I början av 1995 inleder
Saab spinnprov med JAS
39 Gripen. För att man
lättare skall kunna följa
flygplanets rotationsrörel
ser genom luften har ett

av provflygplanen målats
svart med vita fält. - Här
ses provflygplanet beväp
nat med sex jaktrobotar -

två AMRAAM och fyra
Sidewinder.

Foto: Johnny Lindahl
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Nordens törsta flygtidskrift: 35.500 ex.

utnämningar
Över. te Mats Hells trand
hilr fr o m den l januari
'995 utnämnts till överste 1
och från amma tidpunkt för
ordnats som chef för Pro
gramavdelningen vid flyg
vapen ledn ingen.
Överste Kjell Ötverberg
har fr o m den 7 januari
1995 förordnats som chef för
kållSka flygflottiljenJF 10.
Överste Tord Karlsson
(f d flygvapenledningen) har
förordnats som tjän teförrät
tande chef rör lämtlands flyg
flottilj/F 4 fr o m den 1 no
vember 1994.
•
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Flygvapenchefen,
generallöjtnant Kent Harrskog:

i har i dag ett flygvapen av mycket hög kvalitet
både vad gäller personal och materiel. Flygstrids
krafterna är i balans och vi kan lösa de uppgifter
som har ålagts oss. Detta är ett arv som vi tillsammans
skall förvalta på bästa sätt.
Jag har en klar uppfattning om hur flygstridskrafterna
bör utvecklas i framtiden. Det är samma inriktning som
lades fast i början på 80-talet. Kärnan är våra krigsflyg
divisioner - i dag utrustade med Draken och två versio
ner Viggen, i morgon med flerrollsflygplanet Gripen.
Till dessa skall läggas de lätta attackflygdivisionerna,
avsedda främst för understöd av markstridsförbanden,
transport- och signalspaningsdivisioner samt flygrädd
ningsgrupper. Inom stridslednings- och luftbevaknings
funktionen ha r vi moderna markradarstationer. Flygbur
na radarstationer och nya ledningscentraler (STRIC) tas
i bruk inom några år. Vårt bassystem med grundprinci
perna utspridning och rörlighet har rönt stor uppmärk
samhet bland utländska bedömare.
Vi knyter nu samman alla dessa funktioner med ett
integrerat lednings- och informationssystem, som är
avsett att ge beslutsfattare - bl a flygko mmandochefer
och Gripenpiloter - ett informationsövertag gentemot
angriparen. Den som har bäst kunskaper har också bäst
underlag för att fatta rätt beslut. Den som fattar flest
rätt beslut på olika nivåer har bäst förutsättningar att
nå si na operativa mål i en krigssituation.
Run t sekelskiftet har vi ett helt nytt flygvapen, som
till mycket låga kostnader internationellt sett kan leva
upp till det oeftergivliga kravet alt kunna bestrida en
angripare luftherraväldet samtidigt som vi har förmåga
att möta en angripare såväl i luften, på marken som på
havet.
• • Sedan 50-talet har vi behållit våra stridsflygplan i
tjänst under allt längre tid. Draken går ur tjänst under
nästa femårsperiod efter 40 år i flygvapnet. När rege
ring och riksdag 1982 beslutade om utveckling av JAS
39 Gripen bestämdes att flygp lanet skulle vara utveck
lingsbart. Dagens digitaliserade flyg plan är mycket
utvecklingsbara. Men vi har reda n tidigare utvecklat
våra flygplan. Det är inte samma Draken som flyger i
dag som flög för 30 år sedan. Även om utseendet är det
samma, är det inte samma Jaktviggen som flyger i dag
som flög 1981 . Systemen utvecklas och förbättras efter
hand som stridsmiljön förändras. En nödvändighet och
självklarhet för alla nationer.
De 140 Gripenflygplan som hittills har beställts är
avsedda att ersätta Draken och de äldsta Viggenflygpla
nen, dvs halva flygvapnet. Ett par tre år efter sekelskif
tet börjar de ä ldsta Jaktviggarna att falla fö r Iders
strecket. Enligt nuvarande hypotes får den sista Jaktvig
gendivisionen Gri pen ru nt 2010. Då har Viggen - på
samma sätt som Draken - tjänstgjort i 40 år.
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Mot denna bakgrund är det logiskt att Sverige fortsät
ter att producera Gripen även efter de 140 som är
beställda. Det är li ka logiskt alt Gripensystemet utveck
las i olika avseenden i takt med de krav som omvärlden
ställer och tekniken medger. Vårt stridsflyg måste vara
konkurrenskraftigt även om 15 - 20 år.
Försvarsmakten har som en del av totalförsvarskon
ceptet strävat efter en ökad integration i det civila sam
hället. En konsekvens av detta är att vi i hög grad är
beroende av vår flygi ndustri för att vidmakthålla de sy
stem som vi i dag har och som nu levereras. l åt oss hel
ler inte glömma, att vi lyckades åstadkomma en högtek
nologisk flygindustri (hur många länder i världen har
det?) på grund av att vi under andra världskriget utom
lands inte fick köpa de flygplan vi behövde.

