Eftersom jag lyckades med
bedriften att vinna 1992 års
Klubbklass-SM, relaterar jag till
den na tävl i ng.
Klubbklassen består av något
äldre segelflygplan av stan
dardklass. Samtl iga flygplan är
dock i glasfiber och med mo
dern design. Gemensamt är att
gl idtalet I igger strax under 40
(en modern standard kärra på
strax över 40).
Blanda inte ihop Klubbklas
sen med VM i Borlänge nästa
år. I Borlänge tävlas det i
Open,15-metersklassen och
standard. Här används de ab
solut nyaste materialen. I exem
pelvis Open, där inga som
helst begränsningar finns på
flygplanen, är glidtal på 60 och
strax
däröver
inget ovan
ligt.

HANS vann
SM-guld

Flygvapnet har under
året begåvats med en
svensk mästare - i segel
flygning. Hans namn är
HANS LARSSON och
han är major vid F 16 i
Uppsala. - Här berättar
Hans lite om vad täv
lingssegelflygning går ut
på, mm.

• Så lite från själva Klubbklass
SM 1992. Vi tävlade i sju da
gar av åtta möjliga. Total flyg
tid för min del blev ca 35 tim
mar. Det blir i runda tal cirka
fem timmar om dagen, varav
det oftast blev omkring en tim
mas väntan i luften på att start
linjen skulle öppnas. Banläng
derna på detta SM varierade
mellan 25-35 mil och med
snittfarter på ibland upp emot
100 km/h.

Tävlingssegelflygning i dag går
lite förenklat ut på att flyga runt
en sluten bana, fotografera
givna brytpunkter, samt åter
vända till startpunkten. Snab
bast runt vinner tävlingsdagen.
Har man alltför bråttom slutar
det oftast på en åker. Vissa da
gar kanske samtl iga deltagare
landar ute beroende på oti 11
räckligt väder, för långt lagd
bana, etc.

Konsekvenser
av regeringens "krisproposition"

"Flygvapnet 95"

Som kuriosa kan nämnas att
den längsta SM-banan som
lagts i Sverige lyder på 75 mil.
Nästan samtl iga flög runt ba
nan denna kanonvädersdag
•
sommaren 1982.
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Försvarsmakten blir en myn·
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istället för dagens
lOO-talet olika myndigheter.
~ Tre militärområden ersätter
dagens fem.
~ Tre flygkommandon organi
seras fTån den 1 juli 1993,
istället för dagens luftför
svarssektorer.
Luftförsvars
sektorerna ÖN och NN blir
Flygkommando Norr (f K N).

•
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är riksdagen tog ställning till försvarets
framtid i juni 1992 fick vi en plattform
för Flygvapnets utveckling som i huvud
sak gav oss balans mellan uppgifter och
resurser. Beslutet betonade en långsiktighet byggd
på kvalitet i alla krigsförband inom en reducerad
organisation. Beslutet innebär en inriktning på 16
flygdivisioner på sikt, d v s de åtta JA 37-divisio
nerna samt de nyligen beställda åtta JAS 39-divi
sionerna. Till detta inriktas krigsorganisationen på
24 basbataljoner, tio strilbataljoner, tre flygkom
mandon samt erforderliga förband i övrigt.
Beslutet innebär i närtid nedläggning aven
sektorstab, av flera fredsbemannade radarstatio
ner, radargruppcentraler, bastroppar m m. Men
också beslut om nedläggning av F 13 - ett beslut
som togs i ett sent skede av politisk beredning.
Beslutet innebär vidare att Flygstaben skall redu
ceras och i ny form ingå i det nya högkvarteret.
Under juli - september arbetade vi alla med pla
nering för att på bästa sätt genomföra de politiska
besluten.

• • I avvaktan på riksdagsbeslut - i december
1992 - har chefen för Flygvapnet dels påbörjat
planering med de nya förutsättningarna, dels
genomfört en serie informationsåtgärder i syfte att
informera så många som möjligt om bakgrunden
och de alternativ vi nu planerar för.
Chefens för Flygvapnet besök vid flottiljer och
skolor har haft dessa syften. Men också att uppre
pa de principer som skall vara vägledande vid t ex
personalomflyttning och omfördelning av uppgif
ter. Ytterligare ett syfte har varit att få "feed
back" från Flygvapnets anställda om attityder,
reaktioner och osäkerhet och säkerhet och inte
minst fånga upp de frågor från personalen som vi
centralt skall besvara.
Chefens för Flygvapnet uppfattning är att vid
aJla flottiljer och skolor finns det en imponerande
förståelse för situationen. En konstruktiv anda präg
lar de allra flesta.
Det är nu angeläget att alla medverkar till att
inplanera bästa lösning för all den personal som
på sikt skall vara kvar i Flygvapnet. Det gäller alla
flottiljer och skolor och inte bara de som är direkt
inblandade i nedläggningen.
Trots de påfrestningar som förbanden kommer
att utsättas för i omstruktureringen är beslutsam
heten stor hos personalen att åstadkomma ett gott
slutresultat. Detta är viktigt för att vi skall få
behålla det förtroende Flygvapnet redan åtnjuter i
samhället.

• • Så fördjupades statsmakternas insikt om pro
blemen för svensk ekonomi, vilket i september
ledde fram till den s k krisöverenskommelsen. För
försvarets del innebar överenskommelsen att F 6
läggs ner, en AJ 37-division läggs ner tidigare än
planerat, värnpliktsförmåner förändras samt att
ytterligare en flottilj skall läggas ner senast 1997.
Besparingar på 1,2 miljarder årsvis skall uppnås
inom försvaret från och med 1997/98.
Överenskommelsen tillkom under några hektis • • På längre sikt är det nödvändigt att enligt riks
ka dygn. En normal stabsberedning kunde inte dagsbeslut fullfölja arbetet med underlag för
Flygvapnets framtida organisation. Med de senas
genomföras. Vi hade alla att "gilla läget".
Det är givet att denna inriktning för försvaret te organisationsbesluten är det nu oklart, om vi
förändrade en rad förutsättningar i den planering kan åstadkomma en reen ytterligare besparing
genom att lägga ner fler flottiljer om rationell
som i tidig höst pågick inom Flygvapnet.
Det är också naturligt att detta för många upp fredsdrift skall bibehållas. I stället kan vi kanske
levdes som chockartat besked, inte minst vid F 6. uppnå besparingar genom att pröva andra kombi
Det är också förståeligt om alla långt ute i nationer vad avser utbildning, underhåll m m. Det
Flygvapnet ställer sig undrande över vad som blir nu en angelägen uppgift för oss alla i
pågått de senaste månaderna. Att ge en fullgod Flygvapnet att skapa förståelse för detta de när
och tydlig information är inte lätt när förändring maste åren.
ar sker så snabbt och i sådana former.
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Chefen för Flygvapnet (CFV) har nyligen genomfört den årliga
redovisningen och analysen av produktionen inom huvudprogram
3, flygvapenförband. I årsredovisningen för budgetåret 1991/92
beskrivs i huvudsak verksamheten vid Flygvapnets flottiljer och
skolor. Den har utsänts med CFV skrivelse, som har beteckningen
486:62342. Här ges en sammanfattning därav.

V

erksamheten vid förband och
skolor har genomförts på ett
bra sätt. De produktionsmål
som regeringen angivit har nåtts.
Krigsförbanden utvecklas efterhand
mot de krigsdugl ighetsmål som anges
i långsiktiga förbandsutveckl i ngspla
ner (FUP) och CFV programutveck
lingsplan (PUP).
Incidentberedskapen har upprätt
hållits i planerad omfattning.

Ökande underhållskostnader
Flyg- och helikopterförbanden har
fortsatt god förmåga att lösa sina
huvuduppgifter. Det totala flygtidsbe
hovet fortsätter att minska - b'll a
genom reducerad flygverksamhet med
J 35J vid F 10 och genom att färre
reservofficerare har inkallats . Flygtids
produktionen vid stationskompanier
och verkstäder har motsvarat flygför
bandens behov.
Kostnaderna för flygplansunderhåll
(1,2 miljarder kronor) fortsätter att
öka, även om ökningstakten har däm
pats (Fig 1).

Ökad luftförsvarsförmåga
Modifiering av Jaktviggens datorpro
gram, införande av motmedel för
4

egenskydd, ändrade radarfunktioner,
taktisk utprovning och utbildning har
givit JA-systemet en ökad taktisk flexi
bilitet och ökad luftförsvarsförmåga.
Modifieringar av Attack- och Spa
ningsviggen inför integrering till flyg
system AJ/S 37 har inletts. Såväl
attack- som luftstridsförmågan blir
bättre efter modifieringarna.
Planering av ombeväpning till Gri
pen har genomförts enligt plan.

flygburen spaningsradar FSR-90 har
fortsatt. Ytterligare radarförband PS
8 70 har krigsorganiserats.
Av ekonomiska skäl har övnings
verksamheten vid krigsbaser begrän
sats liksom repetitionsutbildningen.
Utbyggnaden av Bas 90-systemet
har fortsatt. Basbataljonernas materiel
la tillgänglighet har förbättrats genom
tillförsel av ny materiel och nya mobi
Iiseri ngsförråd .
Slutövningar med basförbanden har
genomförts med god utbildningseffekt.

Värnpliktiga lastmästare
Färre civila
Utökad övningsverksamhet för kvalifi
cerade krigsuppgifter har genomförts
främst vid transportflygenheten vid F 7
(lP 84). Första omgången med värn
pl iktiga lastmästare för transportflyg
planet Hercules har utbildats med
mycket gott resultat.
Omskolning till HKP 10 (Super
Puma) och HKP 9B är genomförd vid
aktuella förband. Flygräddningsbered
skapen har haft en större omfattning
än tidigare år.

Ny strilmateriel utvecklas
Strilförbanden har god förmåga att
lösa sina uppgifter. Utveckling och
projektering av nya strilcentraler och

Uppfyllnaden av militär personal är
god - ett resultat av tidigare inriktad
rekrytering. Föryngringen i Flygvapnet
av yrkesofficerare ökar behovet av
special- och vidareutbildning under
en övergångsperiod.
Antalet civilanställda har minskat.
Drygt 5000 värnpliktiga har genom
fört grundutbildning i Flygvapnet.
Antalet som avbryter denna har varit
fortsatt högt.
Frivilligverksamheten har genom
förts på i stort sett samma nivå som
tidigare avseende befordringsutbild
ning. Övningstillfällena och deltagan
det inom den optiska luftbevakningen
har minskats.
FlygvapenNytt nr4/92

• • Vid ett flyghaveri har en besätt
ningsman omkommit under budget
året. Två flygpl an och en helikopter
har havererat. Haverier och övriga drift
störningar finns redovisade i Försva
rets fl ygsäkerhetsanalys 1991 / 92, Ofyl
nr 1170.

Ekonomiskt utfall

Fig 1
Kostnader för flygplansunderhåll
Index
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Produktionen har begränsats på grund
av den reducerade medelstillgången.

175

.. Anslaget D2 för anskaffning av materiel
om 6.323 Mkr har underutnyttjats med
213 Mkr på grund av sen areläggning av
vissa materielobjekt och projekt.
.. Anslaget D3 för anskaffning av anlägg
ningar om 297 Mkr har underutnyttjats
med cirka 5 Mkr på grund av omavväg
ningar.
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Fig 2
Utfall kostnader 1991/92 - Totalt 4931 Mkr

Även om hushållningen av ekonomis
ka resurser sammantaget varit god
under 1991/92, behöver den bli ännu
bättre för framtiden. Planeringen av
verksamheter och dess verkliga kost
nader behöver bli säkrare.
Produktiviteten, d v s att göra saker .1/'
rätt med minsta möjliga resursförbruk
ning i form av personal och pengar,
behöver granskas kontinuerligt inom
alla verksamhetsgrenar.
•
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Hjälpmedel för integration i ledningssystem
JAS 39 Gripen blir mer än något
tidigare av våra stri dsflygplan inte
grerat i Flygvapnets ledn ingssy
stem. Då de framtida ledni ngs y-

stemen ännu är under utveckling,
har interimistiska provsystem tagits
fram för aU understödja utveck
lingen av JAS 39. I ett kommande

nummer av FlygvapenNytt avse
dessa att presenteras närmare.

Exempel på be
räknjn~ av anta
let mÖjliga flyg
företa rried hän
syn tlil tillgäng
lIga resurser un
der ett antal da
gar framåt. En
av mån$a funk
tioner I MARY,
ett simulerings
~em för fram
tida ledning från
flygkommando.
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Gripen har nu flygprovat nästan alla sina olika vapentyper (diverse robotar, raketer, bombkapslar,
här med fyra Maverick aNackrobotar och två Sidewinder jaktrobotar.

m m) -

Foto : Hans-Olof Arpfors

Förberedelser inför den taktiska utprovning
en av JAS 39 Gripen har pågått sedan 1987,
då de första piloterna för denna verksanlhet
togs ut. Arbetet har varit inriktat på att
utforma system i JAS 39 och angränsande
stödsystem, så att de kan integreras med
varandra. De skall göras användarvänli8a
och bidra till att Gripen blir ett effektIvt
flygsystem I taktiskt och operativt hänseen
de.
irekt efter uttagning av de förs
ta piloterna 1987 inleddes ett
färberedelseskede. Personalen
knöts till flygstabens JAS-avdelning
(FS/jAS), med uppgift att medverka
som taktisk expertis i arbetet med sy
stemutveckling samt att bevaka kraven
på det framtida utbildningssystemet. I
arbetsuppgifterna ingick även att be
vaka Gripens intressen i stödsystem
som bassystem, stridsledningssystem,
taktiskt ledningssystem och sambands
system . Under förberedelseskedet ge
nomfördes också skillnadsomskolning
på de flygslag som piloterna inte tidi
gare var utbildade på. Detta för att
bredda deras taktiska kompetens.
I anslutning till den översyn som
gjordes under 1989 av flygstabens or
ga nisation och personalinnehåll be
slutade Chefen för Flygvapnet, att en
taktisk utprovningsenhet JAS 39 skulle
inrättas från l oktober 1989 tillhöran
de myndigheten F 7. Det beslutades
även att taktisk utprovningsenhet TU
FlygvapenNylt nr 4/92

JAS 39 inledningsvis skulle lokaliseras
till Linköping.
TU JAS 39:s verksamhet har däref
ter genomgått ett uppbyggnadsskede
med anskaffning av lokaler, utru stnin g
och rekrytering av personal. D etta
arbete är nu i huvudsak avslutat. Sam
tidigt med resursuppbyggnad har ett
intensivt arbete med utveckling av
såväl JAS 39 som stödsystem genom 
förts. Under den arbetsintensiva pe
riod som framtagning av underlag för
försvarsbeslut, diverse extra utred
ningar om Gripen samt framtagning
av underlag och förhandlin gar om del
serie 2 av JAS 39 har uppgifter som
normalt skulle lösas av flygstaben i
stor utsträckning kommit att hanteras
av TU JAS 39 . Målsättningen är nu att
under senhösten och vintern återföra
dessa uppgifter till flygstaben samti
digt som en erfarenhets- och kompe
tensöverföring genomförs.
Syftet med detta är, dels att återföra
uppgifterna dit de hör hemma , dels att
frigöra arbetskapacitet på TU JAS 39

inför första serieleverans av Gripen
under våren 1993. Leverans av det
första serieflygplanet (flygplan "102")
till Flygvapnet utgör startpunkten för
den taktiska utprovningen. Inledning
en kommer av naturliga skäl att vara
begränsad av att endast ett eller ett
fåtal flygplan disponeras. Redan efter
ett år bör emellertid flygtidsprodu ktio
nen inte vara gränssättande.
• • Oaktat att uppgifter nu förs tillba
ka till flygstaben kommer TU JAS 39,
genom den kompetens som vunnits,
även i fortsättningsvis att ha ett stort
ansvar för koordination av Gripens
taktiska stödsystem. Detta omfattar
i ntegration av JAS 39 i:
~

~
~
~
~

~
~
~
~

Framtida taktiska ledningssystemet, SE
SAM
Nytt stridsledningssystem, StriC 90
Ledningssystem på bataljons/divisionsni
vå, PRIMUS
Företagsplaneringssystem, PLA
Företagsutvärderingssystem, UTA
Nytt radiosystem, RAS 90
Telekrigföringssystem
Bassystem
Med mera

Svårigheter att koordinera samtliga
dessa system i tiden , leder dessutom
till att interims lösnin gar - ofta med en
minsta acceptabla funktionsnivå 
måste skapas för län gre ell er kortare
tider. I dessa fall skall kraven på vad
som är minsta accep tabla funktionsni
vå ur Gripens perspektiv definieras
samt ytterl igare koord i neri ngsproblem
som skapas av interimslös nin ga rna och
övergångar till slutlösningar hanteras. ~
7

• • TU JAS 39 ansvarar genom lämp
ligt utformade utbildningsanvisningar
och taktiska anvisningar för att flygsys
tem JAS 39 på ett framgån gsr ikt sätt
möter Flygvapnets orga nisation och
personal, så att effektiva krigsförband
skapa s. Grunden för detta läggs i
systemutvecklingsarbetet genom att
stä ndi gt bevaka att funktion er blir an
vändarvänliga, inte ställer orimliga
krav på utbildningstid , är taktiskt
lämpliga och, inte minst, har förutsätt
nin ga r för att kunna accepteras av den
berörda personalen.
Som en naturlig förlängning av
denna uppgift deltar TU JAS i det pla
nerings- och förberedelsearbete som
görs inför den inledande omskolning
en av piloter ur F 7. TU JAS 39 ansva
rar fö r planering och genomförande
av den första omskolningen av fl yg in
struktörer samt för att därefter stötta
dessa under den inl edande delen av
d eras tjänst som flyginstruktörer på
Gripen.
I den fortsatta utbildnin gsverksam
heten vid F 7 avses TU JAS 39 kunna
bidra med resultat av taktisk utprov
ning och utbildnin gsverksamhet med
erfarenheter av gä llande utbildnings
anvisningar till en kontinuerli g vida
reutvecklin g av såvä l taktik och strids
tekni k som utbildnin gsinnehåll och
utbildn ingsmetodik .
TU JAS 39 avses äve n, tillsammans
med simulatorin struktö rer och divisio
nernas underrättelseoffic erare, konti

n uerl igt utveckla nya scenarier och
övningar i simulatorn fö r såväl den
centraliserade TIS/GFSU som för de
FFSU som reg elbund et genomför si
mulatortränin g (PST) vid F 7. I anslut
ning
till
PST avses
även " Mi
ni taktik 
möten "
genomfö
ras för att
hålla igång
en konti 
nuerlig di 
alog mel
lan samt
liga Gri 
pen-divi 
sioner
och
TU
JAS 39.
••
Att
efter när
mare sex
års förbe
redelser
äntligen se startpunkten för vår egen
flygn in g under det aktuella budgetåret
känn s som slutet på en mycket lång
vandring. Vi ser fram emot en mycket
intensiv utprovningsperiod för att ha
utbildnin gsa nvi sninga r och takti ska
anvisningar klara inför omskolnings 
starten v id F 7 den 1 oktober 1995 .
Samtidigt vet vi att de erfarenheter

so m vi får komm er att föranl eda et t
omfattande arbete tillsamman s med
IG JAS för att rätta och vidareutvec kla
funktioner i Gripens olika del system .
Den glid ande övergången mell an

grundtyparbete och typservice leder
också till ett behov att skap a underlag
för en systemutvecklin gsp lan för JAS
39 A. Parallellt med detta har typut
veckling påbörjats av den tvåsitsiga
Gripen = JAS 39B. Studier för Gripen
efter del serie 2 fortsätter. Även detta
innebär naturli gtvi s arbetsuppgifter
•
fur TU JAS 39.

