
Då "förmö rkad es" Kar laplan s
himmel av stilrena fl ygp lans
form eringar.
Det va r en ära för FVRF att,
efter ri ksförbundsord fö randens
Gunn ar Löfström minnesord
och kransned lägg ning, kunn a
avmarschera
fr ån
Karlaplan
med musikkår och högvakt mot
Stock ho lms slott.
•
(;,'I/is \\'i:il/g(/ rth

Nylleler från höslmölel
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Sammanträdet led des av tre o li
ka ordföranden. Rekurd l Eiter
so m CFV ch efs möte (i v ilket
vå r nye styre lseordiörande, ja n
Åke Berg, de ltog) hastigt fl y t
tats till de nn a week-end , inl ed 
de riksförbundets o rdfö rand e
Gunnar Lö fström . Und er en
tidi g pun kt på föredr agningsli s
tan utsågs Ulf järnslad till ny
v ice styrelseordförand e efter
Jan N ys tröm. Ulf fick öve rta
sa mmanträdet direkt. På lö r
dags kvä llen anl ände äntligen
Jan -Åke Berg.
Be las tnin ge n på egna medel
fö r jubileumsstämman blev fö r
hå Il a ndev is låg tac k vare spon

so rer oc h bidrag frå n Kro np rin 
sessan M argareta s Land storms
fond .
Förbru kni ngen av stat li ga
medel v isa de sig ha hålli ts in
om av ÖB til ldelad ram. M ed 
lem sa ntalet har tyvärr sjunkit
något, medan utbildnin gen har
ö kat under 9 1/92
Erfarenh eterna från besö k på
de cen trala kurserna tilldrog sig
so m va nli gt stort intresse och
erfarenh eterna bea rb etas till
nästa år. Det mest bekymmer 
sa mm a är att Köpings vik kurs
gå rd avsagt sig alla fri v illig
ku rse r sommaren 1993. (Ma n
skall i ställ et ord na fly kti ngför-
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Efter nådigt bemyndi gande av
H M Konungen och stämm o
beslut är nu FVRF :s förtjänst
med alj kunglig och har fått ett
nytt och betydligt elegantare
utseen de. De som har den
gamla silver- eller guldmedal
jen har rätt att köpa den nya.
Priset är 360 respektive 390 kr.
Man bär antingen den gam la
eller den nya - aldrig båda till
sammans.
FVRF:s nya medaljreglemen
te bifogas riksförbundsstyrel
sens anvisningar för 1992/93 .
Utdelningen av den nya
medaljen skedde för första

I ett strålande vackert försom
marväder deltog Stockholms
Flygvapenförbund traditions
enligt i firandet av nationalda
gen på Skansen den 6 juni.
Festl igheterna började med
en samling i Ku ngsträdgården
för de ca 50-talet deltagande
organisationerna och förening
arna. Därifrån marscherade vi
tillsammans med flera musik
kårer längs Strandvägen och
Djurgårdsvägen till Skansen.
Ett lO-tal medlemm ar deltog i
denna marsch. Vi bar både vår
förbundsfana och den svenska
fana n (som den tidigare före
ningen tilldelats av Stiftelsen
Svenska Fl aggans Dag). Väl
framme på Skansen paradera
de fyra medlemmar framför
Konungen och hälsade med
fanorna.
Högtidstalet hölls i år av
riksdagens talman Ingegärd
Troedsson. Konungen delade
ut årets fanor till de organisa
tioner/föreningar som tilldelats
sådan av Stiftelsen.
•

gången vid jubil eumsstämman
i mars.
•
Gillis Weingarlh
Helmersson, Kjell
Kons l, et
Iildens'ål, Roy
O rebro< IJns FVFb
K/ahr, lan-Åke Sydostra 5vNi/W< FVFb
Sunesson, Wahlborg
Kanshel
Andersson, S'ig
F 16/5e iv!
Bark, Lena
VJst.,-!ul,, -Dal.s Fvf
Klingenholt, Sven-Erik
F 16/5e iv!
Moberg, Björn
Fl ygstahen
Nore, Lennart
5tuckhnlm, FVFb
Persson, Jan
Ni<:~ dn ... FVFb
Svensson, Börje