• • Vi är alla väl medvetna om att vi har mycket kärva
tider framför oss. En till synes "hotfri" framtid i kombi
nation med ekonomiska problem fö r nationen bäddar
för ekonomiska reduceringar för Försvarsmakten. Jag
har inte uppfattningen att framtiden (som i mitt per
spektiv inte bara är några år, utan konsekvenserna av
olika beslut i dag sträcker sig åtminstone till 2010) skul
le motivera kraftiga reduktioner av vår försvarsförmåga.
Jag tycker tvärt om aU den innehåller mycket stora mått
av osäkerheter och risker - de är emellertid betydligt
svårare att konkretisera än tidigare.
Just på grund av osäkerheterna är det vår skyldighet
att utveckla flygvapnet på rätt sätt. Rätt sätt ä r fortsatt
hög kvalitet och ökad flexib ilitet! Hög kval itet på vad vi
gör och på de system vi har, ökad flexibilitet i tekniskt
och taktiskt tänkande .
Det är sannolikt att perioden fram ti ll ett nytt för
svarsbeslut 1996 kommer att bli mycket kärv för
Försvarsmakten. Eftersom det är just fö rvarsbeslutet
som skall fastlägga kommande uppgifter samt krigs- och
grundorganisation, är det nödvändigt att behålla största
möjliga handlingsfrihet för statsmakten i dessa avseen
den. Det betyder i sin tur att kraftiga inskränkningar
kommer att behöva göras vad gäller verksamheten.
Detta ger som resultat minskad krigsduglighet i närtid
samt försämrad beredskap.
• • Budskapet är bistert! Jag vet att flygvapnet fyller
många viktiga funktioner i vårt samhälle. Flygstridskraf~
terna utgör en fundamenta l grund för försvarsmaktens
förmåga att värna om vår fr ihet i hä ndelse av ofred. Ett
effektivt luftförsvar är en förutsättning för såväl mobili
sering som för att övriga stridskrafter skall kunna komma
till verkan. Jag förlitar mig på att insi kten om detta skall
bära oss framåt mot den målbild jag här beskrivit.
•
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DOkumentets uppbyggnad
Årets redovisning är den sista
som görs grundad på den tidiga
re försvarsmaktsstrukturen med
ett stort antal självständiga
myndigheter samlade i fyra
huvudprogram. Därmed slutre
dovisas myndigheterna överbe
fälhavaren, chefen för armen,
chefen för marinen, chefen för
flygvapnet och Försvarets sjuk
vårdsstyrelse.
Regeringens krav på års redo

visning för 1993/94 innebär, att
det har utarbetats dels en sam
lad resultatredovisning för hela
Försvarsmakten och dels en
redovisning för huvudprogram
mens verksamhet det gångna
budgetåret. Därmed blir årsre
dovisningen unik.
Från och
med 1995 lämnas en samlad
årsredovisning för myndigheten
Försvarsmakten.
•

öpsvapets
r..J

Det övergripande verksamhetsmålet har för
verksamhetsåret 1993/94 varit att dels fort
sätta utveckling, vidmakthållande och avveck
ling av resurser i enlighet med försvarsbeslu
tet så att målen 1997 kan nås, dels uppfylla
statsmakternas krav på Försvarsmakten uti
från Sveriges ökade internationella åtaganden.
Ledstjärnan har varit att kvalitet priori·
teras töre kvantitet.

Härutöver skulle omfattande förberedelser
genomföras vid alla staber, förband och sko
lor för att den 1 juli 1994 kunna ingå i den
nya myndigheten Försvarsmakten.
Det har för året inneburit:
~