Tuff provflyga skola
I västvärlden finns för närvarande fyra
erkända provflygarskolor - två i USA, en i
Storbritannien samt en i Frankrike. Försva
rets Materielverk har under årens lopp skick
at elever till samtliga skolor. Under våren 
92 hade vi samtidigt elever vid alla skolor
utom den franska. Nu är alla elever färdigut
bildade och hemkomna. Alla utom Bengt
Persson, som har några tuffa månader kvar
av helikopterprovflygutbildning vid Empire
Test Pilot School (ETPS) i England.
UndertecknJd kom i juli hem
från US N JVJ I Test Pil ot School
(USNTPSl, där jJg tillbringat
elva mån ade r. Skolan ligger
samlokali serad med Navy:s
testcent er på Patu xe nt River
N ,lV a I Air Warfare Center i
Maryland, ungefä r tio svenska
mil söder om Washington DC.
Min utbildning började i Juni
1991 oc h sta rtade med att jag
va r tvungen konvertera till
" Navy stJndard" . Jag hade
tagit med mig en massa pap
per/ intyg från Sve rige Jngåen
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de min tidi ga re utbildning - u
kammarprov,
läkarundersök
nin gar etc. Dessa pJ pper hJälp
te dock föga v id ankomsten till
"Pax ". Övera llt konstaterades
bara att: "Yo u haven't done it
the N avy Way." Detta innebar
bland an nat att jag tillbringade
två dagJr i en simbassäng nere
i Jacksonvill e, FL. Instruktörer
na gjo rde sitt bästa för att drän
ka oss eleve r. Vår uppgift tyck
tes bestå i att håll a andingsor
ga nen fyllda med luft, åtmins
tone större delen av vatten

provtiden (om inte direkt fyllda
med luft så i all a fa ll fr ia från
va tten).
När all a formellJ prov och
utbildning<1r va r genomförda,
Jlla oficle ll a pJpper ify llda och
allJ stämplJr stäm pl ade kunde
jag på all var ägna mig åt skol
arbetet.
• • Vad lär man sig på en
provflygarskola? VJrför skickar
en sve nsk myndighet iväg en
maSSJ folk utom lands? Kan vi
inte skö ta sådJ n här utbildning
själva hemma i Sverige? Frå
gorn J blir lätt många från kol 
lege r i Fl ygvap net oc h FM V.
A nledninge n till att Sverige
för tillfället haft rel ati vt många
elever ute vid provflygarskolor
är nat urli gtv is Gripen-projektet
och kravet på utbi Idade provle
dare/ingenj ö rer och piloter i
samband med detta. Eftersom
provflygaru tbildningen är väl
di gt spec ial isera d och kräver
stora resurser i form av flygp lan
och instruktörer, skulle en
effekti v utbildning i Sverige te
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VERA - verifierande simuleringar
Som ett led i utprovningen av Gri
pen genomfördes under hösten ett
antal
verifierande
simuleringar,
VERA. Planeringen och genomfö
randet av VERA görs gemensamt av
IG JAS, Försvarets Materielverk och
Flygvapnet. Simuleringarna ägde
rum i SAAB-SCANIA:s simulator
SYSIM-jAS 39.
Under VERA genomförs ett antal
verifierande uppdrag för Gripen
inför varje ny edition. Piloter deltog
från TU JAS 39 FMV:PROV och IG
JAS.
Målsättningarna med den första
simuleringen var att:

~Simulera

totaluppdrag - rimlig
arbetsbelastning.

Efter genomförda företag/simule
ringar gjordes en debriefing av var
je pilot som täckte områdena:

• Situationsmedvetenhet.
• Taktik och avsikt hos lAS 39- pi
loter.
• Presentation.
• Manövrering.
• Prestanda.
• Flygsäkerhet.

Denna första simulering genom
fördes med mycket bra resultat.
~ Utveckla värderingsmetodik.
Den genomförda verksa mheten vi
~Finna arbetsformer för identifie
sar, att Gripen har goda prestanda
ring av områden för vidareut
och kan lösa sina uppgifter under
veckling.
mycket svåra förhållanden. Många
erfarenheter vanns. De kommer att
Och på sikt:
användas i system- och vidareut
veckling av Gripen.
•
F 7-pilot i Gripen-simulator för veriferande simule
ringar av 39-systemet.

sig ganska otymplig och oeko
nomisk.
Vad får man då lära sig? Kurs
innehållet på de olika skolorna
är i princip detsamma, med
vissa smärre skillnader i filosofi
och inriktning. US Air Force
har t ex en hel del större flyg 
plan och US Navy flyger som
bekant från hangarfartyg, vilket
reflekteras i respektive utbild
ning. Den absolut största för
delen med att genomgå en
skola, jämfört med att gå den
långa vägen (att utbilda sig
genom att skaffa sig erfarenhet
av praktiskt arbete vid t ex
FMV:PROVj, är att man på en
relativt kort tid får lära sig väl
digt mycket. " Priset" man får
betala
för
denna
snabba
utbildning är sömn och fritid.
Sömn existerar endast i mycket
små doser och fritid i ingen
dos alls. Man får satsa ett år av
kontinuerligt arbete vardag
som helg.
• • USNTPS kurs för "Fixed
Wing Engineering Test Pilots"
(som jag gick) var i likhet med
USAF:s kurs uppdelad i olika
skeden. Prestandaskedet inled
de kursen, där vi gjorde en
grundlig utprovning av A-4 Sky
hawks prestanda. Varje del mo
ment (svängprestanda, stig/plane,
start/landning, acceleration etc)
redovisades separat, antingen
som en muntlig föredragning
eller en skriftlig rapport.
Slutklämmen på prestanda
skedet bestod aven formell
föredragning av vår syn på A

~ Verifiera

funktionsinnehål/et av
seende totalsystemet.

4:s prestanda och lämpl ighet
som attackflygplan. Utbildning
i flygegenskaper och utprov
ning av dessa pågick i princip
hela året, med viss koncentra 
tion till de sista sju månaderna.
Flygegenskapsutbildnin gen be
stod i princip av fyra olika
block. Tipp, roll/gir-flygegen
skaper, utvärder ing av elektris
ka styrsystem samt kvalitativ
utvärdering av olika flygplan .
FIygegenskapsutprovn ing är
generellt sätt svårare att lära sig
än prestandautprovning . N är
man väl fastställt t ex start eller
landningsprestanda, har man
fått sitt svar - acceptabelt eller
oacceptabelt. När det gäller
flygegenskaper handlar det
mer om pilotens åsik t - kom 
mer flygplanets flygegenskaper
att vara tillfredsställande i den
typ av uppdrag som skall fly
gas?
För att kunna svara på den
frågan räcker det naturligtvis
inte med en teoretisk utbild 
ning i aerodynamik, styrlagar
och matematik. Viktigast av
allt är att provflygaren är väl
förtrogen med uppdraget han
provar flygplanet för. Dess
utom måste han kunna predik
tera vad som händer när flyg
planet kommer ut i sin rätta
mi Ijö, kanske med oerfarna,
stressade elever i dåligt väder.
Viktigt är alltså att provflygaren
håller kontakt med "verklighe
ten", dvs divisionerna som
använder flygplanen.
• • För att få en bred flygbak

grund och vida referensramar
får man på provflyga rskolorna
flyga en mängd olika flygplan.
De flesta flygplan flyger man
endast en gå ng, efter en myc
ket kort briefing och med en
säkerhetsförare i baksits (höger
sits). Dessa enstaka flygningar
kallas " qual. evals.", kvalitativ
utvärdering alltså. Man tar sig
en snabb " titt " på flygplanets
kvalitativa egenskaper, ingen
renodlad datain sam ling alltså.
Det är faktiskt förvånande hu r
mycket man h ittar hos ett flyg
plan efter bara en enda flyg
ning.
För min del blev det cirka 20
olika flygplanstyper och 150
flygtimmar under året. Flyg
planstyperna var minst sagt
variationsrika, allt från segel
flygplan, Cessna 185 på flottö 
rer, via Mustang och Pitts ti II
F-1SD, F-18B och P-3C Orion.
Detta låter som en pilots
dröm, att få flyga en massa
olika flygplan dagarna i ända.
Nu var det inte riktigt lika lust
betonat som det kanske verkar,
eftersom varje flygn i ng före
gicks aven omfattande test
plan och åtföljdes aven än
mer omfattande skriftl ig rap 
port.
Den rent praktiska utbild
ningen kombiner ades med teo
riutbildning (a cademics). Vi
fick oss en rejäl duvning i
bland annat matematik, meka
nik, stabilitet-kontroll , aerody
namik, jetmotoriära osv, osv.
Dessutom ingick en system
utprovningsfas med teoretisk

praktisk utbildning I radar,
navigation , elektro-optik och
motmedelssystem .
• • Slutklämmen på kursen
bestod aven så kallad Deve
lopmental Testing Phase IlA
(DT-IIA). Denna övning var
fem veckor lång och utfördes
av skolan runt om i världen.
Bland annat skickades två ele
ver och två instruktörer till
FMV:PROV för att flyga sven
ska SK 37 och HKP 9. Målsätt
ningen med övningen var att
förbereda
(skriva
testplan),
genomföra och rapportera ett
större utprovningsprojekt om
fattande prestanda, flygegen
skaps- och system utprovning.
Man fick fyra pass/max sex
flygtimmar på sig att genomfö
ra projektet. Samtliga övningar
man genomfört under utbild
ningen på skolan fick använ
das under projektet (inklusive
spinnutprovning om man hade
lust/tid med det).
Själv
skickades
jag
till
Edwards AFB (USAF TPS) för
att utvärdera F-16B. Mina flyg
pass resulterade i en diger rap
port med många synpunkter på
F-16. Men framför allt och
kanske viktigast fick jag många
värdefulla erfarenheter med
mig hem till Sverige. Erfaren 
heter, som sammantaget med
den profess ionella utbildning
en i övrigt vid USNTPS, kom 
mer att bli mycket värdefulla
för mig (oc h därmed FMVoch
Flygvapnet) under Gripen-ar
betet
•
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Genom teknikens utveckling skapas ständigt
nya förutsättningar att föra strid. Uppträdan
de och teknik måste alltid anpassas till va
randra för att ye optimal effekt. Denna stän
di$.a, ömsesidiga påverkan är i dag mycket
pataglig när teknikutvecklingen går fort. För
mågan till rörlighet med stridskrafter ökar
samtidigt som tidsförhållandena för beslut
och åtgärder på alla nivåer minskar.
En ny generation av stridsflygplan utveck
las fortfarande runt om i världen. De kom
mer omkring sekelskiftet att vara fullt ope
rativa och de kommer med den nya tekni
ken att kunna skapa helt nya taktiska situa
tioner.

U

tvecklin gen inom områdena
avionik och gränssnittet mellan
människa/maskin b lir alltm er
betydelsefulla och utgör därmed den
nödvänd iga länken till den moderna
tekniken.
En liknande utveck lin g sker även
inom lednin gssys tem, stridsledning,
samba nd och basfunktion. Det som
har möjliggjort detta är bl a utveck
Ii ngen i nom information stek nologi n.
Datakraften är kunskapsintensiv. Den
ska par nya förutsättningar för taktisk a
dispositioner, taktikutveck ling, utbild
ning och systemutveckling samt stä ll er
krav på integrering av olika system.

• • Teknik och uppträda nd e går
hand i hand, men utvecklin gen behö
ve r styras och sa mo rdn as för att man
ska ll få den teknik man vill ha och in
te bara få vad som erbjuds.
För att rätt utn yttj a resurser och tek 
nikens möjligheter måste man också
först göra klart för sig med vilket syfte
striden ska ll föras, d v s v ilken på ver
kan på angriparen man efte rsträ var.
Först när detta är gjort kan man vä lj a
rätt tekniskt utn yttjande och rätt upp
trädande. Det är därför viktigt att
någon samordna t styr utvecklingen av
både teknik och uppträda nde . Så har
inte alltid var it fallet.

Varför taktikutveckling?
Sveri ge är ett fredligt land med mycket
lån ga gränser. Vi kan för närvaran
de inte se något akut, militärt hot.
Men om ett sådant sk u Il e dyka upp i
framtiden, skulle det va ra för sent att
då anskaffa den nödvä ndiga högtek
nologi ska utrustningen och att utveck
la taktiken . Kärnan i den svenska för
svarspo litiken är därför att v idmakt
håll a en såda n försvarskapaci tet att
den som i framtiden kan tänkas över10

AI<T <EN
väga ett angrepp mot Sveri ge överty
gas om, att hans vinster inte kommer
att vara värda hans förluster. Flygvap
nets uppg ift är bl a att bidra till att på
detta sätt avhålla från angrepp.
Om ett militärt angrepp likvä l sku ll e
komma, är en angripares möjligheter
goda att välja tid och plats för sina
operationer och att anfa ll a överras
kande. Dessa möjli gheter ökar i takt
med den tekniska utvecklingen, vilken
i sin tur medger ökad rörlighet såväl
på marken som i luften.

• • För att öka möjli ghetern a att för
ändra taktiken i krig under hård tids
press erfordras främst bättre kunskap
om tre viktiga förhåll ande n.

• • För att lösa vå r uppgift i krig
måste vi välja stridssätt (taktik ), som
ska ll ge ett överta g över angriparens
sätl att agera. För detta krävs kunsk ap
och kännedom om angriparens taktik.
Här behövs all vår kunskap, fantasi
och kreativ itet sam t all tillgänglig
information .
Tid sfö rh ållanden för beslut och in
sa ts är kor ta i ett flygkrig. Misstag blir
svåra at t reparera. Att allt efter lägets
krav kunna förändra vå rt uppträdand e
och teknik är nödvändigt, inte minst
när vi ställs inför överraskande och ej
förväntade situationer. Men med de
korta tidsförhållandena som gä ller,
måste förändring av str id ssätt kunna
ske snabb t. Med dessa resonem ang
som grund följ er att taktikförändring
är något som främst är att hän föra till
en krigssituation.
Ett sätt att förbättra förmågan att
fatta rätta beslut och genomföra förän
dringar är att i fred bedriva en mål
inriktad och förutseende taktikutveck
ling.

3) Det tredje är att v i bättre än i dag
klargör begreppet effekt.

1) Det första är det förväntade utfallet
av vå ra eg na insatser oavsett om
det gä ll er takti k på låg el ler hög
ni vå.
2) Det andra är bättre kunskap om

orsakssammanhang i det taktiska
mönstret. Det vill säga vad som
påverkar vad och i v ilken grad.

F/ygvapenNyll nr 4/92

Utan god kunskap om dessa tre för
hållanden försämras möjligheterna att
fatta det mest optimala beslutet i varje
situation. Ju mindre kunskapen är
desto större är risken att fatta fel
beslut.
• • Taktikutvecklingen bör princIpI
ellt bedrivas på sådant sätt att - utgå
ende från förväntat uppträdande hos
motståndaren - 01 ika faktorer varieras,
så att oväntade situationer uppstår.
Därav kan sedan slutsatser dras om
orsakssammanhang, som i sin tur
leder till insikt om vilka förändringar
av teknik och/eller uppträdande som
bör genomföras för att på bästa sätt
hantera uppkommen situation och
lösa uppgiften.
Taktikutveckling är därför ett medel
för att öka förmågan att i krig vid
ovä ntade händelser och u nder korta

dra gränser mellan arbetsmetodik 
stridsteknik - taktik eller även i vissa
fall operationer.
Det handlar om att inför en uppgift
och med givna tekniska och personel
la system på bästa sätt uppträda/strida
för att få eftersträvad effekt och lösa
uppgiften. Detta kan då gälla den
enskilde soldaten i en ren duellsitua
tion likaväl som större förbandsenhe
ter insatta över stor yta och under
längre tid.
Vertikalt visar bild l, att inom taktik
utvecklingen rör vi oss genom hela
skalan av begrepp ända nerifrån ar
betsmetodik upp till operationer. Upp
gifter, situationer och tillgängliga re
surser måste få vara styrande när sätt
att föra strid skall väljas och inte var
någonstans i begreppsfloran man ham
nar med risk att överskrida gränserna
till någon annans ansvarsområde.

Vad som emellertid kan vara svårt
att avgöra är i vilken grad de olika
delsystemen påverkar varandra och i
vilket inbördes förhållande de står till
varandra. Alla är lika viktiga för helhe
ten. Men flyg(förbands)takti ken bör
vara vägledande.
Inom verksamhet med taktikutveck
ling använder vi därför begreppen
flyg-, stril-, bas-, ledning- och sam
bandstaktik.
Var någonstans på den vertikala
skalan vi befinner oss, har emellertid i
detta sammanhang mindre betydelse.
Tyngdpunkten ligger dock på flygkom
mandonivå (s k taktisk nivå).

eTS uppgifter
Flygvapnet har nyligen en enhet för
taktikutveckling satts upp i
Malmslätt. Denna benämns
Central TaktikSamordning
(CTS). Det är en stabsenhet
med uppgift att leda, sam
ordna, stödja och stimulera
utvecklingsarbetet inom tak
tikområdet. CTS ingår tills
vidare i flygstaben (FS/CTS).
Taktikutveckling är mån
ga gånger en typ av studiearbete och
forskning som övergår i prov och för
sök. Den följs av eventuella för
ändringar i de materiella och perso
nella resurserna samt utmynnar i
utbildning och övningar.
Med dagens förutsättningar för krig
föring - som kännetecknas av högt
tempo, stor rörlighet stor eldkraft och
tekniskt avancerade vapensystem 
följer även krav på att snabbt och
framsynt kunna förändra stridssätt allt
efter lägets krav. eTS uppgift är att i

CENTRUM
tidsförhållanden fatta rätta beslut samt
vidta ri ktiga åtgärder.

Fig 1

Taktikbegreppet
SB

Taktikbegreppet

LEDN

Taktik är ett stridssätt där ibland tekni
ken får styra uppträdandet. I andra fall
får önskat uppträdande styra utform
ningen av de tekniska systemen.
Stridssättet för den enskilde, för för
band och för grupper av förband
påverkas sinsemellan och i olika hög
grad. På grund av denna ömsesidiga
påverkan är det i detta sammanhang
inte meningsfullt att närmare försöka

STRIL

BAS
FLYG

Op

Taktik
Stridsteknik

fred, kris och krig kunna ge underlag
för dessa förändringar.
CTS uppgifter i fred kan sammanfat
tas enligt följande:

Arb.-metodik

ers skall:
~ Utveckla taktiken för i drift varande sy

Bild 1 visar även en annan skärning
- den horisontella. Här är figuren sku
ren i delprogram. Man talar då om
flyg(förbands)taktik, striltaktik, bastak
tik o s v.
Eftersom dessa delsystem med sina
framförallt
tekniska
komponenter
påverkar hel heten vad gä lIer insats
och verkan med flygstridskrafter, faller
det sig naturligt att även tala om taktik
i rent systemmässiga termer.

~

~

~
~

~

Med hjälmmonterade sikten styrs vapen och
radar. I Israels flygvapen finns ett sådant sy
stem på förband. Och det franska nyprojektet
Rafale provflygs med liknande sikteshjälpme
del.
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~

stem och funktioner inom Flygvapnet
med hänsyn till krigets krav.
Samordna pågående och framtida verk
samheter inom taktikutvecklingsområ
det.
Medverka i utarbetande av taktiska an
visn i ngar.
Medverka i ÖB:s arbete med framtag
ning av lufthotbild.
Utvärdera underrättelser i syfte att kon
sekvensbeskriva deras inverkan på egen
taktik och egna system samt därvid före
slå eventuella förändringar.
Utvärdera inverkan av telekrigsinsatser
på egna och angriparens system och
taktik samt utforma taktik för utnyttjan
de och ledning av telekrigsresurser.
Ansvara för framtagning och utformning
av resurser i fred och krig för förändring
och anpassning av tekniska system.
~
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Fig 2
~

Etablera och upprätthålla en nära kon
takt med FMV, staber, tJktiska chefer
och förband samt med forsknings- och
industriorganisationer såviil inom som
utom landet.
~ Medverka i undervisn i ngsverksJmhet
inom taktikområdet.
~ Biträda vad gäller tJktiska övervägan
den vid målsättning och specifikation
av nya system.
~ Stödja verksJmheten med taktikutveck
ling vid förbJnd och skolor.

ers roll
Våra system är i dag och blir än mer I
framtiden mycket komplexa. Men sy
stemen är inte bara tekniskt komplexa.
De är även komplexa i så motto att de
betjänas av flera grupper av männis
kor, vilka är sammankopplade och
inbördes beroende. I denna typ av
system är det omöjligt att separera tek
niska faktorer från sociala - männi
skan är alltid en del av problemen och
alltid en del av lösningarna.
Det tycks som om de nya systemen
medför ett genombrott (ör en ny krigs
konst. Det är emellertid nödvändigt att
de
tekniska
förutsättningarna
blir
genomlysta och att möjligheterna görs
tydliga. Det är också nödvändigt att
tekniken utformas runt människan, hen
nes egenskaper och krav. Men framför
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Utvärdering

Be lut

allt måste individerna i organisationen
medverka i utvecklingsarbetet. Detta
gäller inte minst taktik- och systemut-

veckling. Hela organisationens kreati
vitet måste tas till vara.
Ingen organisation kan fungera på

A37-sim latarn vässas ytter igare

modi
fiering
av Flyg
vapnets JA 37-simu
latorer är just nu inne i
ett intensivt skede. Det
gäller det fortsatta ar
betet som i sin slutfas
skall medge anfall mot
stora målförband.
Projektet går under samlings
namnet SULUPP etapp 2. Un
der SULUPP etapp l (som nu
är införd på samtliga JA 37
simulatorer) har FFV, SAAB
SCAN lA och Ericsson Radar
Electronics infört flygplanslika
enheter samt radarsimulator i
simulatorn. Med den lösningen
finns flera fördelar, som man
nu spinner vidare på. Dator
programmen som används i
systemsimulatorer vid SAAB
SCANIA i Linköping, Ericsson
Radar i Mölndal och i delar av
Flygvapnets JA 37-simulatorer
är nu likvärdiga, varför Flyg
vapnet har gjort en kostnadsef
fektiv investering för framtiden.
En annan fördel är att pro
gramvara och enheter till flyg
plan kan utprovas i en trä
ningssimulJtor som har bättre
taktiskt operativa förutsättning
12
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ar än en testrigg eller systemsi
mulator hos en tillverkJre. Fle
ra sådana prov har redan ut
förts med gott resultat, inte
minst med tanke på det inten
siva flygtidsuttJget som simula
torn har. För närvarande tJS
det ut tio gånger mer flygtid i
simulatorn än i ett enstaka flyg
plJn under samma tid.
SU LUPP etJpp 2 innebär, att
man gJr vidJre och utnyttjar
den nya radarsimuleringens
möj I igheter, som kJn bjudJ
avsevärt flera mål och mer
verklighetstrogen störning, iin
det gam IJ systemet. I nför den
arbetssituation som simulator
instruktören då stiills inför,
räcker i nte den presentation
som i dJg finns på instruktörs
stationens bildskärmJr. Den är
helt enkel för rörig och svårö
verskådlig, när instruktören
skall spela sinJ olika roller
med framgång.