Wermlands Fv i

Svensson, Per
Wennergrund, Bern'

Sk. ""oorgs FVI

Älvsborgs FVI

Den 2 juni avtackades förre
styre lseordföranden Hans Hag
berg vid en ceremoni under
ledning av riksförbundets ord
Gunnar
Löfströ m.
förande
Hans
tilldelades
samt idigt
FVRF :s förtjänsttecken.
Styrelsen hade gjort en in
saml ing och H ans fick en öl
mugg av tenn att förse med

johan Tömquist

Vår ordinarie kanslisekreterare
Madeleine Ahl har blivit utta
gen till FN-tjänst i Libanon
under tiden september-mars.
Hon ska ll vara chef för stabsex
peditionsgruppen och vi gläds
med henne åt denna intressan
ta uppgift.
Under tiden träder Åke
Andersson in som kansl isekre
terare.
Han
pensionerades
1991 efter fem års tjänst vid FS
rekryteringsavdel n i ng. Dessför
inn an har han varit flygtekni
ker vid F 18 i Tullinge åren
1948-86.
Åke har tidigare tjänstgjort
v id kansliet som tillfällig hjälp

innehåll på lämplig pub i Lon
don. (Hans är numera attac he
där.)
Han s tackade för sig och var
övertygad om att Jan -Åke Berg
sku Ile bl i en bra ny styrelseord
förande. Han hoppades få åter
komma i friv illi gsamma nhan g
när han återvänder från sin
tjänst som attache.
•
Gillis Weingm1h

Slyr~L\'e()rdf!SlOckbolms FVFh

läggning). En enig styrelse be
slöt att pröva F 14 i stä llet.
Vi beklagar att en epok mås
te avbrytas, inte minst för F 17:s
del, som i många år ansvarat
för utbildningen vid Köpingsvik
på ett utmärkt sätt. Verksam
hetsbidraget för 92/93 är nu
uträknat och fastställt. Det är
utsänt tillsammans med plane-

~. V\
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rin gsanvisningarna för 93/94. I
dessa sker en entydig satsning
på LOMaS i samarbete med

FY.
Sjöarnas
flygvapenförbund
fick sina stadgar fastställda och
är nu etablerade. Ag FVRF
2000 fick på sin lott att förbe
reda en kommande diskussion
om konsekvenser av försvars

•

beslutet, främst då förändring
arna beträffande F 13 och F 7.
I övrigt hänvisas till utsä nt
styrelseprotoko ll.
Styrelseordföranden Jan-Åke
Berg avslutade sammanträdet
med ett stort tack ti II Sala flyg
vapenförening för ett till alla de
lar utmärkt arrangemang.
•
Gillis Weingarth

•

vid rekryteringskampanjer. Han
kommer att vara en viktig del
av vårt kanslilag cirka halvåret
framöver.
•
Gillis Wein/<urlb

I slutet av juni distrib uerades
FVRF:s nya kurskatalog. Den
gäller tiden 1 januari till 30
juni 1993. Katalogen presente
rar inte bara kurser utan även
utbildningsgångar och kurs
längder för varje tjänstegren .
Har Du inte fått någon kur
skata log, kontakta Din frivillig
avdelning eller flygvapenföre
n i nglflygvapenförbu nd.
I den nya kurskatalogen
finns en ny anmälningsblan
kett, något förenklad. Denna
blankett har även separat sänts
till frivilligavdelningarna samt
förbund och föreni ngar. Fr o m
den 1 juli i år skall denna
blankett användas inom FVRF.
Nästa kurskatalog distribueras
i januari 1993 och omfattar
budgetåret 93/94.
•
Tore Bel1 ilssan

För första gången utdelades sti
pendium ur Sigrid Hall ins
donation. Främste elev ur sex
olika yrkesfack fick v id sin fän
riksexamen den 15 maj ur
flygstabschefens hand mottaga
en gåva från FVR F. Den bestod
av visitkortshållare, pappers
kniv och brevpress i mässing
med gravering och försedda
med vå rt märke. - Eleverna
uttryckte sin tacksamhet och
ansåg att gåvan skulle komma
till god användning.
•
Gillis Weingarth