Att med hög prioritet ställa förband och
personal till FN:s och ESK:s förfogande.
~ Att fortsätta reduktionen av antalet krigsför
band och personal (anställd såväl som värn
pliktig) för att frigöra resurser för anskaff
ning av ny krigsmateriel.
~ Att genomföra större övningar för att vid
makthålla och öka krigsdugligheten vid del
tagande förband samt för att vidmakthålla
4

officerskårens professionalism att leda och
samordna operationer och annan stridsverk
samhet i krig.
~ Att öka krigsdugligheten vid de staber och
förband som inledningsvis skall möta ett
strategiskt överfall och att i övrigt så långt
möjligt vidmakthålla den vid övriga, så att
en snabb återtagning till full krigsduglighet
möjliggörs om så beslutas.
~ Att omstrukturera den tidigare försvarsmak
ten från ett hundratal myndigheter till en ny
gemensam myndighet - Försvarsmakten 
där den bärande organisationsprincipen är
kadersystemet och att i samband därmed
utarbeta ett grundläggande regelverk för
ledning, organisation och verksamhet i
stort.
~ Att införa ett mål- och resultatbaserat led
ningssystem för verksamheten i fred i den
nya myndigheten som grundas på lednings
metodiken i krig - uppdrags taktiken - och
på statsmakternas förordningar och anvis
ningar i övrigt samt att i samband därmed
utarbeta nya regler för produktion och eko
nomistyrning.
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Sammanfattande resultat
örsvarsmakten har en tillfredsstäl
lande utveckling i förhållande till
de mål som sattes i 1992 års för
svarsbeslut. Det gäller både hur
många förband vi skall organisera och
deras
krigsduglighet.
Målen
för
1993/94 har i allt väsentligt nåtts.
Försvarsmakten har under året nått
kvantitativa och kvalitativa resultat
som innebär att:

F

• Försvarsmakten i allt väsentligt
kommer att nå de krigsorganisato
riska målen fram till 1997.

• Försvarsmakten är på god väg att nå
målen
för
kvantitet
(antalet
krigsförband ) och kvalitet (förban 
dens krigsdugl ighet) för perioden
1997-2002.
Följande återstår för att uppnå för
svarsbeslutets målsättning:
• En mekaniserad brigad i övre Norr
land skall efterhand organiseras
med nya stridsvagnar och stridsfor
don 90.
• Försvarsområdesförbanden skall re
duceras med ytterligare 23.000
man. Det samlade territoriella för
svaret skall 1997 bestå av 165.000
man.
• Ytterligare 8.000 hemvärnsmän
skall rekryteras fram till 1997 .
• Två till tre rörliga kustartilleribri
gadledningar skall organiseras.
• Tre fasta spärrbataljoner skall utgå
och övriga hotbildsanpassas.
• Två divisioner JAS 39 Gripen skall
organiseras.
.
• Sex divisioner med 37 Viggen i ver
sionerna attack och spaning (Aj/S)
skall omorganiseras och reduceras
till fyra divisioner med AjS 37.

Vissa förbands krigsduglighetsmål
kommer sannolikt inte att nås 1997.
Orsakerna är bl a möj Iigheterna att
genomföra repetitionsutbildning i den
utsträckning som är önskvärt och att
den ekonomiska situationen i Mari
nen under det gångna året har tvingat
fram kraftiga bespari ngar i dess verk
samhet.

Internationell verksamhet
Insatser utrikes. - Sverige har under
93/94 deltagit i 14 fredsbevarande
operationer. Personalen i utlandsstyr

kan har under första halvåret ökat från
1.202 personer till 2.069, för att i slu
tet av året minska till 1.451. Minsk
n i ngen beror på att i nsatserna i Liba
non, Somal ia, Kambodja och på
Cypern har avvecklats.
Två stabsövningar och två större
samverkansövningar har genomförts
mellan svenska och danska förband
som förberedelser för insatsen i Bosni
en.
Sammantaget har under budgetåret
cirka 2.200 personer tjänstgjort utri
kes . Kostnaderna för insatserna utrikes
uppgår till cirka 950 miljoner kronor,
som finansieras över tredje huvudti
telns anslag (UD).
Insatser i Sverige. - I Sverige har
verksamheten till största delen inrik
tats mot stöd för insatser i Bosnien .
Ledning av och stöd till avveckling
en av insatserna i Libanon, Somaiia
och på Cypern samt överföringen av
ett mekaniserat skyttekompani från
Makedonien till Bosnien har också
varit en stor del av verksamheten. För
beredelser för insatser i Angola och
Nagorno-Karabach har genomförts.

Sammantaget har under 93/94 cirka
3.020 personer utbi Idats ti II en kost
nad av cirka 49 miljoner kronor. Cirka
1 7.000 personer har ansökt om tjänst
utrikes, i allt väsentligt inom ramen
för FN:s fredsbevarande operationer.
Större övningar. - Under verksam
hetsåret har två större övningar
genomförts. En försvarsmaktsövning i
mellersta militärområdet, Orkan, och
en armefördelningsövning i södra
militärområdet, Sydväst 94 . Totalt del
tog cirka 30.500 man under de båda
övningarna. Av dessa var huvuddelen
värnpliktiga under repetitionstjänstgö
ring.