Många roller
Att vara lärare, flygledare, ra
darjaktledare, rotetvåJ med
jaktlänksuppträdande och kor

rekt radiokommunikation SJmt
förare av målförbandets alla
flygplan, störoperatör i de en
skilda mJlflygplanen i stort sett
samtidigt, kräver en annan och
bättre instruktörsstation än den
som finns i dag. Om hur den
instruktörsstationen skall se ut
handlJr arbetet inom projekt
gruppen.
Rent konkret kommer tre
nya och större bildskärmar
(29") i färg att införas. Innehål
let på dessa skärmar blir helt
nykomponerJt med modern
design och med s k mus
hantering.
En av skarmarna innehåller
scenariot för uppställning av
eget flygplan med omvärld
samt mål med tillhörande faci
I iteter. De musstyrda, nykon
struerade menyerna ar lättolka
de trots att de innehåller stor
mängd med information. En
övningsbank med färdiga öv
ningar, som korresponderar
emot Jnvisningarna för typin
flygning och jaktutbildning, in
förs också. I dessa övningar
finns fiirdiga målgrupperingar.
Instruktören kan emellertid en
kelt förändra delar av övning

en, efteregetbedömJnde.
En annan bildskärm visar en
kartbild, där mJn kJn följJ det
geogrJfiskJ skeendet i färg,
med väl komponerade symbo
ler för olika måltyper, beordrad
väg för målförbandet, hjälpme
del för jaktstridsledning mm.
På den tredje bi Idskärmen
finns en mer verklighetslikt
uppritad
instrumentbriidJ
i
korrektJ färger, så att instruktö
ren inte skall behöva leta med
blicken efter information. Dess
utom införs olika fJsta och
blinkande färgfält runt JvritJde
instrument och strömbrytJre,
så att ett felgrepp aven övande
förare direkt uppmärksammas
av instruktören.
Dessutom görs viss omflytt
ning JV instruktörsstationens
övriga kontroller för Jtt ge en
mer lättJrbetJd miljö och för
att tillåta att det vid viSSJ om
fattande övningar finns plats
för två instruktörer.

F 16 i bräschen
Arbetscykeln kan sägas ha sitt
nav på simulatorn vid F 16. I
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lång sikt om olika avdelningar inte
kommunicerar med varandra. Ju stör
re inbörd es beroende mellan avdel
n i ngar som förel igger, desto större be
hov finns det att samordna deras akti
viteter. Detta måste göras med infor
mation och styrning i olika former. Det
behövs alltså något slags samstämmig
het mellan delarna, speciellt i fråga
om delarnas förhållande till helheten.
Annorlunda uttryckt måste en organi
sation genomsyras av vissa föreställ
ningar som åtminstone till viss del är
gemensamma för alla avdelningar,
åtminstone för de avdelningar som
uppvisar ett stort inbördes beroende.
Engagemanget i taktik, taktikföränd
ring och taktikutveckling är ett sådant
"kitt" som för Flygvapnets del medver
kar till att hålla samman organisatio
nen och bidrar till att hålla taktiken
levande. Men detta kräver ett aktivt
deltagande av organisationens med
lemmar. Behovet av samordning av
taktikutvecklingen är väl dokumente
rad. Detta betyder inte, att man i Flyg
vapnet tidigare gjort ett mindre gott
arbete. Det är snarare så, att med
nuvarande utveckling av teknik och
uppträdande ökar kraven på att bättre
samordna och utnyttja de resurser som
står till förfogande. CTS skall därför
ses som en katalysator för taktiska
ideer sam t som samordnare av verk
samhet.
projektgruppen - som är sam
mansatt av personer
från
JA 37-förband , flygstaben, FMV,
FFV och SAAB-SCANIA - är
kapten Börje Ekstrand (F 16/
Se M) en centra l figur. H an hJr
befattningen SUL-systemledare
för Jaktv iggen, vilket innebär
att han skall ha den sam lade
bilden över övningar och simu
latorns operativa möj I igheter.
Två andra tunga namn i för
bandsgruppen är kapten Bengt
Östervall (F 4/Se NN) SJmt
kapten Janne Mood (FBS).
I det pågående utveckl i ngs
arbetet måste den sammJn hål 
lande SUL-systemledaren ha
en mängd kunskaper och egen
skaper för ett bra slutre-sultJt:

Hur skall det ske?
En Iigt bild 2 kommer idee r, försla g,
uppdrag eller order in till CTS . En del
av dessa kan komma fr ån förband ,
FMV, industrin - andra från flygstaben
och åter andra initi eras internt i CTS.
Vid CTS diskuteras oc h analyseras
därefter dessa ideer och förslag. Man
utarbetar ett förslag till åtgärd som syf
tar till att pröva försla gen i någo n form
av verksamhet. Dessa förslag går
sedan till ansvarig ledningschef i flyg
staben, som fattar beslut om utveck
lingsa rbete i form av uppdrag eller
projekt.
Så dras verksamheten igång. Upp
dragen eller projekten kan rikta sig till
förband, skolor, FMV eller industrin. Så
småningom leder det hela till en slu
trapport som utvärderas av CTS . Däref
ter arbetar CTS fram ett slutligt förslag
till åtgä rd som ställs till funktiol1san
svarig chef som CFV, CFK eller C El.
Dessa fattar slutligt beslut om åtgärd
och sätt för genomförande av denna.
CTS är alltså en stabsenhet med uppgi ft
att leda och samordna verksamhet som
genomförs någon annanstans, t ex vid
förband, skola eller industri. Härmed
har vi kanske funnit ett bättre taktiskt
grepp eller en ny systemutveck ling
som gagnar vår krigsuppgi ft.

som ingen tidigare utfört.
4) Ha uthållighet i ett långdra
get projekt med många sam
De egenskaperna har Börje Ek
manträden och långa pass strand'
med pannan i djupa veck
Inom Fl ygvapnet vet vi, Jtt
framför datorskärmen.
vårJ " nya" JA 37-simu latorer 5) Att inte låta sig nedslås av
so m de kommer att se ut efter
de motgångar som oundvik
den pågående modifieringens
ligt inträffar i ett projekt som
slutfas i slutet av 1993 - inte
rör sig inom det nya okända,

har sin motsvarighet någon
annanstans i vä rld en. - Svensk
teknik och dito tekniker är do
kumenterat av mycket hög,
internationell klass. En trygg
het'
•

En av bildskå'rmarna visar en kopia av kabinens
Instruktörens arbetskarta och en av de många dia
instrumentpanel och kabinens reglage. I nuläget
Iogrutorna. "Jakt" för manövrering av det kom
är de två centrala delarna, instrument och vapen
pfexa scenariot, som utgör den totala miljön för
hantering i stort sell klara. Resten är under redi·
den tränande flygföraren . - Via dialog rutan Jakt
gering/konstruktion.
kan instruktören bestämma alla parametrar för
jakten såsom beväpning, bränsle, väder, baser, m m.

1) Vara aktiv förare i systemet
med kunskap om den senas
te programeditionen i flyg
planets datorsystem.
2) Vara aktiv och duktig SUL
instruktör med ingående
kunskap om hur varje sy
stem är simulerat och hur de
begränsningar som finns i
ett simulerat system yttrar
sig vid träning i simulatorn.
Veta hur övningarna är upp
lagda och hur utbildningen
bedrivs, både i luften och i
simulatorn.
3) Kunna hantera pe-baserade
rit- och ordbehandlingspro
gram.
h~
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• • Resultatet av diskussioner samt
besluten och motiv för dessa doku
menteras. Man bygger inom CTS där
med upp en datakunskapsbas som kan
komma till användning i ett komman
de läge samt även avses användas
under krig som hjälpmedel i föränd
ri ngsarbetet.
Det är viktigt att påpeka, när CTS
funktion eller roll i Flygvapnet diskute
ras, att bildandet av CTS inte på något
sätt ändrar på vare sig ansvar för tak
tikutvecklin g eller befogenheterna för
chefer att beordra verksamhet.
Chefen för CTS har ingen formell
befogenhet att beordra någon verk
samhet utanför den egna organisatio
nen. Inte hell er har han övertagit an
svaret från nuvarande chefer inom
Flygvapnet att bedriva taktikutveckling.
Vad han i stället kan göra är att leda
och samordna id eer, förslag och verk
samhet samt att skapa resurser för att
stödja respektive c hefer i deras arbete
med taktikutveckling .
CTS skall vara e tt verktyg med vilket
taktikutvecklingen kan drivas kraft
fullt och målinriktat.
För att göra detta behövs allas vår
medverkan - DII'J med. Lyckas vi 
och det skall vi - kommer vi att inom
samtliga delsystem gå en intressant
och innehållsrik framtid till mötes,
som på ett mycket direkt sätt inverkar
på och gagnar vår krigsuppgift.
•

' - - - -- - - 1

" pÖrSlltlrStlktltlemien
Som resultat av ÖB-utredningen om den
högre militära utbildningen inom försvaret,
har Militärhögskolan (MHS) och Förvalt
ningshögskolan (FörvHS) ~enom fört en om
~rganisation som gäller fran den l juli 1992.
OB har också givit MHS och FOA (Försva
rets Forskningsanstalt) i uppdrag att utöka
samarbetet för att göra den högre militära
utbildningen mera forskningsanknu ten.

"4,, hll ~e~ko", (Fst/Pers 2)

II(.~~ 1>ek~ckt, (Milo ÖN)
f~itl ~kOlflkKO~~OK, (FS/Prod 3)
~iö"" ~iAolfl, (FörvHS)

/3

n projektgrupp, "Försvarsakade
har bildats. Uppg iften är
att föreslå/pröva nya lösn in gar oc h så 
dana o mfördelnin gar av res urse r me l
lan myndigheterna, som betingas av
försö ksverksamheten.

t---i mien",

Den högre militära
utbildningen (HMV)

~.

Förordnande
Regeringen har förordnat över
sten av 1. graden Göran Tode
all fr O m den 1 januari 1993 tills
vidare inneha långtidsvikariat
som chef för linjeavdelning vid
Militärhögskolan/MHS. - Tode
var tidigare chef för operations
ledningen vid försvarsstaben . •

Från utbildningsåret 199 3/94 skall ut
b i Id n i ngen genomföras en I igt bild 1.
Av bild l (sid 16) framg år att de nu
varande tvååriga kurse rna upph ö r,
utom vad avser de tekni ska chefsku r
serna . Den övergrip ande m ålsä ttning
en för kurserna i det nya sys tem et är
följande:
1) De taktiska kurserna (f d Allmänna
kurser A, M, FV). - Befäst dugli g het
inom eget truppslag/system med in gå
ende kunskap om ege n försva rsg ren
och v iss begrän sa d kännedom o m he
la försvarsmakten .
2) Högre stabskurserna (f d l:a året i
stabskurserna). - Efter cirka ett års
utbildning: Befäst duglighet inom
egen försvar sg ren med allm än kun
skap om oc h in sikt i hela för svarsfunk
tionen. Förm åga att leda lägre förband
och tjänstgör·a i staber på pr imär tak
tisk nivå.
3) Chefskurs med fördjupning (f d 2:a
året i stabskursen/specialistinriktade
chefskurser). - Efter cirka två års
utbildning: Ingående kun skap om oc h
r
he la
försva rsfunktionen.
in sikt
Fö rm åga att tjän stgö ra i befattninga r
som möjli ggör utveck ling mo t de
högsta c hefs nivåerna och tjänstgöring
i högre staber.
Från nä sta utbildnin gsår (g3/94)
skall alla so m b lir uttag na till högre
utbi Idn i ng fö rst genomföra högre stabs
kurs vid MH S. Dä refter genomförs
14
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l1

NlHS Gell l=örllHS
IIGndlin g
antingen chefskurs med fördjupning
vid MHS eller en specialistinriktad
chefskurs vid FörvHS (såvida inte tek
nisk chefskurs väljs).

• • Utbildningsmål. - De nedan re
dovisade utbildningsm ålen för respek
tive kurs är vägledande för högskolor
nas närmare utformning av kursplaner
m m. De är givetvis inte begränsning-

ar avseende vilka befattningar som en
skilda offi cerare kan komma att bestri
da. Dessa fr ågor förutsätts avgöras
med utgån gspunkt i personliga kvalifi
kationer rel aterat till befattningens
krav.

Högre stabskurs (HSK)
Allmänt. - Kursen är nivåhöjande och
utgör grunden för fortsatta militära
stud ier och/eller annan högre utbi Id
ning. Kursen genomförs vid MHS och
är ti II huvuddelen försvarsgrensi nri k
tad. I utbildningen skall beaktas att
huvuddelen av kursdeltagarna direkt
efter eller, efter kortare eller längre
uppehåll, fortsätter utbildningen med
chefskurs med fördjupnin g eller specia
Iisti nri ktad chefsku rs.
Det är önskvärt att uppehållet mel
lan kurserna är så kort som möjligt.
Utbildningsmål. - Kursen skall ge
nivå 3-kompetens. Efter praktisk meri
terande tjänstgörin g skall eleven kun
na befordras till överstelöjtnant/ kom
mendörkapten. Kursen skall ge en
grund för befattnin gar främst ' inom
egen försvarsgren.

Tekniska chefskurser
Allmänt. - De tekniska chefskurserna
genomförs I en sammanhän gande
följd under cirka två år huvud sa kligen
vid MHS. Motsvarande nivåh öj ande
utbildning som genomförs under HSK
(högre stabskurs) genomförs samman
ta get under hela den tekniska kursen.
Tekniska studier varvas med operations
konst, chefs- och ledarskapsutbild
ning.
Följ ande kurser genomförs:
~ Teknisk

chefskurs
(Te K AJ
~ Teknisk chefskurs
nen (TeK M).
~ Teknisk chefskurs
~ Teknisk chefskurs

för officerare ur arm en
för officerare ur mari
telekrigkurs (Te K TK).
fortifikation (Te K FJ.

Utbildningsmål. - Kursen skall ge
befästa nivå 3-kunskaper. Efter prak
tisk meriterande tjänstgörin g skall el e
ven kunna befordras till överstel öjt
nant/ kommendörkapten samt kvalifi
cera sig till chefsurvalsgruppen och
vid are befordran.
~
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Bild 1

Utbildning till och inom nivå 3

Utbildningen genomförs av Förv H S
och huvuddelen av kurstiden skall
omfatta studier inom spec iali stområ
det. En mindre del ska ll omfatta ope
rations konst, chefs - och ledarskapsut
bildning. Denna del av utbildningen
ge nomförs i samverkan med MHS.

CHEFSURVAL
Incli vicl anpilSSi\cI
kom pct ens
UPlJbyggnilcl

~

~

PRAKTISK TJ ÄNST

Specialist inriktade
CHEFSKURSER
ca l2 mån

0-8 år

Nivåhöjande
utbildning

> 24 mån

" Underhållstjä nst och mate rie lförvaltning
(H /ntK)
"Persona ltjänst (HPK).
" Produktions ledning (HPLKj.

UII.1gning för utbil dning til l
ni v<\ 3. Prelim inärt för hel;}
utbi Idni ngen. Beforclring,
nJmdskaraktiir.

Utbildningsmål. - Kur se n ska II gel
befästa nivå 3-k un skaper och specia
li stkompetens. Den ska ll också efter
praktisk meriterande tjän stgörin g ut
göra grund för kvalificering till c hefs
urvalsgruppen och vidare befordran.
Under innevarand e utbildningsår
genomför MHS försöksvi s en til lämp
ning av ovanstående utbildningsstruk
tur med de kurser som ryckt in under
hösten 1992.

De gamla försvarsgrensanknut na lin 
jerna vid MHS har omorganiserats.
MHS har intagit en organisation som
dels medger en ökad integrering inom
linjerna mellan de olika försvarsgre
narna , del s är mer anpassad till ett
utökat samarbete med FOA.

Bild 2

Yrkesofficer
nivå 4

Allmänt. - För elever som fullgjort
HSK är chefskurs med föt'djupning et!
av de två huvudalternativen för fort
satta högre studier. Kursen är försva rs
maktsgemensam. Den är operati v t
inriktad och har o lika fördjupnings
områden - t ex:
•
•
•
•
•
•
•

Strategi.
Operationskonst.
Underrättelse/säkerhetstpinst.
Operativ underh/il/stj,lnst.
PersonaltFinst
Produktionsledning.
Ledning .., - och informationssystem.

Varje elev skall vä lja ett av fördjup
ningsområde na.
Utbildningen genomförs av M H S
och fördjupningsområdet skall omfatta
en mindre del av kurstid en, medan
huvudd elen ska ll omfatta operations16

konst, chefs- och ledarskapsutb ild
ning.
Utbildningen inom fördjupnings
område na operativ underhållstjänst,
perso naltjänst och produktionsledning
genomförs i samverkan med FörvHS.

Utbildningsmål. - Kur sen skall gel
befästa nivå 3-kunskaper och skall,
efter praktisk meriterande tjänstgöring,
utgöra en gru nd för befordran och för
att kvalificera sig till chefsurva lsgrup
pen.

Allmänt. - Efter genomförd HSK är
specia li stinriktade chefskurser det and
ra huvudalternativet för fortsatta hög
re stud ier. Kurserna är försvarsmakts
gem ensamm a och skall ge specia li st
kompetens inom områdena:

Takli - Taktiska linjen utbildar de
f d al lmänna kurserna som har var sin
försvar sg rensi n ri ktad ku rs. H är fi nn s
också en ledarskaps- och pedagogik
utvec klingsavdelning, där två FOA
forskare arbetar på deltid.
Sli - Stabstinjen utbildar de tre för
svarsgrens inriktade högre stabskurser
na. Vid linj en finns taktik- och stabs
tjänstiärare ur de tre försvarsgrenarna
jäm te funktionsföreträdare ur Armen.
Kart- och sjökortshanterin g är place
rad här som en gemen sa m res urs för
skol an.
Tekli - Tekniska linjen har ansva ret
för de tekn iska chefskurserna för Ar
men och Marinen samt även högre
fortifikationstekniska och högre tele
krigskurser. Vid linj en är MHS två c iviFlygvapenNyll nr 4/92

la huvudlärare i matematik och ellära
placerade.

Opli - Operativa linjen ansvarar för
chefskursen med fördjupning (samt för
högre operativ chefskurs och den hög
re chefskursen, "management"). Vid
linjen finns samtliga strategi-, opera
tio nskonst -,
u nderrä tte Ise/sä kerhets
tjänst-, personaltjänst- och totalför
svarslärare. Lärarna undervisar även
vid de andra linjerna i dessa ämnen.
Skolans ADB-avdelning är knuten till
Operativa linjen men har utbildnings
ansvar inom hela skolan.

även för andra året men inte med
säkerhet den bästa. Eftersom elever
na skall erbjudas "fri" tid om cirka
30 procent för fördjupande studier,
måste en klart ökad flexibilitet i
såväl planering som genomförande
skapas.
3)Kravet på forskningsanknytning och
en ökad förmåga till akademisk
forskning under främst andra året
leder till en mer akademiskt inriktad
utbildningsmetodik med nya kl·av på
lärarna.