•
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Utbildning tör skjufledare

För att bli godkänd behövs
utbildning. På stämman disku
terades en central enveckaskurs
som genomförs inom Armen.
Vid
samtal
med
kurs
anordnande myndighet visade
det sig att denna i första hand
var avsedd för hemvärnsin
struktörer och regionalt rekry
terade. Därför genomfördes i
samverkan med F 16:s frivi II ig
avdelning en regional skjutle-

Förbundsbildningen går vidare_ -

Skaraborgs och
Wermlands flyg vapen föreningar har gått samman i Sjöarnas Flygva
penförbund. Med fortsal/ gott stöd från F 6 har förbundet bra förut
sättningar att verka för FVRF och FV. - På bilden ses C F 6, överste
Sten Ohlander, samt interimsstyrelsen med fr v Valter Andersson,
FVRF:s och många
Gert Olausson och Peter Hultin gemensamt posta de nya stadgarna
ligorganisationers
till riksförbundet för godkännande.

darutbildning
slutet' av
augusti avsedd för instruktörer
inom FVFb/ FVf som samverkar
med F 16. Vi kommer att
utvärdera denna kurs under
hösten och skriva en utbild
ningsplan för skjutledarutbi Id
ning.

Denna utbi Idn i ngsplan kan
preliminärt
sändas
ut
till
FVFb/FVf inför höstens planer
ingskonferenser. Utbildningen
kan sedan inplaneras under
utbildningsåret 93/94 i samråd
•
med respektive flottilj.
"[are Berli/sson

Flygbasjägare på Stagården
FVRF har varje vår några elev
platser till UGL-kurser på Älv
karleö. De är främst sergean
ter/ fanjunkare som inte tidiga
re genomfört UGL som tillde
las dessa elevplatser. FVRF
deltog första gången 1989.
Utbildningen på Älvkarleö
med sin speciella miljö har
uppskattats mycket av våra
elever.
Ännu en UGL-kurs har nu
genomförts. Denna gång gäll
de det några dagar i apri I och
det var Älvkarleö Herrgård
som fick utstå påfrestningarna
som en UGL-kurs innebär.
Älvkarleö Herrgård ägs av SLK
och är mycket lämpl ig för bl a
frivilligutbildning. Från FVRF
skickades fyra deltagande. I
övrigt deltog två hemvärns
män, tolv från FRO samt sex
lottor.
Älvkarleö Herrgård håller
femstjärnig hotellstandard med
både mat och logi. Herrgården
mil
utanför
ligger
någon
Gävle. Miljön är diskret, per
fekt lämpad för avkoppling åt
de funderingar som kan upp
komma vid en UGL-kurs. Här
skall inte berättas så mycket
om innehållet i denna kurs
mer än att den bygger på upp
levelsebaserad inlärning. l kur-

Två nya kurser genomförs vid
Stagården kommande vinter.
Det
är
flygbasjägare
som
genomför en kompletterande
vinterutbildning
under
en
vecka.
Efter gjorda erfarenheter un
der våren och sommaren har
beslutats att tidigare genomför
da AM B U (2 veckor) ersätts
med AMU 3 (l vecka). AMU 3
genomförs också för första
gången vid Stagården i vinter.
Det har framför allt framkom
mit önskemål om spridning av
den allmänna militära utbild
ningen under längre tid samt
anpassning till lika lång utbild
ning för alla kategorier. l övrigt

sen blir deltagarna och handle
darna till en enda stor samman
svetsad grupp. Med de mycket
vi
engagerade
handledarna
hade blev denna kurs inget
undantag.
•
johun D a/h/herg

genomförs utbildningen som
tidigare med AMU 2, trans 
port- och motortjänst, stabs
tjänst samt närskyddstjänst.
F 1 S är för femte året ku rs
anordnande myndighet och
utlovar bästa förhållanden för
vinterutbildning. Efter kontakt
med F 1 S:s väderavdelning kan
med dess statistiska underlag
som bas utlovas, att det med
största sannolikhet blir en rejäl
hä Isi ngevinter.
Anmälan skickas via egen
flottilj och förbund/ förening till
FVRF, senast den 15 novem