Programredovisning
Redovisningssätt. - De tidigare del
programmen redovisas i nom ramen
för de från den 1 juli gällande 14 pro
grammen samt under rubriken För

svarsmaktens
utlandsstyrka
och
Swedint. Redovisningen sker mot de
verksamhetsmål som regeringen har
satt. Den totala resursförbrukningen
under budgetåret 93 /94 uppgick till
cirka 33,2 miljarder kronor.
Fördelning på program. - Redovis
ningen har under de gångna tre bud
getåren i nte varit upplagd efter de nya
programmen. Fördelningen på de nya
programmen har därför skett schab 
lonmässigt och i efterhand. Det är
dock viktigt att redan nu framhålla , att
dessa år i nte är jämförbara med bud
getåret 1994/95 och framåt, eftersom
redovisningen är helt annorlunda från
~
och med innevarande budgetår.

Stri/förband
Verksamhet syftande till om
sättning av strilcentraler har
fortsatt under året. Projekt
STRIC framskrider planenligt
såväl materiel- som anlägg
ningsmässigt. En äldre stril
centrai av typ radargruppcen
tral/F har avvecklats.
Projekt FSR 890 (flygburen
spaningsradar) har under året
utvecklats planenligt. BI a har
fem bärarflygplan SAAB 340
AEW beställts. Låghöjdsradar
systemet PS-870 utvecklas en
ligt plan och fyra sådana radar
förband har upprättats under
året. Resurser har inplanerats
för vidmakthållande av hög
höjdsradarsystemet PS-860.
För det taktiska radiosystemet
TARAS (tidigare kallat RAS 90)
har under året beställning gjorts
av Grundsystem Mark (GM).
Det optiska luftbevak
ningssystemet (OPUS)
har avvecklats och ut
bildning i det teknik
Idatorbasera LOMOS
systemet har påbör
jats (se Flygvapen
Nytt nr 4/94).

Övrig verksamhet under
året för att möjliggöra införan
de av lAS 39 Gripen i krigsor
ganisationen är genomförd.
Planering och förberedelser
för Gripens införande fortsätter
med målet att F 7 skall kunna
organisera två krigsdivisioner
fram till den 30 juni 1997. Star
ten för uppsättning av F 7:s för
sta 39-division beräknas kunna
börja i slutet av 1995.
Resursförbrukningen blev
3.378 miljoner kronor.

Attack- och
spaningsflygförband
Samtliga Attack- och Spa
ningsviggen (Al 37

Gripen-förband

+ S 37) har omorgani
serats till AllS 37-divisioner.
Såväl attack-, jakt- som spa
ningsförmågan har förbättrats
vid dessa divisioner.
Två AJIS 37 -divisioner har
organiserats vid Hälsinge flyg
flottilj (F 15) i Söderhamn
samt en vid Skånska flygflot
tiljen (F 10) i Ängelholm. Den
senare divisionen har givits
särskild inriktning på spa
ningsuppgifter.
AlS 37-modifieringen har
planenligt till största delen
slutförts på Al 37-flygplanen
samt förberetts .för S 37 -flyg
planen. (Se FlygvapenNytt nr

Konsekvenserna av haveriet i
augusti 1993 med det från F 7
utlånade första serieflygplanet
(benämnt 102) medförde att
den planerade inflygningen
och utbildningen av instruktö
rer ur F 7 försenades.

Åtgärder har vidtagits för
att säkerställa fotospaningska
paciteten inom AlS 37-syste
met till dess motsvarande
funktion blir operativ inom
lAS 39-systemet.
Planerings- och utvärde
ringsutrustning, PLA, har bör
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• • De lätta attackflygdivi
sionerna (SK 60) bibehålls och
stridsförmågan har förbättrats
bl a genom utbildning av fler
fast anställda flygförare. 
Nya motorer införs successivt.
AJ/S 37 -divisonerna utgörs
till fullo av fast anställda flyg
förare (YO) medan flygförarna
vid de lätta attackflygdivisio
nerna (SK 60) i viss mån ut
görs av reservofficerare.
Övningsverksamheten
på
krigsbaser har bedrivits i ökad
omfattning jämfört med före
gående år. Antalet divisions
övningsdagar (kvantitet) för
AJ/S-divisionerna har ökat
från 37 till 47,5. 33

LA-divisionerna har genom
fört nio divisionsövningsdagar
jämfört med åtta föregående
år. Av dessa har antalet dyg
net-runt-övningar ökat från
två till fem.