Den tillförs emellertid ett flertal for
skare. I höst leder MHA en akademisk
kurs i militärhistoria. Utbildningen har
lockat många sökande.

• • Redan i dag finns vid MHS och
FörvHS embryon till en organisation,
som skulle kunna jämföras med en
civil utbildningsplats av samma digni
tet. Lärarna i de tyngsta ämnena är
organisatoriskt sammanförda i "fakul
teter" såsom:

• Chefen för MHS har i den nya orga
nisationen en produktionsledare "con
troller", en forsknings- och utveck
lingsledare samt en stabschef med
stab till sin hjälp för att understödja
verksam heten.
FörvHS har genomfört motsvarande
organisationsförändring. All högre mi
litär utbildning som är försvarsmakts
gemensam har samlats vid högsko
leenheten.

"Strategi"
"Operationskonst"
"Taktik"
"Teknik"
"Militärhistoria"
"Ledarskap"
"Undsäk"
"Underhållstjänst
och materielförvaltning"
"Försvarsekonomi"
"Personaltjänst"

MHA - Militärhistoriska avdelning
en har inte ändrat organisationen.

(vid MHS)
(

)

(vid FörvHS)

CK 93-94
CK 94-95
CK 95-96
CK 96-97

93-10-04
94-1 O-OJ
95-10-02
96-08-25
96-10-07

t
t
t
t
t

o
o
o
o
o

m
m
m
m
m

94-0il-28
95-03-27
96-0G-25
96-12-22 1)
97-0G-24

7) Fördjupningsv,lrianl Lednings- och infor
mationssystem. Furslag föreligger om ,lit den
na operativa !hrdjupningsvarian! ,kdll vara
sclrskild kurs med ,tar! april -93 och slut
augusti -96 (folja tekniska che!skurc,ernas
struktur).

Specialistinriktad
chefskurs
vid
FörvHS utgör vidareutbildningsvariant
nr 2 efter HSK. Av översiktsskäl anges
därför de i tiden närmast liggande kur
serna.
FörvHS
första
specialistinriktade
chefskurser enligt HMU:s (högre mili
tär utbildning) nya struktur börjar följd
riktigt ett år efter MHS första HSK
enligt ny struktur.
• • Årligen planeras HlntK (högre
intendenturkurs)
att
genomföras.
Övriga specialistinriktade chefskurser
planeras genomföl·as mot bakgl·und av
organisatoriskt krav och individuella
önskemål, vilket kan innebära att
dessa chefsku rser i nte genomförs årl i
gen. Exakt kurslängd har hitintills inte
fastställts. Omkring årsskiftet beräknas
planeringen vara klar.

Specialistinriktade chefskurser (alt 2)

Den framtida chefsutbildningen vid
"Försva rsa kadem ien" skall såsom tid i
gare visats syfta mot "inträde" i ÖB:s
chefsurvalsgrupp. För att möjliggöra
detta måste officeren under sin utbild
ningstid ges stor frihet att både bredda
och fördjupa sina kunskaper och
chefsegenskaper. Samtidigt föreligger
ett klart utbildningsmål efter cirka ett
års stabskurs att formellt vara kvalifi
cerad till befordran till överstelöjt
nant/kommendörkapten efter viss yt
terligare meriterande tjänst.
Den framtida "Försvarsakademien"
måste således anpassa både sin utbild
ningsmetodik och organisation till det
tidigare sagda. Hur då göra detta?
En särskild grupp arbetar med den
na problematik och skall omkring års
skiftet 1992/93 redovisa förslag till
såväl metodik som organisation.
• • Gruppen har redan kommit fram
till vissa grundläggande element i
utbildningsmetodiken. Dessa är:
l)Att dagens metodik sannolikt är den
bästa för stabskursåret, eftersom där
finns klart preciserade krav och mål.
Stor del av utbildningen genomförs
som applex och spel.
2)Att dagens metodik är användbar
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Vad som nu återstår i gruppens
arbete är att försöka koppla dessa "fa
kulteter" till de kursledningar som na
turligtvis kommer att finnas. Det är
inte säkert att fakulteterna kommer att
se ut exakt som ovan. Ett alternativ är
att dagens linjechefer blir chefer för
de olika fakulteterna. Därigenom tor
de tillräcklig kraft kunna skapas för en
fruktbar forskning samtidigt som den
kravsatta utbildningen fortsätter.

HlntK 94-95
HlntK 95-96
HlntK 96-97

94-10-OJ
95-10-02
96-10-07

t () m CJ 95-08

HPK 94-9S
HPK 95-96
HPK 96-97

94-1 O-OJ
95-10-02
96-10-07

t o m ca 96-08

HLPK 94-95
HLPK 95-96
HLPK 96-97

94-1 O-OJ
95-10-02
96-10-07

t o m CJ 95-0G
t o m ca 96-08
tomca97-0G

t o m ca 96-08
t o m ca 97-DeJ
t o m ca 95-08
l () m ca 97-0G

• • Målet är att efterhand omstöpa
högskolorna till en mer akademisk
utbildningsplats med därför lämplig
organisation.

Högre stabskurser (år 1 gamla HSK)
HSK 93-94
94-95
95-96

93-10-04 t o m 94-10-02
94-10-OJ t o m 95-10-01
95-10-02 t o m 96-10-06

Tekniska chefskurser (enligt tidigare)
TCK TK 95-97 95-OJ-27 t o m 97-08-24
(teknisk chefskurs telekrig)
TCK F 94-96 94-04-18 t o m 96-08-25
(teknisk chefskurs fort)
96-98 96-04-15 t o m 9G-OG-23

Chefskurs med fördjupning (år 2 gamla
HSK, alt 1)

Elever till MHS HMU antages centralt
efter den enskildes ansökan. Av ansö
kan skall framgå den sökandes preli
minära val av fördjupningsområde un
der MHS chefskurs alternativt val av
specialistområde under FörvHS specia
listinriktade chefskurs.
Central antagningsnämnd samman
träder årligen normalt i maj månad för
elevuttagning. Vid behov genomförs
även
kompletterande
antagnings
nämnd i januari månad.
De elever som antagits ti II kurs med
början under 1993, skall senast under
januari 1993 ha anmält avsedd för
djupningsvariant år 2/specialistvariant.
Förbandschefs åliggande med an
ledning av den enskildes ansökan
framgår av CFV ProdV, uppslag 3.1.
•
pos 3.1
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även för småsaker är viktiga. - Men
förändringar sker.

Nyligen gjorda analyser av stridspiloter som varit
framgångsrika i strid visar att dessa varit markant
mer kreativa än sina mindre framgångsrika kolle
ger. Detsamma gäller för idrottsmän i lagsporter
som ishockey, amerikansk fotboll m m. Kreativitet
är därför en förmåga som bör vara ett kriterium
för militär uttagning samt som måste uppmuntras i
ledarskapsutbildning och i militärt agerande.

• • A ll a officerare bör förbereda sig
för och lära sig att hantera osäkerhet,
att kunna agera taktiskt klokt och
ibl and gö ra det oväntade. De analyser
so m har gjorts av tidigare krig och stu
dier av framgångs rika chefer pekar på
behovet av detta. Vanan att handskas
med osäkerhet grund läggs tidigt hos
framföral lt Flygvapnets piloter och blir
en del av vardagen. Deras överlevnad
är många gånger beroende av förmå
gan att kunna urskilja vad som är
väsentligt i hastigt uppkommen valsi
tuation. Detta bidrar till att öka förtro
genhete n med och förtroendet för den
egna förmågan. Därmed skapas en så
sta rk mottagl ighet för kritisk prövn i ng
av det vedertagna att den torde vara
unik för en yrkeskår. Inga regler är så

givna att de inte kan ifrågasättas .
reativa personer är människor
som har förmåga att utnyttja alla
sina inneboende resurser och
applicera dessa på stoff utifrån. De är
mer intresserade än andra av sitt inre
li v - de kan ofta berätta om sina
drömmar, beskriva ångestperioder och
drar sig lätt till minnes barndomsmin
nen, inte minst sensuella. De har fler
konflikter och mer ångest men tycks
bättre kunna handskas med dessa
påfrestningar. De har en förmåga att
se och göra saker på nya sätt. De är
inte rädda för det okonventionella och
kan bättre ta till vara tidigare erfaren
heter, både sina egna och andras. De
utnyttjar hela sin personlighet i sin syn
på arbetet, andra människor och livet.
Den kreativa handlingen som sådan
syftar till förändring - att skapa en ny
verk li ghet istället för den gamla. Livet
upplevs som mångdimensionelit och
in spirerande, de blir sällan uttråkade
och har mindre behov av att bli
underhållna . Barnet finns inom dem
och de kan dra nytta av barndomens
fördomsfria syn på verk li gheten. Tape
ter, blommor, belysning och annat kan
göra ett rum trivsamt men är inte det
viktigaste för en kreativ människa. Det
är i stället tillgången till arbets
kamrater att diskutera och grä la med,
folk som man trivs med och so m har
förståelse för och kan kritisera ens
ideer. Arbeten som ska kunna attrahe
ra de självständi ga, kreativa personer
na och få dem att fun ge ra bra måste
lämna väldigt stort utrymme för egna
initiativ och eget ansvar.
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• • En annan vikti g faktor är ledar
skapet. Sedan ett decennium tillbaka
har en ny ledartyp börjat dyka upp 
den förändringsinriktade ledaren , so m
har många av den kreativa personen s
karakteristika . Denna typ av ledare
har v isioner oc h fattar snabba beslut,
ä r öppen för nya ideer, projekt och
arbetssätt, experimenterar och tar
chanser, ser möjli gheter i ställ et för
problem , lyssnar på och diskuterar
med de anställda. Därigenom främjas
framförallt sa marbete och livsg lädje,
vilka båda är faktorer med stor inver
kan på effektiviteten.
För att människan ska utveckla
goda erfarenheter krävs tid till reflek
tion. Man måste få ta upp problem
och pröva sitt omdöme och sin vis
dom. Om man ger persona len tid
varje dag till att sam las, diskutera och
reflektera kommer den att våga lita på
sitt omdöme och ta eget ansvar, vilket
dock inte al ltid betyder att de följer
regelboken till punkt och pricka. För
en chef med förtroende för omdömet
hos sin personal innebär detta dock
sä ll an någon oro , eftersom regler i för
sta hand är till för dem som ännu inte
hunnit till äg na sig ett tillförlitligt
omdöme.
Det har varit va nli gt i de civila
del arna av sa mhället att betrakta den
militära miljön som mindre kreativ.
Djr arbetar mjnni skor so m är uppfos
trade att lyda ord er oc h att inte ifråga 
sätta överordnad es beslut. Försvaret
har också var it och är fortfarande till
del en regelstyrd miljö, där reglerna

Samtliga flygförband deltar i system
utveckling, taktikutveckling och ut
bi ldni ngsutveckling. På detta sätt till
varatas och uppmuntras den benägen
het till prövning och förändring som
finns ho s piloterna. I projektgrupper
tillsammans med representanter för
industri , FOA oc h FMVarbetar man
fram nya mjukvaruversioner till våra
flygplan. Den högteknologiska ut
vecklingen kräver att användarna är
in vo lverade redan från första början.
Man skapar också nya taktiska möns
ter och nya pedagogiska idee r.

Utveckling av kreativitet
Skall en arbetsmiljö med så spec iell a
krav som försvarets fungera , må ste
den ta tillvara människors skaparkraft
och ge dem möjligheter till utvecklin g
och nytänkande. Då krävs också att
ledarskapet utvecklas. Det jr vikti gt
att det finns förståelse för att det krea
tiva arbetet många gånger måste vara
långsiktigt för att ge något. Ute i
arbetslivet, i synnerhet inom indu strin,
finns en kortsiktig otålighet mot bak
grund av kommersiella krav som hos
idekläckarna kan skapa en rädsla att
fö rlora jobbet, om de inte kommer
upp med något tillräckli gt snabbt. I
Flygvapnet har man börjat komma till
rätta med dessa svårigheter och i stort
var it framgångsrik vad gä ller att tillva
rata den naturl iga kreativiteten. Om
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dessutom ytterl igare resu rser satsas på
att utveckla personalens kreativitet
skulle sannolikt ännu bättre resultat
kunna åstadkommas.
För att utveckla sin kreativitet är det
inte nog med att enbart inrikta sig på
sin förmåga inom ett visst fack. De
vida referensramar som är nödvändiga
skapas inte utan att man vidgar sina
kunskaper inom flera områden. Vilka
dessa områden är, är av mindre bety
delse. De behöver inte ha en uppen
bart naturlig koppling till ens verksam
hetsområde. Tvärtom kan studier i
"vetenskapligt avlägsna" ämnen vara
mycket fruktbara för att bygga upp en
kreativ fantasi. Allt som bidrar till att
nya mönster kan etableras är av godo.
• • Är det då tillräckligt med att barJ
öka kreativiteten hos officerarna?
Knappast! Kreativitet måste styras rätt
för att effekten skall bli den bästa. En
så dan styrning ligger i chefernas
ansvar. Det betyder att cheferna måste
vara I i ka öppna för nytänkande som
sina underställda men därutöver ha
den större erfarenhet och insikt som

fordras för att sätta det kreatörerna
föreslår i sitt större sammanhang och
för att fatta de rätta besluten. En
utveck lin g till insikter om de större
sammanhangen och alltings beroende
av vartannat underlättas av förmåga
ti II reflektion över större områden än
den egna fack kompetensen täcker.
Reflektion är en nödvändighet för
att kunna utvecklas som människa
och chef. För att reflektionen skall bli
fruktbar i samverkan med andra for
dras att sp råket är rikt nog att kunna
uttrycka alla insikter. Intellektuellt kre
ativa människor är ofta roade av skön
litteratur och poesi. Framförallt poesi
utgör en utmaning eftersom denna
ofta stä Iler extrema krav på förmåga
att förstå annorlunda uttryckssätt.
Studier i filosofi utvecklar samma för
måga men i vissa avseenden på ett
mindre abstrakt plan. Gemensamt för
litteratur och filosofi är att de oftast
erbjuder ett språk som är rikare än det
tekniska. Rikare i omfång och rikare i
nyanser.
Slutsatsen av detta är, att Flygvap
nets officerare (och naturligtvi s alla

Flygstaben kommenterar:

Det är självklart att alla
organisationer
vill ha
medarbetare som är ska
pande, initiativrika och
produktiva (= synonymer
till ordet kreativ).

hristofferson/Karlsson har rätt.
Låt oss alla ta vara på kreativi
tet. I flygstaben arbetar vi vidare
och i ökande grad med att stimulera
just de föreslagna åtgärderna.
I utredningen om "Försvarsakade
min", som ÖB anser ska ll införJs, är
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just vidgade studier föreslagna. MHS
börjar inom kort med detta.
• • Ett viktigt medel för att nå målet
är medarbetarsamtalen. Om och när
alla civila och militära arbetsledare tar
sitt ansvar och genomför planerade
samtal med sina medarbetare, kom
mer vi att ta ett jättekliv mot vad som
beskrivs i debattinlägget om ökat för
troende, förståelse och samarbete .
Hur ska vi sedan gå vidare, när vi
har skapat den kreativa miljön? Det är
utbildning som gäller, säger artikelde
battörerna. Det är viktigt att utveckla
sitt språk. Den som läser mycket får
lättare att uttrycka sig i tal och skrift.

andra med yrken som ställer krav på
"flexibility of mind", som det står i
entren till 3. div/ F 16) bör beredas till
fälle till studier i humanistiska ämnen ,
hur främmande det än kan verka för
utbildningen i övrigt.
• • Flygvapnet är av hävd en tekniskt
inriktad organisation och det gå r igen
i såväl uttagningarna av flygförare
som i utbildningen av dessa. Mån ga
uttagna har fyraårigt tekniskt gymna
sium bakom sig och den tekniska
inriktningen förstärks sedan under
utbildningens olika skeden. Behovet
av att vidga officerarnas referensramar
talar för att samtl iga utbi Idn i ngsn ivåer,
från OHS till MHS, bör kompletteras
med humanistiska ämnen. Sådana
ämnen kan vara litteratur och filosofi
men även militärhistoria, som är ett
ämne vars betydelse underskJttas i
Flygvapnet.
•

Ja, vi måste tillåta utbildning. Även
inom områden som inte har direkt an
knytning till den ordinarie tjänsten.
Universitetsstudier och växeltjänstgö
ring är exempel på detta.
•
•
Många gå nger undrar VI I
Flygvap net hur vi står oss i jämförelse
med andra, som har liknande arbets
uppgifter i andra företag.
Mina och många andras erfarenhe
ter om detta pekar entydigt på, att vi
är bra och oftast bättre än andra på att
hantera osäkerheter. Vi är utbildade
för att snabbt analysera lägen , ta initi
ativ och jobba vidare i bestämd rikt
ning.
Att kreativitet förbättras genom ut
bildning är säkert ett rikti gt påstående.
Med utbildning menar jag då inte bara
studier i humanistiska ämnen utan
utbildning i ett vidare begrepp .
Det räcker inte med teoriutbildning,
fackutbildning och fredsstjänstgöring i
befattning. Vi måste öva så nära "verk
ligheten" som möjli gt, jämföra(s) med
andra och få handledning i hur vi
skall utvecklas vidare.
•
c."öerrÖrjJrodllkliol1sledI1ingel1

os-medaliör spri ger liud
Rtcqntcr Sktcnåker:

för m~r. än 35 .år sedan lämnade han flygvapnet
och datIdens hlgh_tech-mas kin , J 29 Tunnan. Ut
vecklingen gick vidare och när J 35 Draken kom
bröts en naturlag. Plötsligt kunde människan
med ljudets hastighet. Då formades en ny dröm
hos den avhoppade jaktpiloten och mångfaldige
olympiamedaljören RAGNAR SKANÄKfR.
. Det skulle dröja till 1992 innan ögonblicket var

flyg~

,"neo
Disciplinen är hård och elen som visar
ambition får ofta utdelning, säger Rag
et är en samlad Ragnar Skanåker
nar och utstrålar förnöjsamhet på ett
.. som jag träffar på F 10 strax före
ungdomligt sätt. Den pojkaktiga frisy
Ogonblicket. Han lovordar Flygvap
ren _ sådär praktiskt kortklippt i en
net _ inte bara för den chans han får
traditionell sidbenastil - förstärker bil
att flyga Draken, utan också för den
den aven ovanligt busig 58-åring.
grundläggande fostran som han en
Ragnar Skanåker utmanar ständigt
sig
själv och sitt öde. Han hänger inte
gång fick.
_ Jag har Flygvapnet att tacka för
kvar vid gamla och invanda mönster
min framgång i livet. Total disciplin
utan söker hela tiden nya utmaningar.
och koncentration är nödvändigt både
Hans stora intresse för flygplan och
som skytt och som pilot, säger Ragnar
skytte och hans exceptionellt starka
Skanåker och ler ödmjukt.
tävlingsinstinkt har drivit honom
_ Det svenska flygvapnets pilotut
genom ett intensivt och annorlunda
bildning är den bästa i världen, säger
liv. Ragnar har tävlat som pistolskytt i
han. \ Sverige får piloterna en bredare
landslaget sedan 1966. Han har delta
utbildning än i de flesta andra länder.
git i sex olympiader och vunnit såväl
guld- som silver- och bronsmedaljer.
Ragnar är en av Sveriges bäst merite
rade idrottsmän genom tiderna.

O

17 år och volontär
n

Ragnar: Snabbare än ljudet 
en länge närd dröm.