ber.
I den nya kurskatalogen
finns alla detaljer om kurser
och förmåner. Ny blankett för
kursanmälan är framtagen och
skall användas. Kurskatalog
och anmälningsblankett kan
rekvireras från frivi II igavdel
ningarna eller från flygvapen
förbund/ -fören ing.
•
'/ore 13erli/sson

andra frivil
datorer har
blivit alltför åldersstigna. De
fungerar därför dåligt. Nio
organisationer
(CFB,
FIFF,
FMCK, FVRF, SBK, SBS, SKBR,
SLK, SVK RF) har gått samman
för att fastställa gemensamma
krav och få ett billigare system.
ÖB har avsatt gemensamma
medel och arbetet börjar nu
visa resultat. Hårdvaran är när
detta skrivs installerad vid vårt
kansli och mjukvaran kommer
i snabb takt. Tills vidare är
bara medlemsregistret infört ,
men utbildningsregister och
ekonomistöd kommer.
Systemet arbetar i MS-DOS
miljö och är förberett för regio
nal och lokal hopkoppling, om
•
organisationen så önskar.
Gillis Weill{!,arth

lJppdragssfyrnl
Från att tidigare givit frivilligor
ganisationerna ganska allmän
na uppgifter har ÖB fr o m
1992 övergått till uppdragsstyr
ning. Denna har länge tilläm
pats i försvaret. Nu är det frivil
ligorganisationernas tur. Upp
dragsstyrningen innebär, att vi
får mer konkreta uppdrag och
att vi sedan vid budgetårets
slut skall redovisa våra resu Itat
mot dessa uppdrag.
För FVRF :s del kan uppdra
gen efter genomförd budgetdia
log med ÖB sammanfattas
sålunda:

•
•
•
•
•

Led verksamheten
Utveckla nytt datorstöd
Bedriv försvarsinformation
Rekrytera medlemmar
Genomför anbefalld utbild
ning

Nytt för i år är ÖB:s hårda
tryckning på den externa för
svarsinformationen. Efterhand
som försvarets fredsorganisa
tion minskas får de lokala fri
villigorganisationerna här ett
ökat ansvar. FVRF :s högvakt
under Stockholm Water Festi
val med hithörande aktiviteter
är ett bra exempel på försvars
information som vänder sig till
den breda allmänheten.
I övrigt stämmer ÖB:s upp
drag bra med vår stämmas fast
ställda riktlinjer. FVRF:s kraftigt
målstyrda utbildning passar
också väl in i detta mönster. •
G iII is Weil1g a rt IJ
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FARILA-BASEN 30 AR
I slutet av maj var det stor verksamhet i Färila.
Flygbasen och den nästan lika gamla bastropps
förstärkningen jubilerade. Bastroppsförstärkning
en är unik. Den bildades för nästan 30 år sedan!
Den har dessutom sju medlemmar som fort
farande är aktiva . ... Av ursprungsgänget, alltså!

Förstärkningen larmades ur
sängarna tid igt på lördagsmor
gonen. Den an lände till basen
på rekordtid och angrep något
sömnrusiga men likväl tända
primäruppgiftern a enligt st rids
plan en. Efter inspektion av

Stig Fors/und

C F 4/Se NN, överste Gunnar
Ståhl,
som
uttryckte
sig
berömmande på det sätt som
"grabbarna" löste sina uppgif
ter, vidtog utbildning i form av
vapenijänsl
byggande
av
skenmål och minering så att

vår äldsta bas'lroppsförstärkning

Fär ila -basen uppsattes hösten
1962. Personalen utgjordes av

Ungdomsledar'lräll på F20

BI a diskuterades erfarenheter
av två års gemensam FV-ung
domsverksamhet.
Deltagarna
ägnade större delen av tiden
till ett omfattande grupparbete
beträffande utbi ldningsplaner
na. Det var många och bra
synpunkter
som
framkom;
främst om inn ehå ll och timför
delning mellan kurserna. Dessa
synpunkter I igger nu ti II grund
för utbi Idningsplanernas revi 
dering. De reviderade planerna
skall vara utskickade till flottil
jer och förbund/föreningar I
slutet av augusti .