Transportflygförband
Bemanningsläget för TP 84
systemet förbättras enligt plan
samtidigt som det införskaffa
de varnings- och motmedels
systemet har medfört behov
av ytterligare navigatörer.
FN -uppdraget i Bosnien,
som genomförts i en svår
miljö, har givit värdefulla
erfarenheter och god träning
för personal på alla nivåer.
De lätta transportflygför
banden är i huvudsak kader
organiserade. Detta medför
en bättre kontroll över förban
dens status.

Helikopterförband

Jaktflygförband
Två Jaktviggen-divisioner har
organiserats vid Blekinge flyg
flottilj (F 17), vilket har inne
burit omfattande omskolnings
verksamhet.
Två jaktdivisioner har inte
uppnått produktionsmålet pga
omfattande utbildningsverk
samhet.
Övningsverksamheten
på
krigsbaser har bedrivits i ökad
omfattning jämfört med före
gående år. Antalet divisionsöv
ningsdagar (kvantitet) har ökat
från 36 till 52,5, varav 33,5
har utgjort dygnet-runt-öv
ningar (kvalitet). Skall jämfö
ras med 29 föregående år.
Resursförbrukningen blev
2.171 miljoner kronor.

jat införas med gott resultat
vid AJ/S 37 -divisionerna.

4/94.)

Den verksamhet som
planerats för att för
bättra uthålligheten
samt upprätthålla in
sats- och incidentbe
redskap har i allt väsent
ligt genomförts. Flygrädd
ningsberedskap har upprätt
hållits i normal omfattning.
Helikopterpersonalen
vid
F 6 och F 13 har pga nedlägg
ningen omskolats på nya heli
koptertyper, vilket ökat uthål
därav har utgjort
ligheten vid andra förband.
dygnet-runt-övningar (kvali
Planerat flygtids uttag för
tet) jämfört med 37 föregåen
HKP 3 och HKP 10 (Puma)
de år. Sett mot minskningen
har innehållits. Förberedelser
av antalet krigsförband från
för avveckling av "3:an" har
föregående år är detta dock
fortsatt. Anskaffning av ytter
reellt sett en ökning.
ligare två Pu
ma-helikoptrar
har påbörjats.
1993/ 941992/ 93
(Den
ena leve
29 841 3 2611
Beredska p total, tim
rerades i de
Beredskap utöver ordinarie
cember 1994
14899 14 700
öppethållningstider, tim
och den andra
planeras tillfö
12 7
156
Antal uppd rag i samband
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net i oktober
tjän st
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*) Härmed avses främst ljällräddning, uppdrag i

samband med skogsbränder, oljeutsläpp samt
våda utlösta nödsändare.
.
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Haverier
Under året har två flygplan
havererat, en JAS 39 Gripen
och en SK 60. Båda besätt
ningsmännen överlevde. Det
ta är tredje året i Flygvapnets
historia utan omkomna i sam
band med haverier. Haverier
och övriga driftstörningar
redovisas i Försvarets flygsä
kerhetsnalys 1993/94, (Ofyl nr
1381).

ningen och flygkommandosta
berna har påbörjats bl a
genom stabsutbildning och
övningar.

För krigsorganisationen
gemensamma resurser

Chefen för flygvapnet har vid
tagit åtgärder som syftar till
. att anpassa flygstridskrafter
nas taktiska telekommunika
tionsnät - Försvarets telenät 
till den förändrade försvars
maktsstrukturen. Vidmakthål
Bas- och
lande, utveckling och moder
flygverkstadsfijrband
nisering av Försvarets telenät
följer uppgjord plan.
Flygbasba~ljonernas antal har .
Underrättelseskolan (UndS)
reducerats till 24. Deras ena
har omlokaliserats till · proviso
huvuduppgift, att betjäna flyg
riska lokaler vid F 20 i Uppsala.
förband, har vidmakthållits.
Arbetet med att förbättra
Den andra huvuduppgiften,
styrni.ngt!n av underhållskos.t
att försvara flygbas, har för
naderna bedrivs kontinuerligt.
bättrats genom fortsatt tillför
Detta görs framför allt genom
sel av rätt utbildade förband.
bättre samordning och tydli
Vad gäller bafaljonernas .övri
gare ansvarsfördelning i un
ga uppgifter kvarstår brister
derhållsarbetet mellan Förs
inom . funktionerna ledning,
varets Materielverk, flygvapen
skydd och underhåll.
ledningen, Flygvapnets lokala
Överlämning och omplane
produktionsledare samt berör
ring av kvarVarande krigsför.
daverkstäder.
band efter F 6:s och F 13:s
En delutredning avseende
nedläggningar är i sina huvud
flygmaterielunderhåll kommer
delar genomförd. Avveckling
atf redovisas i utredningen
av materiel från ned.lagda bas
"Flygvapnet 1995" (FV 95).
bataljoner liksom omfördel
Vissa i delutredningen föres
ning och modifiering av viss
lagna åtgärder har börjat
del av denna materiel fortsät
genomföras.
ter till kvarvarande förband.
Omstrukturering av verk·
stadsbataljonernas krigsorga
nisation har påbörjats för att
förbättra
procluktionsförut
nUgången på militär pe~onal
sättningarna.
har inte förändrats under året.
Nedläggning av flottiljverk
Personaluppfyllnaden vid flyg
Städerna vid 'f 6 och f 13 har
vapnets
förband ä r god till
inneburit en reducering av
mycket god. Avgångarna till
tillsyn utter,
verba.mhet utanför Försvars
makten ä r fortsatt mycket .
liga. Dessa här under Aret
Ledni~gs. och
uppgått
till 35. Antalet RYA·
!lambanilsförband
~ioner 10m tagi151 anspr4k