Sverige, om det skulle behövas.
Pliktkänsla och kampvilja är utmär
kande för Ragnar Skanåker. Han be
rättar om bravader och äventyr som
om de inte vore märkvärdiga alls.
Men han återkommer hela tiden till
Flygvapnet. Och då är det som om
glöden åter tänds .
17 år gammal blev Ragnar Skanåker
volontär i Flygvapnet - med kontrakt
på sex år. Året var 1951. På flygskolan
i Ljungbyhed påbörjade han omedve
tet också sin skyttekarriär.
_ Vi låg ofta på skjutbanan. Jag
tyckte det var roligt. Men jag upptäck
te också att den som snabbast klarade
av sitt skjutpass fick lång ledighet,
säger Ragnar Skanåker och blottar lat

Ragnar växte upp som lantbrukarso i
den lilla Dala-kommunen Säter. Före
och under andra världskriget pratade
man mycket om risken för Sverige att
bli indraget i krigshandlingar. Därför
var det en självklarhet för Ragnar att
bli volontär för att kunna försvara

(

masken inom sig.
Han fick framgång och blev flottilj
mästare på pistol, modell 40. Priset
var 50 kronor och den första skytte \
medaljen i en gedigen samling på i r
dag över 800 stycken.
Ragnar Skanåker gjorde också fram
steg som jaktpilot vid F 10 och er
bjöds en plats i uppvisningsgruppen
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med "Tun nan" . Han berättar med dra
matik om de spännande flygningarna
och om hur hjärtat bultade var gång
han satte sig till rätta för att flyga med
hjälp av "spaden och kula n" - (~ två
grundinstrumentl.
_ En enda nysning hade varit fullständigt förödande när vi flög i ruta,
säger han med eftertryck . Ragnar
berättar att han hoppade av uppvis
ningsgruppen när hans kapacitet stod

,

resan
. hade under tiden speku le rat i
_ Jag
diamanter för att få bästa avkastning
på lönen, berättar Ragnar Skanåker.
Sedan blev det dags att omsätta dia
manterna till kontanter. Kursen var
god . Pengarna sku ll e gott och väl
räcka till att lösa ut komp anjonen från
före taget där hemma . Men under en
värdetransport stals pengarna. Ragnar
tvingades återvända till familjen med
även tyret som enda kapi tal.

Dagens och går.dagens uppvisnings
piloter inför "oganblicket".

Ragnar Skanåker har burit så

länge.
Han kli ver upp i baksists
på 35C Draken och sätter
sig tillrätta. När jetmotorn
dånar ser jag ett brett leen
de och ett allvarsamt ögon
par bakom cockpithuven.
Ragna r Skanåker lyfter från
Tillfångatagen och rånad
marken för att uppfyll a
drömmen om att en gång
få spränga ljudvall en. Jag
Egen
väg
till
Mach
1
1958 var tiden inne för ett farvä l ti ll
tror hans hjärta bultar vi lt.
topproI lar, loopi ngar och den fram
Han skall strax passera
gångsrika uppvisningsgruppen. Efter
pojkdröm men , den förr
Ragnar Skanåker har gått sina egna
en kort sejour som teknisk utvecklare
så magiska Mach l-grän
vägar, även om det en gång såg ut att
av robotar hos Svensk Flygtjänst ville
bli en he lt "van li g statsanställd" av
Ragnar stå på egna ben . H an köpte en
sen.
•
honom. Han har haft stor skyttefram
bensinstation tillsammans med en god
gång och vann senast i somras ett OS
vän och slog sig för en ko rtare tid ti ll
brons i Barcelona. Han verkar omätt
ro i skånska Munka-Ljungby. Han fick
li g. Och när jag frågar hur lä nge han
utrymme att sansa sig men också att
tänker h ål la på och tävla, rycker
lut:
inse att hj ärtklappning och adrenalin
Ragnar på sina breda axlar och ler ett
tillflöde var en positiv del av hans liv.
~eeiKo" ~O'~M
finurligt leende till svar. Ragnar plane
Ragnar såg sin chans till äventyr, när
#bI4 totU.
rar inte, det blir som det blir. Och så
han behövde kapital för att lösa ut sin
länge h an har c h ans att vinna, kom
kompanjon från företaget. Med bus i
mer han att fortsätta.
ögonen berättar han:
Så är tiden inne för hans livs upple_ Jag ringde hem till min fru och sa:
velse _ ögonblicket. Drömmen som
"Jag åker till Kongo på ett år\ "
I Kongo flög Ragnar in förnödenhe
ter och hj älpte missionärer. Men även

som högst.
_ Varje utmaning har ett tak. Det
gäller att dra sig ur innan man miss
lyckas, säger han och medger sin
rädsla fö r prestigeförlust.

\

tyret vändes i skräCk. Han fick nog
den dagen han blev tillfångatagen av
inhemska styrkor. I fångenskapen blev
Ragnar religiös och han funderade på
att sadla om till missionär. Men hus
trun sade bestämt nej till fler äve ntyr.
Han fogade sig och förberedde hem

Ragnar travesterar: Gärna ert OS-guld
till,ljudbang
men först
en regäl
...
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Tack flygvapnet  Toppen!
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Svensk sisusucce vid flygutställningen på

I början av september hölls den vartannat år åter
kommande internationella flygutställningen på Farn
borough, 60 km sydsydväst om London i England.
Det var bara tre veckor efter det aN portarna
stängdes till Rysslands första internationella flygut
ställning "MosAeroshow" (se referat, sid 27).
Det blev för Sveriges vidkommande en unik
utställning. Det var första gången som vi presente
rade två nya flygpJansprojekt, JAS 39 Gripen och
SAAB 2000. Bägge gavs stort utrymme i de flesta
massmedier. JAS-projektets numera stabila grund
och den offensiva marknadsföringen gav positiva
kommentarer. Närvaron av HM Konungen, stats
ministern och försvarsministern under början av
utställningen uppmärksammades och relaterades
som ett tecken på det starka stöd som projektet
har från de "högre makterna".

//

"Ryskt" deltagande. - Tre länder från
det f d Sovjetunionen deltog. Ryss
land, Ukraina och Uzbekistan ställde
ut inte mindre än 22 flygplan och heli
koptrar. Många av dessa var flygplan
som i nte visats i nternationellt tid igare,
vissa hade till och med undanhållits
den inhemska MosAeroshow. Detta
bidrog naturligtvis till ett massivt in
tresse för dessa länders deltagande.
Personellt hade ryssarna gjort en
minst sagt imponerande satsning. Vid
en av presskonferenserna framträdde
cheferna för flygindustrierna i OSS,
Ukraina och Uzbekistan tillsammans
med chefskonstruktörerna vid samtli
ga väl kända konstru ktionsbyråer: An
tonov, Beriev, Ilyusjin, Jakovlev, Ka
mov, MiG, Suchoj och Tupolev! Lägg
därti II att chefskonstruktörerna för de
01 ika flygplans- och hel ikopterprojek
ten fanns på plats samt många andra
experter. Totalt bestod den "ryska"
kontingenten av inte mindre än ca
500 personer!
Det som varit ett dominerande
"ryskt" inslag under tidigare flygut
ställningar (Dubai och MosAeroshow),
näm I igen presentation av vapen

fr

Rotef/ygning:
SAAB 340 och
nya SAAB 2000

22

/
FlygvapenNytl nr 4/92

/
,

/
(främst jakt- och attackrobotar), sak
nades nästan helt på Farnborough .
Det enda som visades var robotattrap
per av AA-12 och AS-17 på MiG-29
respektive Su-3S samt attackraketer
och pansarvärnsrobotar till attackheli
koptern Ka-SO.

Vår svenske försvarsminister, Anders Björck
(iklädd Flygvapnets pilotoveral/), här tillsam
mans med sin pressekreterare Kjell Göthe i
vimlet av journalister sedan ministern anlänt
med tvåsitsig Viggen.

• • Två versioner av MiG-29 ställdes
ut - MiG-29S och MiG-29M.
MiG-29S är en variant av den "va n
liga" versionen FULCRUM C. Till det
yttre finns inga skillnader. MiG-29S
har
emellertid
ett
moderniserat

vapensystem som ger
kapacitet att bära den
aktiva radarjaktrobo
ten AA-12. Detta har
naturligtvis förbättrat flygpla
nets förmåga i jaktuppgiften. Dock
har ingenting gjorts åt attackkapacite
ten. Enligt uppgift finns MiG-29S
i nom de ryska flygstridskrafterna.
Modifieringen kan också tänkas bli ett
alternativ till uppgradering av MiG-29
för flera länder som tidigare köpt
MiG-29.
MiG-29M, som fortfarande befinner
sig på prototypstadiet, är nästa gene
ration av MiG-29. Totalt har hittills
sex prototyper tillverkats. MiG-29M
är i princip ett nytt flygplan jämfört
med tid igare versioner. Steget har
tagits till ett multi roll-flygplan som
klarar både jakt- och attackuppgifter.
MiC-29 M har (bl aj :
~

Inga luckor för luftintagen på vingens
ovansida för att klara FOD-skyddet.
Istället finns nedfällbara galler i luftin
tagskanalerna på liknade sätt som i
Su-2 7. Gallren uppges vara skyddade
mot nedisning .

~

En skarpare vingframkant, vilket ger en
bättre virvelgenerering vid höga anfalls
vinklar. Detta leder till förbättrade låg
fartsegenskaper och högre max anfalls
vinkel (ökad från 24 ° till 28 °).

..

JAS 39-4 Gripen möter SAAB 2000 på taxi
banan på Farnborough.
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ning till de ryska fly gstridskrafterna
övergår man från prototypbeteckning
en Su-27M till produktionsbeteck
ninge n Su-35,
Projektet befinner sig i slutfasen av
utprovningen. Det flygplan
som ställdes ut upp
gavs vara ett förse
riefly gp lan som endast
hade en månad på nacken,
FIygp roven har pågått sedan 1985
och efter tio år (1995) kommer Su-35
i operativ tjänst. Även detta flygplans
system är av multiroll-typ och klarar
såväl jakt- som attackuppgifter. Skill
naderna mellan Su-35 och Su-27 är
följande:

Su-35 har (bl a) :
~ En rörlig nosvinge, vilken främst bidrar

till bättre lågfartsegenskaper men som
också torde öka manöverförmågan,
Interiörbild från MiG-29M:s cockpit. Förarutrymmet har ny
instrumentering. Här ses (bl a) två fyrkantiga, identiska mo
nitorer med elektronisk presentation = radar- och navige
ringsinformation. - Foto: Ulf Hugo .
~

information, Däremot utnyttj as fortfa
rande analoga instrument för flyginfo r
mation (kurs- och horisontgyro).

Större spännvidd på skevrodren, vi Iket
förbättrar manöverförmågan v;r\ låga
farter.

~

Större, modifierat höjdroder/stabilisa
tor, vilket bl a ökar förm åga n till snab
bare G-ti Ilväxt.

~

Utökat antal balkplatser med en balk per
vinge, vilket gör det totala antalet till
åtta,

~

Ett elektriskt styrsystem. Dock har bara
steget tagits till ett analogt system.

~

Ny beväpning såsom jaktrobot AA-12 ,
attackrobotar (signalsökade, TV- och
lasermålsökande) samt bomber och
attackraketer,

~ Två 13 m 2 bromsskärmar i stället för en
på 17 m 2

MiG-29M går dock en osäker fram
tid till mötes, eftersom det är mycket
ovisst om de ryska fly gstridskrafterna
kommer att anskaffa fly gpl anet. Vad
~ Större andel kompositmaterial.
MiG-försäljarna/tillverkarna i första
hand kanske måste inrikta si g på är
~ Modifierade motorer med beteckning
en RD-33 K. Motorn har ett FADEC-sys
export. Kanske blir då beteckningen
tem (ett digitalt styrsystem). Totalt har
MiG-33 (?),
dragkraften ökats med 500 kp/motor.
Su-35. - En ny version av Su-27
. Dessutom har både den totala gångti
FLANKER som visserli ge n ställdes ut,
den förlängts, liksom tiden mellan över
syner.
men informationen om flygplanet var
betyd I igt mer återhållsam jämfört med
~ Ny flermodsradar av typen Zjuk, som
MiG-29M
, Beteckninge n Su-35 var
tidigare varit utställd i Paris och Mosk
också ny för de flesta som tidigare sett
va. Jaktmoderna innebär bl a att tio (10)
mål samtidigt kan följas under spaning
beteckningen Su-27M för detta pro
(FUS) och att fyra (4) mål samtidigt kan
jekt. Förklaringen är dock, att när pro
bekämpas. Räckvidden är 100 km mot
jektet har ekonomiskt stöd för anskaff
ett jaktflygplan. Attackmoderna innebär
bl a förmåga till kartritning med reell
eller syntetisk appertur, frysning och
delförstoring av bild, uppdatering av
navigeringssystemet och terrängfölj
ning.
~

~

~

Ett elektriskt digitalt styrsystem istället
för ett analogt. Detta har gjort att Su-35
har en ökad grad av aerodynamisk
instabil itet.

~

Ny radar - en variant av samma radar
(Zjuk) som sitter i MiG-29M, dvs en
multimodradar med motsvarande mo
der som för MiG-29M. Vissa skillnader
uppgavs dock: Räckvidden mot luftmål
angavs till inte mindre än 400 km! och
mot markmål 200 km, I jaktmoden kan
systemet följa 15 mål under spaning
och bekämpa sex mål samtidigt.

~

Ny instrumentering i förarutrymmet
som innebär elektronisk presentation.
Huruvida det rör sig om monochrom e
eller färgpresentation är dock osäkert.
Troligtvis har Suchoj gått längre än
MiG, vilket innebär att även flyginfor
mation presentera~ på dessa instru
ment.

~

Nya
motorer
med
beteckningen
AL-35 F. De har stö rre dragkraft än de
AL-31 F som sitter i Su-27.

~

Vingspetsplacerade kapslar, vilket
innebär att inga balkplatser finns i ving
spetsarn a. Kapslarnas innehåll är okänt,
men utrustnin g som sannolikt är place
rad där kan bestå av ESM (signalspa
ningsutrustning till signalsökande robo
tar), radarvarna re oc h störsändare.

~

Nya balkplatser (en balk/vinge), ökar
det totala antalet balkplatser till tio, dvs

Svetsade aluminium-lithium legering i
bärande delar av flygkroppen, virket bl a
sparar vikt.

Nyelektrooptisk utrustning bpctående
(e och
TV, IR-utrustnin gen har fått utökad räck
vidd, främ st tack va re förbättrad kyl
ning. TV-utrustningen, som inte finns på
tidigare MiG- 29-versioner, kan utnyttjas
för identifiering av luftmål och kontrast
följning av markmål.

av IR-spanare, laseravståndsm,

~ Ny

instrumentering i förarutrymmet
som främst består av två identiska
monitorer med elektronisk presentation.
Informationen, som är monochrome
(grön), består av radar- och navigerings
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Ka-SO. - Mycket har skrivits om
Världens enda verti
kalstartande flygplan
denna attackhelikopter innan den nu
med överljudskapa
premiärvisades utomlands. Den infor
dtet = lak-141 - Fo
to: Håkan Schiissler.
mation som presenterades under

utställningen klargjorde, att
systemet till viss del är min
dre avancerat än vad som
tidigare framkommit. Främst
genom att Ka-SO i dag saknar
mörkerkapacitet och har dålig
väderkapacitet. Det uppgavs att
det skulle ta "flera år" att ta fram
en helikopter med mörkerkapacitet.
Utvecklingsarbetet med Ka-SO inled
des 19 78 och i dag serieproduceras
helikoptern för den ryska armen.
Följande kan vara intressant att
veta:

samma som på Su-27,
Dessutom kan vissa balk
platser utnyttjas för dubbel
upphängning, vilket innebär
all t ex 14 jaktrobotar samtidigt
kan bäras, (I!l

• 35 procent av Ka-50:s vikt utgörs av

~

Ny beväpning: Jaktrobot AA-12,
attackrobotar (si gnalsökande, TV- och
lasermålsäkandel samt laserstyrda bom
ber och attackraketer.

~

Utökad plats för inre bränsle. Eventu
ellt utnyttjas viss del av fenorna för
bränsletankar.

~

lufttankningsbom som innebär utökad
aktionsradie/a ktionstid.

På framtida produktionsversion kom
mer även ett system för vektorstyr
ning av motorerna att ingå, Det upp
gavs dock inte, om det rör sig om ett
tvådimensionellt system (som provats
på USA :s F-1SSTOL och som finns på
YF-22) eller om man kommer att hålla
fast vid runda motorutlopp.
På den utställda Su-3S:an, som inte
deltog i flyguppvisningarna , hän gde
till mångas förvåning en fullskal emo
dell aven målinmätningskapsel från
väst, GEC/Marconi , av typ TIALD
(Thermal Imaging And Laser Designa
tor). Detta arrangemang diskuterades
mycket under utställningen, inte
minst inom den brittiska flygindustrin.
Från GEC/Marconis sida framkom, att
man sökt exporttillstånd för denna
kombination till eventuella tredje par
ter. Dvs om Su-3S exporteras från
Nya Su-35 Flanker är i produktion.
Har rörliga nosvingar, ny radar, nya
motorer, ny beväpning m m, m m. Foto: Owe Björnelund.
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kompositmaterial.
Pansaret, som väger 350 kg, kan mot
stå direktträff av 20 mm akanammuni
tion.
• Det finns ett datalänksystem för överfö
ring av måldata mellan helikoptrar.
• I siktessystemet ingår ett hjälmsikte,
liksom en TV och en lasera vståndsmä
tare/utpekare.
• I styrsys temet ingår en styrautomat för
automatisk hovring
• Rotorsys temet är smörjfritt.
• Piloten sitter i en katapultstol. Vid ut
skjutning sprängs först de sex rotor
bladen bort, varefter stolen lämnar
helikoptern.
•

\:

Ryssland skulle TIALD-kap
seln också säljas till denna
kund, vilket innebär att ingen
export sker direkt till Ryssland .
Integ rering av ryska system och väst
system har bl ivit möj I ig, sedan även
de ryska systemen övergått ti II att
utnyttja digital teknile
• • Jak-141 . - Jakovlev ställde ut den i
dag enda flygande prototypen av
Jak-141. Den är intressant eftersom det
är det enda vertikalstartande flygplanet
i världen med överljudskapacitet.
Detta projekt torde dock i nte ha någon
framtid i Ryssland . Deltagandet antas
ha haft som syfte att försöka få eventu
ella exportkunder intresserade (tänkba
ra är Indien och möjligtvis Kina).

Vid uppflygningarna inför utställ
ningen gjorde Jak-141 en vertikal
start, varvid en del av startbanan
brändes sänder av den starka hettan
från det vridbara motorutloppet på
huvudmotorn . Detta ledde till att, vid
det enda tillfället som Jak-141 deltog i
flyguppvisningen, man startade med
en konventionell rullstart. Förutom
huvudmotorn har Jak-141 två ytterli
gare startmotorer, placerade bakom
förarkarbin en, som även används när
flygplanet hovrar.

En intressant del är beväpningen till
Ka-SO. Det har länge diskuterats,
huruvida Ka-SO har kapacitet att
bekämpa luftmål och därmed kan
bära jaktrobotar. Det framkom, att de
pansarvärnsrobotar (Vichr) som ingår i
vapensystemet kan utnyttjas både mot
mark- och luftmål! Roboten, som är
laserledstrålestyrd, inn ehå ller två ty
per av zonrör, dels anslagsrör för
markmå I, dels radarzonrör för luftmål.
Föraren väljer före skott vilken typ av
zonrör som ska utnyttjas. Max skjut
avstånd för Vichr är 8 km. Mot luftmål
kan mål som flyger upp till 800 km/h
bekämpas. Förutom 12 Vichr-robotar
kan Ka-SO bära attackraketkapslar.
Ka-SO flögs inte under utställning
en. Detta lär ha berott på att man inte
fick tillfälle att montera stötstängerna
till de övre rotorbladen. Anledningen
till detta förklarades på olika sätt
beroende på vem som svarade på frå
gan.
• • Tu-22M3. - För första gången
visades BACKFIRE i väst. Flygplanet,
som verkade komma direkt från fabri
ken, var av den senaste versionen 
BACKFIRE C. Det hade dessutom ut
rustning som inte observerats på Tu
22M tidigare. På bakkroppens neder
del, i övergången mellan kroppssida
och kroppsundersida strax framför sta
bilisatorn, fanns på var sida 8 x 3 hål
lare för IR-facklor/ remspatroner. Ti 11
sammans med de tidigare kända hål - ~
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larna
___- - - under bakkroppen
har detta flygplan möj I ighet att
bära totalt 96 facklor/remspatron er.
Det är en fördubbling jämfört med
tidigare versioner.
På ryggen, strax bakom det bakre
besättningsutrymmet, fanns mottaga r
utrustningen för ett robotskottvarnar
system som arbe tar med IR-teknik .
Systemet har tidi ga re observerats på
endast Su-24 FENCER D/ E och på Tu
95 BEAR H .
Su-24MR. - Detta är spaningsver
sionen av Su-24 med NATO-beteck
ningen FEN CER E. Det är det mest
komplexa flygande spaningssystemet i
världen. Spaningsutrustningen, som
finns antingen inbyggd eller kapsel bu
ren, består av följande:

__

Inbyggd:
Framåtriktad konventionell kamera.
Nedåtriktad panoramakamera.
Nedåtriktad TV-kamera.
Nedåtriktad IR line scanner.
Sidriktad SLAR (Side-Looking Air
borne Radar).
Framåtriktad terränghinderrad,u.
Kapselburen:
Nedriktad laser line scanner (kan
bära s alternativt signa lspanings
kapseln).
Signalspaningsutrustning (kan bäras
alternativt med laserkapselnJ.
Radiakmätningskapsel.
Informationen från TV-, IR line scan
ner laser och !aser line sca nner kan
överföras i realtid via en bredbandig
länk till en markstation (mo tsvarande
en underrättel setropp), som består av
tolv lastbil sfordon med bearbetnings
hyddor. Dessutom kan informationen
från radiakmätningskap se ln överföras
i realtid via en smalbandslänk.
En stor begränsning med Su-24MR
är avsaknaden aven spaningsradar.
Detta med tanke på att den vid havs
övervakningsuppdrag får begränsad
kapacitet att upptäcka fartygsmål. Su
24MR utnyttjas för hav sövervakn in g i
östersjöområdet.
• USA deltog som vanligt med en stor
delegation men utan nå gra av de nya
projekten närvarande. De flygplansty
per som ställdes ut var bl a F-1 6C, F
18C, F-15C och F-15E . På helikopter
sidan sågs bl a AH-64 och CH-47.
Det enda amerikanska flygplan som
flög under uppvisnin garna var en F-16
i det turkiska flygvapnets nati o nalitets 
beteckning.

lan kl 13-17. De svenska flygplan en
låg tidigt i programmet. SAAB 340
och 2000 ge nomförde tillsammans en
snygg och väl sammanhållen uppvis
ning med bl a korta start- och land
ningssträckor, något som dock de fles
ta flygplan visade upp under årets
show.
JAS 39 Gripen genomförde en upp
visning som kanske inte för folk i
gemen helt uppfyllde förväntnin garna
på ett spektakulärt program. Det sak 
nades en del i det som publiken är
bortskämd med, sedan ryssarna inför
de kobramanövrer och stjärtglidning
ar. Dock imponerades många av att
Gripen genomförde ett snyggt låghöjds
program under pressdagen, då vädret
var urusel t med låga moln och dåli g
sikt.
Totalt sett blev årets svenskdeltagan
de en klar framgång. Närvaron av
såväl HM Konungen , statsminister Carl
Bildt och försvarsminister Anders
Björck förhöjde utan tvekan intrycket
aven svensk beslutsamhet att vilja nå
ut på den internationella marknaden.
Svenskt flygind ustri elit kunnande fick
stor uppmärksamhet. Svenska "aktier"
steg i ku rs.
•
•
Ryssarn a imponerade med
MiG-29 och Su-27. - MiG -29 FUL
CRUM utförd e ett väl sammansatt pro
gram med flera enastå ende insla g. BI
a gjorde man en kobra, stjärtglidning
och en halvroll som direkt ledde till
en lå gfartspass erin g med högt alfa
framför publiken .