den lede fi sku Ile kunna hållas
på " behörigt avstå nd ".
Kv äll en avslu tades med att
de sju veteranerna - Stig
Almström ,
Tore
Arvidsson,
Karl-Axel Blomqvist, I<arl-Erik
Eriksson, Alf Hamren, Yngve
Högva ll , Emil Winberg - pre
mierades med FVRF:s för
tjanstplakett.
Feststämn i ngen
fortsatte
under söndagen. Då var det
familjedag på basen för för
starkn i ngens och hemvä rnets
anhöriga.
Hemvärnet, som
sta lIde upp med en något
reducerad styrka, förevisade
värnkanon och det sen aste i
övrig vapenväg. Hemvärnssa 
mariterna, som upprättade en

Utvärderingen
av
denna
träff visade, att det är mycket
viktig t för alla ungdomsledare
att träffas under ett par dagar
oc h bearbeta planer och ge
erfarenheter från hela landet.
Att F 20 är den perfekta plat
sen konstaterades också.
Nästa år i maj återkommer
denna träff på F 20, då utökad
med representanter för elever
na. Det är sedan meningen att
detta ska ll fortgå va rj e år med
ungdomsledarna och var tan
nat år med elevrepresentan
ter.
•
Tore Ben i[ss() 11

några få vä rnplikti ga och
undertec knad som bastochef
samt en flygtekniker. Moti vet
till
bastoförstärkningen
var
då varande E l:s (första flyg
eskadern) höga krav på bered
skap v id basen . E 1 ansåg att
det in te va r tillräckligt med
denna Ii Ila styrka, varför flotti 1
jen måste försöka lösa detta
problem.
Dåvarande
basadjutanten
vid flottiljen, 8ernt Ungman,
tog sig an detta problem. H an
kom på den gen ial a iden att
försöka utnyttja före detta vp l
vid flottiljen och boendes
inom
basens
närområde.
Därefter mottog jag namn och
adressuppg ifter på ett lO-tal
för än damå let lämpliga grab
bar.
Det ankom på mig att upp
söka dessa och att få dem
intresserade för uppgiften. Ett
för mig ga nska lätt uppdrag,
enär min information rönte
stort intresse hos dessa färila
grabbar, av vilka en del var
kända för mig redan tidigare
som vp l v id F 15 . Efter infor
mation och kontraktskrivning
tillkom en grundkurs som

•
samlingsplats
för
skadade,
förevisade allt som finns i för
bandsväg. Flygvapne t demon
strerade det nya a mröja r
fordonet och en komplett kok
tross. Förstärkningen visa de
upp sina färdigheter i konsten
att hantera vapen , minor och
skenmål.
Dala-Hälsinge
Flygvapen
förbund fanns på plats med en
egen skärm utstä llning inklusi
ve FVRF:s utställning. Gemen
sam lunch utspisades ur kok
trossen, som efter mi Iitär sed
vana var stad ig ärtsoppa.
Avslutningsvis gavs en flyg
uppvi sning med Jaktviggen ur
F4 .
•
PatriR I,CIlxmn

Carl-Hugo Weste/ius

genomfördes
veckos lutsvi s
und er vår och höst. Teori på
Gästis och praktik v id basen.
Genom årens lopp har
sed an vidareu tbildnin g samt
repet ition skurser genomförts.
Dessa grabbar är verk li gen
spec iali ster på alla tänkbara
uppgifter som kan uppkomma
vid en flygbas när den lede fi
blir för närgången. Han kom
mer knappast att kunna ta oss
på sängen I And an, samhörig
heten och plikttrogenheten har
varit enorm hos dessa grabbar.
Många goda
instruktörer
från F 15 har varit behjälpliga
vid både prakti sk och teoretisk
utbildning vid basen. Bernt
Un gma n har varit föregångs
mannen för den första bas
troppsförstärkningens tillkomst
vid Fl ygvapnet. 1. fl ygverk
mästare Sven Grafström har
också han nedlagt ett mycket
förtjänstfullt arbete . Han har
svarat för utbildningens ge
nom fö rand e.
•
Huf!,o W. West!!lius
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