uniter Aret anges tiD 31.
Den åldersmäSslga obalan
sen som de
Arens lcraf
"tiga föryDgraqg n.dfört redu
atnI$ sutcessivt.

pngna

emellertid att

net har under året i · stor
utsträckning präglats av om
händertagandet av personalen
vid
nedläggningsförbanden .
samt förberedelser för över
gången till den nya försvars
maktsorganisationen.
Antalet reservanställda re
servofficerare har minskat un
der året, såväl vad gäller reserv
officerare med som utan tjänst
göringsskyldighet. Förändring
arna sammanhänger med de
totalt minskade behoven, vil
ket resulterat i att ett antal
reservofficerare valt att sluta i
samband med övergången till
det nya reservofficerssystemet.

varit i fortsatt operativ för
söksdrift under hela året. Sy
stemet har leveransgodkänts
med vissa restpunkter. Erfa
renheter från försöksdriften
• Antalet inryckta värnpliktiga
har lett till beställningar av
har minskat med drygt 300
kompletterande programvara.
jämfört med förra året. Det
En väderradar har driftsatts
beror dels på en minskad krigs
i hudiksvallsområdet. Flygvap
organisation, dels på en över
net svarar därmed för fyra
syn och reduktion av antalet
sådana radarstationer, vilka
värnpliktiga för beredskap och
tillsammans med fyra SMHI
övrig freds produktion.
ägda stationer ingår i det
Andelen värnpliktiga som
gemensamma nordiska väder
avbryter sin grundutbildning
radarnätet NORD RAD.
har · minskat till 12,7 procent
I anslutning till genomförd
men ligger fortfarande över
utredning om hur samord
ÖB:s mål - sju procent. Av
ningen av den militära och
gångarna varierar dock avse
den civila vädertjänsten kan
värt mellan de olika verksam
öka ytterligare har de avtal
hetsställena.
setts över vilka reglerar sam
Av · de värnpliktiga som
ordning och samverkan mel
genomfört
grundutbildning
lan SMHI och Försvarsmakten
har 58,1 procent erhållit krigs- . vad
avser
meteorologisk
placering. Detta är en minsk
tjänst. Chefen för flygvapnet
ning mot föregående ~r då 63
och SMHI har vidare lagt fast
procent krigsplacerades.
en gemensam grundsyn avse
Önskemålen om ·fritidsverk
ende meteorologisk, hydrolo
sam het och trivselåtgärder för
gisk ocl1 oceanografisk tjänst
värnpliktiga har ökat med
vid höjd beredskap.
anledning av minskat antal fria
hemresor. Utbudet av fritidsak
Internationell
tiviteter inom flottiljerna har
ökat liksom möjligheter att t ex
verksamhet
fritt få besöka kommunala fri
tidsanläggningar, teatral' m m.
Transportenheten vid f 7 ~ar
under en tremånadersperiod

Frivillig
försvarsutbildning

In()m den frivilliga försvarsut
bIldningen har sAväI beford
rillP.utbHdning sOin komplet.
teriil.-tbildn(ng ökat jämfört
riIid ~l!Rde år. Antalet
~P.iapr har ökat något

medan antalet övningsd!!ltaaa
har ~t --JIbom- der..

ft!

t

otilsulbildni~n.