•

.
-

Ka-SO HOKUM visades statiskt på Farnbo
rough men flög på Zhukovskij. Har insen
mörkerkapacitel. Dess pv-robot V/Chr
används mot såväl mark- som luftmål(!). 
Foto; Owe Björnelund.

Su-27 FLANKER väckte respekt näs
tan enbart med sin sto rlek på marken.
När den visades i luften ökade respek
ten ytter l igare, då den genomförde en
mycket tät och kraftfull uppvisning.
Förutom de van li ga spektaku lära i n
slagen utförd es en looping med myc
ket litet motorpådrag (flygtomgång?).
Om många av de ryska militära
flygsystemen tilldrog sig ett stort in
tresse från tekniker m fl, kan för all
mänpubliken flyguppvisningen med
det propellerdrivna aerobat-flygplanet
Su-29T defin itivt sägas ha stulit upp
märksamheten från andra tyngre sy
stem. Till stor del berodde detta feno
men på , at t den i Vilnius födde litau
ern Jurgis Kairis (som är världsmästare
i
konstflygning)
utförde en minst
sagt häpnadsväc
kande flyguppvis
ning. Rent otroligt
njutbart!
•

.... Också ny för västpu
bliken - Tu-22M3
BACKFIRE C. Kan t ex
bära 96 facklor/rems·
patroner. Har nu
också fåll robotskoll
varnare, som syns
som en rund "hall"
på kroppsöversidan.
- Foto; Ulf Hugo.
T

Flyguppvisningen
Som vanligt genomfördes fly guppv is
ningarna under eftermidda ga rna mel
26

FlygvapenNyll nr 4/92

1(§)@(j@1
För första gången har en internationell flygmässa
hållits i Ryssland. Den 11-16 augusti ägde "MosAe
roshow 92" rum - och inte på vilken plats som helt
- utan på flygbaskomplexet Zhukovskij cirka sex
mil sydost om Moskvas centrum. Denna plats är
tidigare känd under namnet Ramenskoje. Zhukov
skij är ett utvecklings- och provcentrum, som tidi
gare var ett av de mest hemliga områdena i dåtida
Sovjetunionen. Områdena kring basen har tidigare
varit Ilelt stängda för utlänningar. Här har i princip
alla ryska, såväl civila som militära, flygplanstyper
utprovats. Området är mycket omfattande och
innehåller bl a en start- och landningsbana på fem
(SI) kilometer. Runt om på området fanns en stor
mängd olika flygplanstyper uppställda, något som
vittnar om mycket stora resurser för utvecklings
och provverksamhet.

U

Chefen för Flygvap
net, generallöjtnant
Lars-Erik Englund, i
samspråk med be
sättningen på SAAB
2000. - Foto: Nils
Göran Widh .
På Farnborough-mäs
san sågs JAS 39 Gri
pen br a tillsammans
med al/rapp till nya
aktiva
radarjaktro
botprojektet S225X
samt ACT/VE Sky
flash och ASRAAM. 
Göran
Foto: Nils
Widh.
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tställningen öppnades formellt
av
Rysslands
vicepresident
Rutskoj. Utställardeltagandet var stort
med öv r 200 inhemska (från OSS)
och över 60 utländska utställare. De
enda utländska deltagarna på flyg
plans-/plattformssidan var emellertid
de tjeckiska . Västsidans utställare var
annars främst företag om inlett sam
arbete med ryska företag eller som
hoppas på framtida samarbete. Ut
ställningshal larna utgjordes av cirka
35 baracker med relativt I ite plats för
både utställare och besökare.
Två my ket tydliga inriktningar från
rysk sida kunde ur kiljas - dels viljan
att sälja, dels försöken aU .skapa kon
takter för samarbetsprojekt och delat
ekonomiskt risktaga nde.
Dagligen genomförd s flyguppvis
ningar med en mängd olika flygplans
typer, varav de flesta tillhörande Zhu
kovskijbasen - t ex Tu- 160, MiG-29,
MiG-3' , helikoptrar och framförallt 
Su-27. Med den senare flygplansty
p n utfördes några mycket impone
rande uppvisn ingar.
Den statiska delen utgjordes aven
"(light-line" på nästan 1 km. Denna del
av utställningen kom mellertid till
stor del att ihågkommas för de flyg
plan och helikoptrar som inte visades
- nämligen de senaste versionerna av
FULCRUM, FOXI-IOUND och FLA N
KER, dvs MiG-29, MiG-31M och
Su-27M. Dessutom saknades den för- ~
27

anmälda Jak-141 (världens första verti
kalstartande överljudsflygplan). Den
nya attackh likoptern Ka-SO HOKUM
deltog endast i flyguppvisningen. Den
kunde alltså inte närstuderas på mar
ken.
De två senare flygplanstyperna ha
de sparats för all premiärvisas på Farn
boroughutställningen någon månad
senare (se sid 25) .

,

Nyheterna
Nyheter sa knades dock inte helt efterom bl a radar paningsflygplanet A-50
MAI NSTAY, marinv rsion n MiG-29K
och bombflygplanet Tu-160 fann
bland de utställda plattformarna. And
ra flygplanstyper som för många var nya
var MiG-27, Su-27K och Tu-22M3 .
Detta gäller dock inte för Flygvapen
Nytts läsare, som i nr 2/92 läst repor
taget från Kubinkabasen .
De m t intressa nta nyh terna fann
istället i form av komponenter och
mat ri I (bl a avionik) inne i hallarna,
flygburen beväpning, STRIL-radar och
inte minst lu{tvärnsrobotmateriel.

•• Attackrobotbeväpning.
Ch-3 1 (AS-J 7) : Denna ramjetdrivna
robot tällde ut r dan på flygmässan i
Dubai 1991 - då i en ignal ökande
version (Ch -3 I P). Nu v isade en ny
version ( h-31 A) med en aktiv radar
målsökare för insatser mot sjömål.
Detta är den första taktiska jömålsro
boten som finns på östsidan. Ch-31 A
har en räckvidd pä mer än 50 km och
h-31 p på mer än100 km . Maximal
banfart för båda versionerna är cirka
Mach 3,5 . Startvikten är 600 kg o h
stridsd I n väger 130 kg. Pä utställ
ningen hängde AS-17 på MiG-27,
MiG-29 och Su-2ST.
Ch-3S : Detta var en helt ny sjömåls

robot med turbojetmotordrift och en
aktiv radarmå lsökare för slutfas t yr
ning. Det är en underljudsrobot, fart
prestanda 300 m/s, som kan jämföras
med västsidans Harpoon. Ch-3S kan
bäras dels av flygplan och hlikoptrar,
dels av fartyg (S-N-2S) . Den kan
också landbaseras och ingå i kustför
svaret (att jämföras med vär Rb 15).
Roboten har en maxima l rä kvidd på
130 km, väger 600 kg och har en
stridsdel vägande 145 kg.

ASM-MSS: Denna stora sjömålsro
bot var hängd under Su-27K. Roboten
är cirka 10m lång och väger 4,5 ton.
Den är bara flygprovad på Su-27 
men är ännu inte sy temanpassad .
Mål för d nna robot bör vara i storleks
klassen hangarfartyg. Roboten uppgavs
vara utrustad med en konventionell
stridsdel på 320 kg. Maxfart på hög
28

Ovan; Framför MiG
29K ligger bägge ver
sionerna av AS-17 
närmast den signal
sökande
(Ch-31P)
och t h versionen
med aktiv radarm 1
sökare (Ch-3M). Öst
sidans första lakti ka
sjömål robot.
T h: Den (ram till
MosAeroshow okän
da
jömål roboten
Ch-35, som av utstäl·
lama j.'imförde med
amerikanska
Har
poon.

höjd är Mach 3 och på I g höjd Mach
2,1 . Räckvidden är 150-250 km bero
ende på banprofil.

•• Övrig aHackbeväpning.
S-2SL: Detta är en laserstyrd attackra

keI. Den var hängd på u-2ST.

KAB-SOOT: En stryrd 500 kg bomb
om är för dd m d en TV-mål öka re.

•• Jaktrobot.ar.
R-27 (AA-1O): Fyra ver ioner var ut
ställda:
~ R-27R semiaktiv radarmålsökare
o h kort motor.
~ R 27RE semiaktiv radarmålsökare
och lång motor.
~ R-27T IR-mälsökare och kort motor.
~ R-27TE IR-målsökare och lång motor.

Dessutom visades målsökardelen
till de semiaktiva versionerna. Utställd
fann även en aktiv mål ökar till
AA-10. Till Flygvapen Ytt uppgav man
dock, att denna version inte satts i
serieproduktion utan endast utnyttjats
för prov.

RVV-Af: Detta var ett av de mest
intressanta objekten pä utställningen.
Det rör ig om nästa g neration av
jaktrobot med en aktiv radarmålsökare
- alltså en motsvarighet till (Gripen
aktuella) AMRAAM o h Mica. RW
AE har Nato-beteckningen AA-12.

Exteriört har roboten en intre sant lös
ning av rodren. Längst bak på roboten
finns fyra g lIerl iknand roderutbygg
nad r. En förd I med de sa är att de
ger tl lågt mot tå nd sam tidigt som
man på en relativt li ten fysisk yta får
en stor aerodynamisk yta.
Robot n uppgavs ha två moder 
dels en korthållsmod (flfire-a nd-for
ger') där målsökaren är låst före skott,
dels en länghållsmod där robot n fly
ger m d hjälp av tröghetsnavigering
med uppdatering via länk och aktiv
radar för slutfas tyrning.
Följande data och prestanda lämna
des om RVV-AE:
Längd : 3,6 m
Diameter: 0,2 m
Vikt: 175 kg
Stridsdelsvikt: 18 kg
Max räckvidd: 80-90 km

Robot ns mål ökarräckvidd mot ett
S m 2 stort mål uppgav vara 20 km.
AA-12 kan bekämpa mål som manöv
rerar m d upp till 12 G. - En intres
ant uppgift var också den utveckling
man tänkt sig med en IR-version och
en version med större motor och öv r
160 km räckvidd .

STRIL-radar
Flera av de modernaste STRIL-radar
tationerna var utställda. Några vi ades
FlygvapenNyt/ nr 4/92

som integrerade delar av luftvärnsro
botsystemen, andra som fristå nde
system .
En intressant radar var 55Zj6
(NATO-namn TALL RACK) som är en
stor långräckviddig radar som arbetar
på VHF-bandet, alltså Jilga frekvenser.
En mindre " kusin" till denna, kallad
1L13, visades ocks,'i. Ti lIverkaren fram
höll särskilt dessa radar lationers för

De IVii robotversio
nema i SA-12 (5-300V)
a vfyras fr~n olika la
vettfordon. T v visas
en vagn med två
luber rör den större
roboten och I h en
vagn för fyra robotar
av den mindre vari
anten. Det minst kän
da systemet (öre ut
tällningen.

måga att upptäcka smyg-/stealth-f/yg
plan. Både F-117 och B-2 figurerade i
en reklamfilm som visades.

Luftvärnsrobotar
Vid tidigare utställningar i väst har rys
sarna presenterat vissa moderna luft
värnssystem i form av modeller o h
broschyr r. Här visade värdlandet för
första gången system n i verkligheten.
S-300PMU7 är beteckningen på en
ny version aV SA- lO. Jämfört med tidi
gare versioner har räckvidden ökats,
låghöjdsprestanda förbättrats och sy
stemet givits förmåga alt bekämpa bal
listiska robotar. Räckvidden angavs till
150 km och lägsta höjd till 10m.
Både radarn, roboten och lavettforc!o
net visades i nya versioner.
"Tor" (SA-IS) har vi at som mod II
tidigare. Inga överra kande nya data
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framkom denna gång i Moskva. Intres
sant var doc k bekräftelsen att exakt
s mma robot även används i det mari
na Juftvärnssystemet " Klinok" (SA-N
9). En modell av det istnämnda vi a
des ocksil i en av hallarna .
S-300V (SA-12) är el t system som
varit minst känt före denna utställning.
Inga foton av detta system har överhu
vudtaget förekommit i öppen press
tidigare. Sy temet har tvä robottyper,
en större som är opLimerad mot ballis
tiska robotar och en mindre som är
avsedd mot flygplansmål . Maximal
räckvidd uppgav vara 100 km och
lägsta höjd 25 m. Förvisso imponeran

Flygplansprojektet EFA/Eurofighter/Jäger 90
har av Tyskland, England, Italien och Spani
en gemensamt framtagits främst för uppgif
ter som luftförsvar över Centraleuropa. Flyg
planet skall, anser tyskarna, kunna slå mot
ett närstående fientligt område. EFA skall
operera på korta håll från sin bas och i
andra hand kunna utnyttja vissa vägar i en i
förväg markkontrollerad taktisk miljö. filo
sofin är slående lik vår svenska flygstridsmo
dell.

Spanien och England däremot
har bägge starka skäl för ett
liknande
långdistansflygplan
Tornado F3 eller F/A-18 Hor
net. F/A-18 är också det flyg
plan som spanjorerna sneglat
på om EFA-projektet i förtid
hamnar på museum.
EFA (European Fighter Air
craft) är försedd med en 27
mm Mauser-kanon BK 27x145
för de tyska och ital ienska flyg
vapnen, medan England och
Italien valt en 25 mm Aden
kanon. - EFA skall kunna bära
jaktrobotar av typer som AIM
120 AMRAAM, Active Sky
flach och/eller italienska Aspi
de. Totalt 4-medel- och 4-kort
räckviddiga robotar.
Radarn är en multi-mode typ
GEC Ferranti ECR-90 som skall
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kunna målfölja åtta mål samti
digt (även på lägsta höjd).
Radarräckvidden bedöms vara
på 90-100 km.
EFA avses få en utrustn i ng
för elektronisk krigföring (pIRA-

de siffror men inte i paritet med SA-' O
i sin senaste version . Imponerande är
dock uppgiften om maximal banfart
för den Lörre roboten - 2400 m/s
(Mach 81l. Hög banfart och tor strids
del (150 kg) var trol igen tl krav (ör atl
ge bra prestanda i antirobotrollen.

"Gang" ( A-11) är ett system som
prestandamässigt kan jämföras med
vår egen RBS 77 (Hawk) . SA-l 1 har
dock högre rörlighet o h eldlednings
och belysningsradar på varje lavettfor
don. Räckvidden uppgavs vara 2 km
med 15 m som lägsta höjd. - Den
marina varianten "Siti/" (SA-N-l) visa
des som modell.
•

TE = Passiv IR Airborne Track
Equipment). Utrustningen är en
FLI R som ger EFA bra märker
kapacitet.
• • EURODASS (Defensive
Aids Sub-System) genomförs
för engelsmännen och ital ie
narna. Tyskland och Spanien
har inte valt detta system.
DASS kan aktivt störa fientl ig
radar (vingspetsmonterad), vil
seleda och ge varning.

Foto: Nils Göran Widh

EMS
(Electronic
Support
Measures) kan detektera, iden
tifiera och klassificera varje
fientlig signal och därigenom
ange hotet.
Stridsradien är beräknad på i
genomsnitt 400-500 km, läng
re radier kräver fällning av
extra tankar före anfall.
Vid luftförsvarsuppdrag tar
EFA 4-5000 liter inre bränsle
och vid hemgång efter upp
drag krävs mer än 10 procent
bränsle kvar.
I attackuppgiften tar EFA
max 6 500 kg på 13 balklägen.
Till motor har man valt två
Eurojet EJ 200.
Med utgångspunkt ifrån den
klassiska deltavingeutformning
en har EFA försetts med en
applikation till konstlad stabili
tet genom att tillföra nosvingar;
precis som på vår svenska JAS
39 Gripen. EFA får därför lik
nande flygförutsättningar. Styr
systemet har ett aktiverat qua
druplex digitalt system.
•
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Beslutsstödssystem
NETAC är ett persondator(PC)baserat datoriserat beslutsstödsystem
för beräkning av radiotäcknins och stråkberäkning för radiolänknät.
Det bygger på ett geografiskt Informationssystem och har avancerad
karthantering och databashantering. Ett antal prototy
per finns i drift vid förband för prov och utvärdering.
Det färdiga systemet medför att Flygvapnets sam
bandssystem ges ökad uthållighet och flexibilitet.
NETAC blir avgörande för sambandsoffice
rarnas möjligheter att snabbt sätta in rätt
åtgärder.
..
Overbefälhavaren (OB) och Chefen för Flyg
vapnet (CFV) gav i början av 1989 FMV i upp
drag att genomföra arbetet med att ta fram
detta system. Projektet dr/vs aven styrgrupp
med representanter från OB, försvarsgrenarna
och FM V. Systemutveckling sker vid Ericsson
Radio Systems AB, Radionätavdelningen.
Opl'ralören i1rlJetar i , k fönstt>r med I/jtt·
{allliga menyer och formulär. Datorn Jr
en PC med kraftfullt griJtikkort.

Systemöversikt

..---------,

Foto: John Hiibbert

Frekv-reg

Störvcrkan
Tkf-analys

Anl-data

/

M

ilitära ana lytiker hävdar i·
bland, att dåliga sambands·
system inte behöver bekäm
pas. Dåliga system kan lämnas där
hän, de förgör sig själva. Ett exempel
på detta är när man ansluter en trans
portabel radiolänk (TpRl) till en knut
station i försv arets telenät (FTN) utan
föregående stråkplaneri ng. Konsekven
sen kan bli att både eget och andra
stråk störs ut och förbanden tappar sitt
livsvikti ga samba nd.
För att möjliggöra v ·' rklig delege
ring i krig måste samba ndssystem en
byggas så, att förbanden får snabb
och säker informationstillgång. Det
innebär att staber och förband måste
ges underlag för att rätt kunna utnyttja
sin radio- och radiolänkmateri el.
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Tkf-analys

H Data
(Högre stab
KH Data)

\

Tfk-bedömn
Frekvenstilld
Stråkplan

Geografiska
Data

,,
I

Grunddata

J

I

Radiolä Im
område

,
I

Beräkningsprogram

.'

fIAdm. rutiner'
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De sambandssystem som skall ut
nyttja NETAC är mycket komplexa,
vilket gör att stora krav ställs på syste
met och dess byggstenar. Samtidigt
skall NETAC kunna hanteras av perso
nal som inte har djupare kunskaper i
frekvensplanering, stråkplanering och
radiovågors utbredning. Ett bra besluts
stödsystem är därför ett absolut krav.
• • NETAC skall kunna utnyttjas i

att förstagångsanvändare, utan föregå
ende undervisning, skall kunna an
vända systemet - under förutsättning
att man är väl bekant med de problem
som skall lösas och är van vid win
dow-miljön.
NETAC skall även i framtiden kun
na vara ett i hög grad "levande" sy
stem . Den tekniska utvecklingen inom
radio- och radiolänktekniken går oer
hört fort.

flikter används NETAC. Som regel
beräknas räckvidden på flyghöjd 100
m och 500 m i störd resp ostörd miljö.
Taktiken med att placera ut TMR är
även att i vissa förväntade anfallsrikt
n i ngar förstärka radio sa mbandet. För
att beräkna detta är NETAC till ovär
derlig hjälp.

TpRL är främst avsett för att ersät
ta/komplettera länksambandet från

för radionä tpla n e ring
våra flygbaser och radaranläggningar
na PS 860/ 870 till FTN. Sektorchefen
kan även använda TpRL för att ansluta
andra viktiga funktioner för att sä ker
ställa sin ledning av si na chefer. För
att göra detta på ett ri ktigt sätt
används N ETAC för att göra stråkbe
räkningar, så att uppställningsplatser
Tillämpningar
inte hamnar bakom berg och likn an
de. NETAC används vid dessa tillfäl
len även för beräkningar av telekon 
Fl ygvapnet har under senare år satsat
på att utveckla och införa tran sporta flikter som kan uppstå vid samlevnad
av radaranläggningar och närheten till
bel sambandsmateriel i form av trans
andra länkstråk, så att dess funktioner
~Undvika telekonflikter trots begrän
portabel markradio (TMR) och trans
sat frekvensutrymme.
portabel radiolänk (TpRl). Dessa inte äventyras.
NETAC kan med fördel även använ 
~Kvalitet och tillgänglighet blir till
transportabla enheter finns i flera
das när fast utbyggnad sker i FTN och
räcklig även under störda förhållan
olika utföranden för att kunna tillgo
när rekognoserin g görs av nya radio
den.
dose 01 ika behov. De är numera orga
kullar.
~Erhålla täckningsdiagra m för opti
niserade i ett fristående RaLkompani
mal geografisk placering av radio
(radio- och radiolänkkompani ) direkt
• Som framgått ovan är NETAC ett
system.
underställd sektorch efen. Den trans
mycket komplett och avancerat be
~Ständigt hålla materielres urse rna ak
portabla materielen gör att sektorc he
si utstödssystem för sambands perso na
tuella .
fen på ett flexibelt sätt skall kunna
len. Än återstår emellertid en hel del
säkerställa lednin g av flygstridskrafter
arbete
vid förband en med proto
Givetvis skall NETAC även kunna
na under lång tid.
typprov, så att systemet blir så lättar
användas för planering/registrering av
kabel- och fibernät. NETAC kommer
TMR är främst avsedd för att ersät betet som möjli gt och att alla typer av
beräkningar blir överskådliga och lät
att bli ett mycke t fl exibe lt och bra
ta/ komplettera striradio och lufor. För
tolkade.
•
beslutsstödsystem för pc. Det avses att striradio innebär det, att sektorchefen
i slutligt utförande kunna arbeta i får flera radiokullar
Microsoft Windows, liksom MilPres II
för ledn in g i krig .
gör i dag.
För att i et t visst geo
grafiskt område er hålla optimal räck
Etappindelning
vidd och med und
vikande av telekonminst två nivåer, milo- och sektorsta
ber samt för Armen till nivån milo
sambandsbataljon och för Flygvapnet
till nivån RaLkompani. Det kan senare
visa sig att en eller ett par nivåer ytter
ligare bör tillkomma. Kompetens och
registerinnehåll hos systemet anpassas
då till aktuell nivå. Pågående system 
utveck ling sker till högsta nivån.
Exempel på vad NETAC kan använ
das till vid uppbyggnad av radio- och
radiolänknät är bl a att:

Projektet är etappindelat och Erics
sons medverkan beställdes i oktober
1990. Etapp 1 är slutförd. Det innebär
att prototypprov pågår sedan våren
1991 vid ett antal förband.
I förbandsnivån är det särskilt viktigt
att frågor och svar förenklas till en
passande nivå och att svare n på ställ
da frågor kommer snabbt och klart
redovisade även för en ickeexpert.
För att göra använd ningen så enkel
som möjlig, byggs NETAC upp som ett
menystyrt system, med lättfatti iga me
nyer, där användaren kan få hjälp
direkt på bildskärmen. I proven ingår

Målet är att beslut om datormiljö
och vad som skall ingå i mjukvaran
fattas före 1993. System för milo- och
se ktorstab driftsätts våren 1993 och
system för taktisk tillämpnin g börjar
levereras hösten 1996.

Systemet
lämnar
förslag I iII
M"!/i0!1spl"!tscr
VIa tacknmg 
diagram
i valbar
sektor eller
varvet runt.

ä verk for I a ska
-

behövs det?

'lut: Öfle,.~te jlAAf a~Nl~1J
'foto:
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sade deltagarna i den inle
dande
ledarskapskonferens
som genomfördes i FI4:s/
FOHS regi utanför Ängel
holm i maj.
Deltagare var främst representanter
från Flygvapnets förband och skolor
från fänrik till överste med ett intresse
av att föra ut modernt ledarskap till
alla delar av Flygvapnets grund- och
krigsorga n isation.
sade bl a generallöjtnant
Owe Wiktorin, i dag militär
befälhavare i milo syd. I sitt
inledande anförande gav han
både djup och framtidssyn
om behovet av att föra ut
ledarskap och nya ledningsformer till
kriEi,sförbanden.
Ake Philips höll med. Han är i dag
företrädare för statens d v s förnyelse
fondens strävan att på bredden med
verka i förnyelsen av den offentliga
sektorn.

Dilv.lrande chet(>n tor
.~(·n('r.J//ijitnant

bö~ar vi uppbyggnaden av
ett nätverk för ledarskap som
ett komplement till den for
mella organisationen. Upp
gifterna för nät
verket blir inled
ningsvis följande:

~

Ide- och erfa
renhetsutbyte.
~ Kartlägga, över
blicka och förde
la (hänvisa) le
darskapsresur
ser.
~
Utgöra
kun
skapsbank i vid
mening.
~ Initiera och med
verka i ledar
skapsutveckling
en ute vid för
banden.

Konferensdeltagarna samlade utanför AirouteI i Ängelholm.
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{ör~var~~lilhen

Ii dag MB . ydJ,

Ou e Wu tUrln, in/Nlllingst.l/,lde.

Representanter
för alla förband
och skolor kom
mer på sikt att
ingå. Det gäller
att säkerställa bå
de
bredd
och
samtidighet i att
omsätta ledarska
pet genom insat
och
ser
ledda
genomförda
av

krigsförbandets egna befäl. Inlednings
vis bygger nätverket på de eldsjälar vi
hittills funnit i Flygvapnet. De är gan
ska många men är troligen fler.
Nätverket drivs administrativt aven
mindre arbetsgrupp bestående av eld
själarna Bengt Isacsson (F 14), Mats
Svensson (F 5) och Lars Löwing (F 7)
inom ramen för Chefens för Flygvap
net uppdrag till F 14 (FOHS).
som vill ta del aven angelä
gen utveckling i Flygvapnet.
Du får nu en ny möjlighet att
medverka i att föra ut ledar
skapet till våra krigsförband.
Ta vara på den!

p . Preliminärt "kortnamn" för nät
verket är LI N K, som står för Ledarskap
I Nätverk för Krigsförbanden. Har Du
ett bättre förslag är Du välkommen
med det till FOHS. Pris utlovas.
DS.
FlygvapenNyll nr 4/92

H a n ko m

som ett pojk
aktigt yrvä
der en gråmulen novembereftermid
dag till Bromma Airport i en gammal
jet-vän. Hans färd uppe i det blå visa
de på välbevarade färdigheter, lät
"copiloten" diskret teaterviska när alt
meister "U. Bulle" i fotografernas fre
netiska blixtrande samlat tog sig ned
för stegen till terra firma. Det vanka
des "bullfest" och bokreklam. Och
FlygvapenNytt är alltid med när något
stort sker - "världens minste stabsmur
vei " garanterar äktheten.
Författaren Ulf Björkman blev un
der åren 1971-84 flygstabens legenda
riske och nyskapande informa
tionschef. Hans 41-åriga flygar
liv i Flygvapnet finns nu
inbundet i en 351 sidor
smal volym betitlad " Ett liv

FLYG 9 3
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årsböcker om flyg från bokförlaget
Bevingade Ord. Tusentals återkom
mande köpare varje år. Mer än 60000
årsböcker har totalt sålts. Alltså i
genomsnitt drygt 4 000 ex per år. Bra
vo herr förlagsredaktör, Pe} Kristoffers
son.
FLYG 93 innehåller en väl avvägd
blandning av artiklar om civilt och mi
litärt flyg, historiskt såväl som högak
tuellt. Bildmaterialet håller hög klass
ungefär lika många färg som svartvita.
Gottrörahaveriet för snart ett år se
dan är naturligtvis en stor händelse
under det gångna flygåret. I årsboken
berättar människorna som var med 
pi loter, passagerare, rädd n i ngsperso
nai - om vad de upplevde som posi
tivt (piloterna, räddningstjänsten) och
vad som var negativt
(polisens byråkrati och
närmast obefintliga orga
nisation).
Flygvapnets basorgani
sation BAS 90 presente
ras av den välkände TV
reportern Christer Åström
med nya, fräscha Liander
bilder - plus av det nya
flygplansskylet, en fly ttFlygvapenNytt nr 4/92
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i det blå"" en titel som kan sägas ha
tre bottnar .. .
Boken är både kul och medryckan
de. Bättre än en rolig halvtimme. På
Björkmans minne kan nog ingen kla
ga, men det är förvisso hans eget. Ulf
vill helst minnas det humoristiska och
pikanta i livet. Mycket och bra varie
rat serveras likt en champagnegalopp
från 50-talets Hasse Ekman-filmer. Ett
liv i det blå.
Boken är bra men inte pråligt illu
strerad samt försedd med ett förtjänst
fullt personregister. FlygvapenNytt har
utverkat ett specialpris för sin läse
krets. För 250 kr på postgirokontot
4851918-5 är Ulf Björkmans flygarliv
Ditt. Ange Flygrevyns Förlags AB som
betalningsmottagare och skriv bokti
teln på meddelandeplats.
Ha det så kul, snart är 'e jul!
•
I Ch

bar plastkupol. (Åskådliggjord och
kommenterad nedan.)
Att Draken fortfarande
flyger på
flera håll i Europa är ingen hemlighet.
Men visste Du att det flyger en "levan
de" J 35F i USA? Årsboken vet och har
bilderna . Även av USA-Lansen.
Detta var ett smakprov på det digra
innehållet (224 sidor).
"FLYG 93" är 1992 års upplaga av
Flygets Årsbok från förlaget Bevingade
ord. Boken kostar cirka 265 kr i bok
handeln. Men FlygvapenNytt har för
sina läsare förhandlat till sig en bra
rabatt. Sätt in 195:- på postgirokonto:
4476094-0 och ange nedanför: Avia
(ion Words. Skriv på talongens vän
stersida: Flyg 93.
•

Flygplanens uppställnings plat
ser i BAS 90-systemet är sårba
ra utan maskering o/e skyl. I
vår och i sommar skall vidstå
ende glasfiberbubbla övnings
provas. Aven andra skyddslös
ningar finn s och provas.
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- Propellerepoken
Lennart Andersson följer nu upp sin
succebok SVENSKA FLYGPLAN med
en bok om det sven ska militära flyget
under propellerepoken. Tiden fram till
mitten av 40-talet behandlas mycket
ingående. Tiden efter det att de första
jetflygplanen hade tagits i bruk be
handlas mer översiktligt. De pro
pellerdrivna stridsflygplanen följs till
dess de sista gick ur tjänst i början av
6Q-talet. Boken innehåller 320 rikt
i II ustrerade sidor. Len n nart Andersson
gu idar läsaren genom Flygkompaniet
- Marinens flygväsende - Flygvapnets
tillkomst. Han tar oss med ut till alla
baser - flottiljer - krigsflygfält och pre
sentera r även alla flygplanstyper i sitt
rätta sammanhang.
ISBN 91-85496-56-1. - Bokhandelns
ca-pris 282:- Postgironummer: 54771-1.
Betalningsmottagare: Allt om Hobby.
Ange boktiteln på meddelandesidan.

- dagens svenska militärflyg
Peter Liander

- dagens svenska militärflyg
Boken presenterar alla militära flyg
plans- och helikoptertyper som i dags
läget finns i Sverige. Svenskt militär
flyg av i dag består inte bara av den
omtalade JAS 39 Gripen utan också av
välkända flygplan som Draken, Vig
gen, Lansen , alla sko lfl ygp lan, ubåts
jakthel ikop trar och transportflygplan
som t ex Hercules . Den senare är ofta
aktuell i samband med hjälpsändning
ar världen över.
Alla flygplanstyper presenteras upp
slagsv is med en stor läcker färgbild,
jämte en informativ text. Boken inne
håller också en faktarik redogörelse

I början av november fyllde och fira
de flygplan SAAB 32 Lansen sin a akt
ningsvärda 40 år i luften. Minnet av
Bengt Olows jungfruflygning den 3
november 1952 firades på Malmen
med fly guppvisn ing av "CA-pojkarna"
för bl a anfadern, 32-skaparen: Artur
Bråsjö. På bilden sese han (t h) små
pratandes med 32-d ivisionen s nuva
rand e " pappa", major Bengt Carlsson
(F 13M).

Saab 32 var det första svenskkonstrue
rade flygplan som bröt ljudvallen. Det
var 1952 - fem år senare blev attack
versionen ryggrad en i det svenska at
tac kflyge t. Lansen förekom både som
attack-, jakt- och spaningsp lan och
byggdes i 450 exemplar. Mer än 40 år
efter jungfruflygningen är Lan sen fort
farande i tjänst. Numera är dess upp
gift radar- och telestörning samt mål
bogseri ng. (32 :an får dessutom leva
ytterligare ett tag ... kanske blir Lansen
50 år också!?)
Den välrenommerade flyghistori
kern Sven Stridsberg beskriver på 256
sidor utvecklin gen av Lansen, de olika
versionema och dess användningsom
råden. Hur utvecklingen aven svensk
jetmotor började - och slutade. Allt
rikt illustrerat med utsökta bilder 
många i färg - och flera av dem är
unika och aldrig tidigare publicerade!
- ISBN 91-85496-62-6. - Bokhan
delns ca-pris 282:- Postgironummer:

om det svenska militärflygets organisa
tio n och grund lägga nde taktiska prin
ciper.
Kort och gott är detta en aktuell fak
tabok om svenskt militärflyg. N ågo n
svensk motsvarighet har inte varit utgi
ven på flera decennier. - 96 sidor rikt
illustrerad .
Författaren Peter Liander är en av
landets skickligas te flygfotografer och
en prisbelönad flygjournalist. 1989 er
höll han utmärkelsen "Vingpennan"
för sin a in satser inom flygjournalisti
ken. - ISBN 91-85496-59-6. - Bok
handel ns ca -pris 18 7:- Postgironum
mer: 54771-1. Betalningsmottagare:
Allt om Hobby. Ange boktiteln på
meddel andes idan.

54771-1 . Betalningsmottagare: Allt om
hobby . Ange boktiteln på meddelan
desidan.

Sven Stridsberg
FlygvapenNyll nr 4/92

• • Finska republikens presi
dent, Mauno Henrik Koivisto,
har förlänat chefen för . Flyg
vapnet (CFV), generallöjtnant
La,s;'~r;1c Englund, · kom-

mendörsteckenet av 1 klass av
Finlands Vita Ros' orden. Bilden avser åskådliggöra hur
CFV itransportflygplanel TP
101 eskorteras över finskt ter
ritorium av två finska Hawk ur
IImavoimat. Det skedde vid
besöket i augusti hos Finlands

flygstridskrafter. På initiativ av
CFV (efter beslut av Hans
Majestät ;Konungen) tilldela
des ur svenske anbassadörens,
Knut Thyberg, hand tre finska
medborgare Kungliga Nord
stjärneorden. De tre var:
Överste Pekka Kanninen, di
rektör Carl-Fredrik Geust och
f flygledaren Osmo Ramavaa
ra. (De erhöll ordenstecknen
för sina, Jraditionsbevarande
insatser för F 19-minnet.)

cro

hedrad
och
rerad

• • Överste 1. Karl·Göte
Widen, (i dag chef för flyg
stabens flygsäkerhetsledningl
har välförtjänt tilldelats utmär
kelsen "legion of Merit" efter
tre års tjänstgöring som flygat
tache i Washington D.C,
USA. Utmärkelsen överlämna
des av dåvarande amerikanske
ambassadören Charles Red
man, vid en ceremoni på ame
rikanska ambassaden i Stock
holm.
• • Flygvapenföreningarnas
Riksförbunds ordförande Gun
nar löfström har tilldelat stabs
redaktören Jahn Charlev;'·
FVRF:s förtjänsHecken i
guld och diplom för sina mång
åriga redaktionella insatser i
FlygvapenNytt för främjandet
av FVRF:s sak och gärning. Me
daljen utdelades av dåvarande
styrelseordföranden, Hans Hag
berg (här t v).
~

'e
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• • Chefen för Flygvapnet,
Lars·Erilc
generallöjtnant
Englund, har genom beslut
av Frankrikes president, Fran
cois Mitterrand, utnämnts till
kommendör av franska för
tjänstorden ("Commandeur de

~

l'Ordre National du Merite").
- På bilden ses general Eng
lund (med utmärkelsen i blått

band om halsen) tillsammans
med den franske ambassadö
ren Philippe louet.

• • Nationalencyklopedin (NE)
är ett bokverk som ges ut på
bokförlaget Bra Böcker. 1991
instiftades två populärveten
skapliga stipendier för medar
betare i N E. 1992 har ett av
stipendierna tilldelats majoren
i Flygvapnet Lennart Berns.
Priset är på 15 000 kr och ut
delades under högtidliga former
på NE-dagen i linköping i no
vember. - Bilden visar Berns (t v)
med diplom och därbredvid Bra
Böckers chefredaktör Kari Mar
~
klund.
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Berömvärd jubileumshögvakt

Verksamheten 1991/92

Medlemsantalet sjunker n ~ got
för andra året i följd. Avgang
arna är stora och kompenseras
inte helt av nyrekrytering.
Ekonomiskt går vi väl i m <'i I 
men med ett I itet underskott.
Det har varit ett händelserikt
år för FVRF. 30-årsjubi leet fi ra
des i Linköping och blev tack
va re insatser av många goda
krafter en mycket bra manifes
tation. Det nya v ideoprogram
met om FVRF blev klart till
detta sammanhan g.
Arbetet med optikens fram
tid har präglat mycket av verk
luftbevak
samheten
in om
ningstjänsten. I övrigt har en
del nya grepp prövats inom
utbildnin gssektorn. En egen
kurskatalog
har
framtagits.
Namnfrågan löstes genom att
"Flygvapen-frivilliga" tillades
vå rt gamla namn .