deltagit i hjälpflygningar i Bos
nien,
som
genomförts
i
UNHCR:s regi .
I samband med samträning
av bataljon BA 02 baserade en
grupp fly gp lan F-16 " Fighting
Falcon" från Danmark på F 13
Malmen.
Blekinge flygflottilj (F 17)
har varit värd för ett utvärde
ringsbesö k från Spanien inom
ramen för ESK.
Flygvapnet har vid ett flerta I
tillfällen deltagit med flygupp
visning t ex vid utländska flyg
dagar. Uppvisningarna har rönt
stort intresse och stor uppmärk
samhet samt i något fall belö
nats med en särskild utmärkelse.
(Se bl a FY-Nytt 3/93.)
Förberedelse för deltagande
med en närskyddspluton i öv
ningen Cooperative Spirit -94 i
Holl and, inom ramen för Part
nership for Piece (PFPl, påbör
jades.
Försvarsmaktens
utiands
styrka och Swedint. - Resurs
förbrukningen blev 999 miljo
ner kronor. - De mål som sattes
för utlandsstyrkan och Swedint
har uppnåtts. Dessa har, till
sammans med målet för ubåts
skyddet, varit Försvarsmaktens
högst prioriterade må I.
Under verksamhetsåret har
den internationella verksa mhe
ten fortsatt att öka. Stora insat
ser i Bosnien, suveränitetsstö
det till Baltikum och förbere
delser för svenskt deltagande i
PFP är verksamhet som krävt
ett stort engagema ng av För
svarsmakten.
De kraftigt utökade uppgif
terna har lösts på ett förtjänst
fullt sätt. Utl andsstyrkan s verk
samhet i sina olika så kallade
missionsområden har väckt
internationell uppmärksamhet
och respekt. Den har visat att
svenska förband och civila
enheter för katastrofbistånd
och ordningstjänst är bland de
främs ta i världen vad avser bl a
personell kvalitet i vid bemär
kelse. Detta, i kombination
med den fortgående materiella
förnyelsen av Försvarsmaktens
hemmavarande förband, gör
att förtroendet och respekten
för svenskt försvar ökar.
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randeåret har varit lägre än
band fortsatte utvecklingsarbe
planerat, vilket har möjliggjort
tet för försvarets nya signalspa
att flera , mindre projekt kunnat
ningsflygplan TP 102 B (SF NY).
Verksamheten under anslaget
tidigareläggas och genomföras
TP 84 har utrustats med var
omfattar dels centralt vidtaget
inom fastställd ram.
nings- och motmedelssystem
materielunderhåll, som inte är
(VMS-utrustning).
Underhåll avser främst det
en direkt följd av materielens
Inom de/programmet bas
planerade fl ygp latsunderhållet.
förrådshållning eller utbildning
och verkstadsförband fortsatte
Några stora brister . avseende
och övning vid förbanden, dels
utbyggnaden av Bas 90 och
det planerade underhållet finns
anskaffning av materiel för
leverans av ett antal olika spe
inte.
krigsorganisationen och av viss
ciaifordon skedde.
Ekonomi
materiel för fredsbruk och dels
Inom de/progammet /ed
utveckling av materiel för flyg
nings- och sambandsförband
fortsatte verksamheten med ut
vapnet. Verksamheten inriktas
Anslaget för förbandsverksam 
genom tilldelning av beställ
byggnad och komplettering av
het (D 1) angavs slutligt till
ningsbemyndiganden
medan
försvarets telenät (FTN). Nya vä
5.314 Mkr. Denna ram har
anskaffningstidpunkt och an
derradarstationer har levererats.
underutnyttjats med 202 Mkr.
Inom de/programmet för
skaffningstakt bestäms av an
Huvudorsakerna till denna dif
krigsorganisationen
gemen
slagstilldeln ingen.
ferens är: 1) Att utgifterna för
Inom de/programmet stri/
samt har fortsatta leveranser
löner inte ännu har blivit
förband fortsatte utbyggnaden
skett av intendenturmateriel.
belastade med ett nytt löneav
Införandet av uniformsystem
av radaranläggning 870 och
tal för våren 1994 med cirka
strilanläggning 860 vidmakt
90 har fortsatt. Stöd har läm
30 Mkr; 2) Att besparingarna
hölls. Utveckling av nya strids
nats till förplägnads- och för
som ett resultat av nedlägg
ledn i ngscentraler
fortsa tte.
rådsve rksamheten bl a omfat
ningarna av F 6 och F 13 har
Markdelen av TARAS (fd RAS
tande förnödenhetsredovisning