1993 är det "konferensår".
Stämman har ju bestämt att vi
främst av kostnadsskäl endast
skall ha stämma vartannat år.
1991 hade vi förlagt utbi Id
ningskonferen sen iStagården.
För att sörl änninga rna denna
gång ska få kortare resväg äger
1993 års konferens rum i Fals
terbo kursgård. Tidpunkt: 13 
36

H M Konun gen lämnade till 
stånd att FVRF:s förtjänstme
dalj skulle vara en kunglig
medalj. En ny hederssköld har
framtagits.
Byten har bl a skett av ge ne
ralsekreterare och kanslisekre 
terare samt i och med årets
utgång även av styrelseordfö
rande.
Avslutningsvis vill jag fram 
hålla , att efter et t år på gene
ralsekreterarposten
uppleve r
jag FVRF som en effektiv orga
nisation med många möjlighe
ter. Tack vare alla frivilliga
insatser bidrar vi väsentligt till
spridande av försva rsinforma
tion och uppfyllandet av FV:s
krigsorganisation samtidigt som
vi trivs tillsammans.
•
Gillis Wcillgar/h

14 mars (12 mars resdag för
många).
Konfere nse n kommer att
konc ent rera s till utbildningsfrå
gOG men äve n en och annan
organisationsfråga dyker upp. 
CFV är inbjuden som förelä
sare.
Väl mö tt i Höll v iken! Alla! •
Gillis Weingartb

N är jag vid FVRF-konferensen
på Stagården 1991 av dåvaran
de generalsekreteraren Kjell
Helmersson fick frågan, om vi
i Stockholms FVFb sku Ile va ra
intresserade av att ansvara för
en högva kt i samband med
FVRF :s 30-årsjubileum 1992,
behövde jag ingen län gre
betänktetid . Jag svarade på stå
ende fot - ja I Efter kontroll
med styrelsen hemma , konfir
merades mitt svar den 15
mars. I april kom brevet från
överkommendanten som be
rättade, att vi had e ti lIdelats
vaktdygnet 15 - 16 augus ti
1992. Frågan om möjligheter
na för kvinnlig avtalspe rsonal
att deltaga , tick också ett posi
ti vt svar.
p g a ekonomiska skä l be
slöts att tränin gen ti ll högva k
ten skulle genomföras som en
regional kurs med F 16/Se M
som kursanordn ande myndig
het. Inbjudan sändes ut till alla
föreningar/förbund som F 16
samverkar med samt till Grip
holms FVf. Denna geog rafiska
begränsning skulle hålla ned
kostnaderna för resor, förlägg
ning och förplägnad. Totalt
inkom 84 elevanmälningar.
Genom
H v- Fri v -a vde lningen
vid 11 / F044 (Kl) erhölls kon
takt med de två instruktörer
som skulle geno mföra utbild
nin gen. De två från 11 förtidsav
gångna kaptenerna jan-Erik
Heming-Hansson och jörgen
josefsson,
visade sig vara
mycket trevl iga i nstruktörer av
bästa kvalite. Vi träffades första
gången förra hösten. Vi drog
då upp riktlinjerna för utbild
ningen. Kursen skulle genom
föras under fem veckos lut med
Kl som kursplats.
Efter ytterligare möten och
tel efo nkontakter startade kur
sen i maj i år. D å infann sig 68
förväntansfulla elever, av v ilka
endast en handfull hade gjort
högvaktstj änstgö ring tidigare.
Efter att de redan den första
dagen fått klart för sig vad som
förväntades av dem och vilken
befattning de skulle bestrida,
var det ett antal som inte dök

upp igen. För dem som stanna
de kvar följde sedan fyra jobbi
ga m en ro li ga veckoslut.
För att ge tid till studier och
träning utsågs äve n vak tbefälet
redan den första dagen. Följan
de utsågs; Vaktchef Stock
holms slott; Löjtnant johan
TörnqvistlStockholms
FVFb.
Ställföreträdande dito; RO/ löjt
nant Lennart Nore/Stockholms
FVFb. Vaktchef Drottningholms
slott; RO/löjtnant Cert Hov
ryd/Sala Fvf och ställföreträ
dande dito; AO/fänrik Elisa
beth Linden/Stockholms FVFb.
• • Men nu har dagen D allt
så kommit. Generalrepetionen
på fredagen hade gått bra och
natten på 11 (där hela styrkan
öve rnattad e) hade varit lugn .
Vi genomför en sista övning av
högvaktsavlösningen före fru
kost oc h sedan är det dags att
ta bussarna in till city. Det bör
jar regn a så smått. In i det sista
är det osäkert om musikkåren
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skall spela och vi skall gå, eller
om det är alternativet buss
transport som gä ll er. Slutligen
avstannar regnet och vi kan
stä ll a upp för avmarsch .
U nder den gångna v intern
blev det klart att vi skulle gå
under Stock holm Water Fest i
vals avs lutand e helg med allt
vad detta innebar av ändringar
och folkm asso r. Tidigt blev det
dock bestämt, att FVRF vi Ile
hedra Fl ygvapnet med en
kransnedläggning vid Milles
flyga rm onu ment på Karl ap lan.
Detta va r anl ednin gen till att vi

för d et kommande dygn et 
det känns skönt.
Vår drottn i ngholmsstyrka av
transporteras med bu ss för att
ta över bevaknin ge n där.
Nu följ er 24 omväx lande
timmar med massor av folk
över all t. Patrullen får ideli gen
göra utryc kningar till utsa tta
posts tällen.
Stämningen
är
dock god och inga al lvar li ga
inc id en ter inträffa r.
Vå rt vaktdygn gå r fort och
snar t är det hög tid för oss att
bli av lösta av Kl med ridande
trupp. Även den na avl ösning

LDMDS

i vardande?
I försvarsbeslutet i maj
(FH 92) fick ÖH upp
draget att utreda en
förenklad ersättning till
dagens optiska luftbe
vakning.
Utredningen
genererade två upp
drag - ett till FMV an
gående den tekniska
lösningen och ett in
om flygstaben rörande
organisationen.
Uppdragen är nu sa m
manställda (med arbets
namnet LOMOS = luft
och
markobserva tions
sys tem) samt redovisade
och godkä nda av Chefen
för Fl ygva pnet den 28
oktober 1992. Efter ÖB:s

gransk ning sänds försla
get vid are till regeringen
för beslut. Vi hoppas på
ett positivt sådant under
januari - febru ari 1993.
Trots att för slage t inne
bä r en sto r bespa rin g
jämfört med en total ma
terielom sä ttning av det
gaml a opti ska luftbevak
ningssystemet (OPUS), är
finan sieringsfråga n
ännu
inte helt klart. Det återstår
att klarlägga vi lka intres
senter som ska ll deltaga i
första hand i investerings
beh oven.
FlygvapenNytt återko m
mer så snart defi n iti vt
bes I ut förel igger.
•
BJärn /IIloh('r<~

c I-S/Vpl- o(ril'sek

Premiär för KFK - PS BJO-förband
nu står uppställda på Karlapl an
och inte v id Armemuseum
som brukligt är.
Ceremonin genomförs av
rik sförb undsordföra nde Gun
nar Lö fström, som efter ett kort
tal ned lägger en krans v id
monumentets fot. Därefter ges
order om avmarsc h.
H ögvak tss tyrkan marscherar
den relativt långa vägen ge
nom Stockholm till Kung li ga
slottet med FVR F:s och Stock
holms FVFb:s fano r i täten.
Gatorna kanta s av tusentals
männi skor so m är ute för att
titta på och kanske delta i vat
tenfestivalen . Marschen går
bra och i rätt tid svän ge r vi in
på ytt re borggården för att
av lösa avgående högvak tsstyr
ka ur A7 på Got land . Avlös
ningen flyter bra oc h v id an
mälan för inspekterande fl yg
generalmajor
stab sc hefen,
Bernt Ös th , erhålls po sitiv kri
tik. A7 avma rsc herar och FVRF
tar över bevaknin gen av slottet

löper smärtfritt oc h vi transpor
teras med buss ti ll Kl för
avrustning och mottagning på
FVRF :s kansli.
• • 55 FVRF :are - varav elva
lottor oc h en bilkåri st - kan
trötta och nöjd a se tillbaka på
en lyckad högvakt . Jag vi II ta
tillfället i ak t att tacka alla
kam rate r för en strålande in 
sats. N i ka n vara stolt a över ert
sätt att lösa uppgiften . Jag pa s
sar också på att tac ka frivilliga
avde lnin gen vid F 16 - särskilt
Kenneth Mörk - för den fina
hjälpen under utbildningen
och genomförandet.
Ja g är glad att v i i Stock 
holms FVF b fick förtroendet att
an svara för denna del av
FVR F:s 30-å rsjubileum . En sär
ski Id tan ke gå r ti II vå ra två
instruktörer utan vars hjälp
denna högvakt aldrig gått att
genomföra.
•
.!obtll1 '/(jnzql'isI

Initiativtaga re till denna pre
mi är var krigsförbands c hefen
löj tn an t Per-Eric Ejstes, F4. Fö r
att få största effekt genomför
des samt idi gt en SÖB (=
särskild övning befäl). På detta
sätt fann s befälen redan på
plats när KF K-eleverna an län
de.
Förs ta kursen ägnad es speci
ellt åt skydd stjänst, mob ilise
ringstjä nst och befat tn i ngsu t
b ildning .
Kursen ge nomfördes enbart
med krigsförbandets befäl .
Att denna ide till samord
ning uppskattades framkom
kl art vid kursvärderingen, då i
stort sett samtliga i förba ndet
gic k med som friv illi ga i Flyg
vapnet.

U nder delar av dag två del
tog även de hundägare inklu si
ve sin a hundar som ska ll
tjän stgöra vi d förb andet. På
detta sätt fick hund föra rn a i
fö rbandet träffa sin a "s karpa "
hundar.
Denna ide till sa mordning är
något som kan utveckla s vid a
re inom PS 870 -förband. Den
kan också överföras till andra
kri gs förband inom Fl ygva pnet.
Ett föredöme ti II kr igsför
bandsk urs där strilchefen vid
F4, överstelöjtn ant j an Olter
ström, he la tiden engagerat sig
i kursen - irå n planering till
ge nomföra nd e.
•
Ture UertilSSOil

Det var en enhäl lig st yrelse
som i mill en dV dugu sti beslu
tade att FVRF i ställ et skal l för
lägga huvudd elen av de cen
trala sommarkurserna till F 14.
Familjevä nlighelen har ju
varil något av ett milste vid vår
centrdl a
sommdrutbi ldning .
Den har lidigare medfört pro
blem vid förläggning av utbild
ning till floltilj.
• • I detta fall hM FVRF hatt
tur l - Preci s från den tidpunkt
vi inte längre kan bedri vd ut
bi ldn ing vid Köpingsvik med
sin vitsordade familjevänli ghcl,
står F 14:s kadett by färdigstä lid
136 lägenheter står klara den
30 april 1993.
Läge nh eterna består av Ivå
sov rum , toal ett och dusch sd mt
ett allrum med pentry, so m har
komplett köksulrustning. Alld
lägenheter är modemt möble
rade med bl a TV Vi ss a lägen
heter utrustas i allrummet med
bädd so ffa, speciellt för dem
som medför flera familj emed

F14 ersäner Köpingsvik

lemm ar. Ligenheterna inrym
me, i 17 hu s i två vå ninga r
med ,lila läge nh eter i varj e
hus.
Efler att ha besökt kadettbyn
och avsyn<l t lägenhete ma är
förvi ssnin ge n, att detta blir en
verk li gt p·ositi v resurs för vin
verksamh et.
Lä genh eternd byggdes i för
sta hand för kadetter. Men
eftersom de har uppeh åll i
utbildnin gen under sommaren,
hdr FVRF möjli ghet att dispo 
nera lägen heterna .

Lä ge nhelsboe nd e är i fö rsta
hd nd avsett för eleve r so m
med för fam i Ijemed lem . F 14
dispone rar också en annan bra
elevförliiggning. Det fin ns slo ra
res urser för utbildning - inte
minst <lVsee nde ut veckling i
framtid en.
• • Vis st är det med vemod
som vi har lämnJt Köpingsv ik.
F 14 är em ell ertid en mycket
brJ ersältning.
F 14 har överl ägsen kapaci 
let när del gä ller ulbildnin gs re

•

• • FVRF kommer naturligtvis
att sa tsa på medl emsvilrd i
sa mma ul sträckning so m tidi
gare, för dtt alla skall triv ds.
Sommaren 1993 kommer
F 14 att uln ytt jas för frivillig ut
bildning und er fyra vec kor.
Vecko rna 27 - 28 är det FVRF
so m är huvudman.
l'\Jaturligtvis är kurSUlbudet
lagt SJ att v i får eleve r fdn
flera fri villiga o rga nisationer
båda perioderna.
Hur kursutbudet kommer att
bl i, kan du läsd i nya kurskat a
logen, som utkommer i januari
1993.
Vä lkommen till F 14 sommc1 
ren 1993 1 - Upplev sjä lv allt
positivt med F 14, HalmstJd och
Tylösand.
•

•

•

Frivilligskolan

In slruktörem a kom, förutom
frivilligföreningarna och F 14,
från flygstdben, F 4/Se N N,
Fia/Se S, F 16/Se M, F 2 l / Se
ÖN, F 6, F 17, I 2/Fo 52, I 13
och K 3. Alla dessa stod under
befäl av sko lchefen major Ulf
Finer (i van I iga fall chef för fri
vi lli gavdelningen vid F la/Se
S) och
löjtnant
Inge la
Holmberg (i va nliga fa ll avddir
vid försva rsstaben) . F la/Se S
38

surser. Man har vana vid att
hanterd elever oc h administre
ra kur ser. Lägg därii II att man
nu (iltt en förnämlig kad ettför
lägg ning med slo r kap Jc itel.

har ansvaret för att utbildning
en genomförs på uppdrag dV
CFVoch frivilligfören ingarn a.
Ulf och Inge la stod i spetsen
för sin stab (sex till antJlet)
som gj o rde allt för att lärare
och eleve r skull e få en bra
miljö för inl ärnin g.
Målet med Fri villigskolans
verksJmhet är att eleverna efter
geno mgån gen utbildnin g skJII
kunn a krigsplacerJs i befJtt
ningar inom försv arsmakten.
Vilka kurser erbjuder Frivilli g
sko ian?
Inom tjän stegrenen ledar
skap fi nns ku rsc hefsku rs, IÖJt
nantskurs, ledarskapskurser pil
grupp-, pluton- och kompani
nivå samt instruktörskurs. Detta
var den elevrika ste grenen med
ca 100 el ever oc h 21 lära re.
In om tj änstegrenen sam
bandstjänst finns grund- och

•••

nytt

Vad är det?

instruktörskurser. D essa sJ mla
de 20 elever.
Inom tjänstegrenen trans
port finns grundkurs bu ss, som
sa ml ade 18 elever. Dessa ele
ver återkom till F 14 under
hösten för att avslutJ utbi Id 
n i ngen. Fem lärare svarade för
inlämingen .
Tjän stegrenen stabsutbildning
hade 15 elever.
Aspirantkursen sy ftar till att
ge försvars- och organisations
inform ation. Den vänder sig
till yngre flickor inom SLK .
Årets kurs hade 27 elever.
Slutli gen finns allmän militär
utbildning. D en tjän stegrenen
genomförde utbildningen i juli.
Den innehöll 70 elever och tio
lära re.
Eleverna bjöds på en va ria
tion srik och givande utbildning
med högt tempo . Två veckor

som längst. Vissa kurser hade
bara en vecka p5 sig att både
komma i bås, lära känna varan
dra och dessutom lära sig något!
Naturligtvi s tilldrog sig en
så dan här verksamhet stort
intresse både från CFV oc h
från
frivilligorg anisationern a.
SLK besökte sko lJn med repre
se ntanter från de olika lottaför
bunden/kårer. Chefen för fl yg
staben , generalmajor Bernt
Östh , inspekterade skolan un
der en dag tillsamm ans med
ordföranden och representan
ter för de olika förbunden.
Dessutom besöktes de olika
kursern a av delar av den s k
fri vi II igutredni nge n.
De inspekterand e fann att
utbildningen va r väl genom
fö rd. Försvaret har få tt ett bra
tillskott till krigsförbanden.
•
Bengr Isa cssul1
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TACK till Flygvapnet
som satsar så mycket
på
flygvapenungdom
och som gör det möj
ligt för oss ungdomar
att under två veckor få
nyttiga erfarenheter och
knyta utländska kon
takter.
år v ar vi 35 ungdomar som
fick möjlighet att åka utom
lands. Vi svenska "air cadets "
samlades på F 16/Uppsal a för
en förberedelsevecka. I år var
det kapten Åke Willberg som
ansvarade för denna. Under de
här dagarna lärde vi känna
varandra ganska bra. Efter vis
telsen på F 16 var det dags att
flyga ner till Frankfurt med en
norsk
Hereules.
Nere
I
Frankfurt samlades ca 500 "air
cadets" på den amerikanska
flygbasen Rhein-Main , där en
febril byteshandel av flygmär
ken o d utbröt senare på kväl
len. Nästa dag flög alla till sina
värdländer.
I Frankrike var det en flyg
klubb som stod för själva utby
tet. I år var vi 27 ungdomar
(från olika länder) och två
eskorter (ledare) i gruppen. Vi
började vistelsen i Paris. Vi
sprang under två dagar runt
från olika turistattraktion er till

I samband med en ny sträck
ning av riksväg 44 mellan Lid
köping och Grästorp invigdes
i oktober även en ny vägbas i
anslutning till riksvägen.
Hela projektet har genomförts
genom " Råda-konso rti et" i v il
ket ingått såväl Fortifikations
förvaltningen , Vägverket och
Flygvapnet. Arbetet har tagit
två år. Kostnaden slutade på
104 milj kr, varav Flygva pnet
har betalat vägbasdelen.
Inför 50-talet speciella gäs
ter, ortsbefolkning, press m fl
premiärlandade med Attack
v iggen Skara borgs flygflottiljs
uppvisningspil o t och tillika di
visionschef, major Tore Ottos
son, på den nya vägbasen.
Dessförinnan hade represen-
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motta gningar. Därefter flög vi
ner till Toulouse i södra
Frankrike. Där fick vi segelfly
ga, motorflyga, paddla kanot,
gå på motta gningar m m .
Under de två veckorna lärde vi
känna många människor, blev
smått vinkännare och hade
fantastiskt roi igt. - Uenny)
Holland gästades av 35 Air
cadets av blandade nationali
teter. Från Sveri ge var vi två
tjejer, tre killar och en eskort.
U nder de fullspäckade veck or
na fick vi alla representera våra

länder under formella midda
gar oc h en rad olika stu
diebesök, bl a ti II ESA (Euro
peisk rymdforskning), vindtun
nel,
militärt
flygmuseum ,
modellflygklubb, Heineken och
de stora holländska flygbo la
gen KLM och Fokker. Det blev
även ett par dagar över att
uppleva den holländska va rda
gen med en inhemsk värdfa
milj. Hela gä nget gjorde även
lyckade besök i Haag, Gouda
och Amsterdam med dess fas
cinerande kanaler. Förutom

Tacksam lotta
Jag skulle bara vilja skriva och
tacka Flygvapnet, FVRF och
SLK för att jag fick chansen
och komma med på 7992 års
fACE-utbyte .
Jag fick vara i England i 2
7/2 vecka. Det var bland det
bästa jag hittills varit med om i
mitt unga liv.

Tack för allt!
Hälsningar går till alla, dock
särskilt till englandsgänget!
Hjärtlig kram från Pernilla
Ihregren (SLK).
•

Ny ägbas invigd
Foto: Ulf Fabiansson

den uppskattade flygningen
med DC- 3 :an över Amsterdam
var nog den absoluta höjd
punkten den helda g vi till
brin ga de på en ho lländsk flyg
bas beväpnad med F-16. 
(Therese)
USA-resan
började
i
Washington DC. Vi va r 90 a i r
cadet s från flera olika länder
samlade. Den svenska gruppen
bestod av fem flickor och fyra
pojkar (se rapport i nr 3/92 )
med eskort. Efter fyra dagars
sightseeing flö g vi svenskar till
staten Wa sh ington. Där blev vi
varmt emottagna av represen
tanter för Civil Air Patrol (US
Air Force's ungdomsverksam
het) . Amerikanerna är fantastis
ka människor. De gjorde vår
resa till en oförglömlig upple
velse . Värdfamiljerna, som vi
bodde hos, var också helt
underbara.

St
Flygtur till vulkanen
Helens, 747-simulato rfly gning,
övernattning på McChord flyg
ba s, resa till Twin Peaks och
sightseeing
i
Seattle och
Olympia är några exempel på
allt vi fic k vara med om .
Höjdpunkten va r dock att få
träffa piloter ur uppv isnings
gruppen Blue Angels, få deras
autografer och se dem träna
inför
en
uppvisning.
(Pernilla)
•

tanter från FortF, Vägverket och
Flygvapnet gemensamt invigt
anläggningen.
Flygstabschefen lämnade se
dan formellt över vägbasen till
chefen för F 7. Efter klargörin g
av AJ 37:an startade maj or
Ottosson med full la st utan
problem på den korta väg ba
sen.
F 7 har nu ett sammanhäng
ande bassystem som möjliggör
ett stort spridningsområde för
flyg- och bas resurser enli gt
Vägbas 90-systemet. Det är
naturli gtv is särskilt angeläget
att dessa resurser nu finns inför
Gripenintroduktionen på F 7,
so m ju inte enbart handlar om
typinflygning utan även taktisk
utprovn i ng av JAS-systemet. •
Hen~1 Schmidt
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