kommit tidigare än beräknat
90) grundsystem har beställts.
och
förnödenhetsd i rigeri ng,
och 3) att utgifterna för materi
rationalisering, ökat inbrotts
Bärarfl ygpl anet ti II radarsystem
eiunderhållet har blivit cirka
890 flög för första gången i
skydd i förråd.
150 Mkr lägre än beräknat.
januari 1994. Avveckl i ng har
För skolflygplan SK 60 har
Differensen i nom materiei
kontrakt tecknats avseende
skett av bl a en radargruppcen
underhåilet beror på genom
trai och en luftförsvarsunder
byte av motorer.
förda
rationaliseringar,
att
centrai samt luftförsva rsgrupp
besparingen efter beslut om
centraler och luftbevaknings
byte av SK 60-motorer redan
Anskaffning
torn inom den optiska luftbe
har börjat realiseras och att
vakningen.
av anläggningar
kostnaderna för motorunder
Inom de/programmet jakt
håilet på JA, AJ, S och SK 37
flygförband har tekniskt stöd
har blivit lägre än beräknat på
Byggnadsverksamheten,
som
och nytt underhållskontrakt för
grund av bättre avtal och lägre
omfattar ny-, till- och ombygg
motor RM6 upphandlats. För
felutfall än beräknat.
av
anläggningar
samt
pla
nad
JA 37 har typservice, systemas
nerat underhåll av fl ygfä lt, har
sistans och typförbättring av
Anslaget för materielanskaff
i hu vu dsak genomförts en Iigt
PS46/A beställts.
ning (D 2) har under året över
reger ingsuppdragen. Viss om
Inom de/programmet JAS
utnyttj ats med 94 Mkr i förhål
planering har dock skett, bl a
39-förband rådde flygstopp i
lande ti II ramen 7.277 Mkr.
har nedläggningen av StrilS på
drygt fyra må nader efter have
Därutöver har den ti Ilåtna kre
Tullinge medfört en stor inves
riet med Gripen den 8 augusti
d i ten för beta In i ngsförskj ut
tering i Uppsala. Vpl-förlägg
1993. Därefter fortsatte utprov
ningar i JAS 39-pr()jektet,
ningar för F 10 i Hässleholm
ningsverksamheten med samt
1.700 Mkr, utnyttjats. Overut
har byggts i Armens regi och
liga provflygpl an JAS 39. Leve
nyttjandet är lågt om man tar i
Fl ygva pnet har deltagit som
rans av två JAS 39 Gripen har
beaktande att ramen inte var
delfinansiär istället för att själ
skett under året. Utveckl in g av
kompenserad för kostnadsök
va helt genomföra byggn atio
det taktiska skolflygplanet JAS
ningen efter kronans fall hös
nen.
39B (tvåsits) har fortsatt.
ten 1992.
Produktionen har koncentre
Inom de/programmet attack
Anslaget för anläggningar
rats
på större objekt, t ex
och spaningsflygförband fort
/befästningar (D 3) hade en
nybyggnad
av
utbildningscen
satte modifiering av fl ygplan
ram på 462 Mkr (inklusive
trum på F 7, om- och tillbygg
Aj 37 och S 37 till AjS 37.
reservation från 1992/93). Pro
av
F
7:s
flottiljverkstad,
ny
nad
Ytterl igare leveranser av flyg
duktionen har uppgått till 459
hangar på F 10. Vidare pågår
plan AjS 37 gjordes.
Mkr, v ilket innebär ett under
STRIC.
nybyggna
tion
för
Inom de/programmet trans
skridande med 3 Mkr.
•
Prisni våerna under genomfö
portflyg- och he/ikopterför

Materielanskaffning

d€u8kapaen

e

gSka ste
"Den akademiska världen saknar nästan helt
den chefsutbildning som är vår primära uppgift.
Vad det är fråya om är att tilTföra den akade
miska dimensIOnen av kreativt tänkande. Vi
skall inte integrera vår kultur med den akade
miska, men vi skall närma oss och så långt som
möjligt sammanföra de två kraftfälten."

•

tisk, management eller teknisk in
riktning. I den sistnämnda ingår bl a
den nya lednings- och Telekrigkursen .
Utbildningen ger 90 akademiska
poäng, jämte 20 poäng för enskild
utredning. Den består av fem kompo
nenter:
1) Chefsutveckling

O

rden är Claes Tornbergs, Mili
tärhögskolans (MHS) förste
rektor. Den nya högskolan
skall bl a ge en större frihet vid studie
valet, en mÖjlighet till profilering, i
paritet med vad som gäller vid högre
militär utbildning internationellt sett.
En förändringsprocess är igång.
Målen är:

~ Att officerare i karriären skall ges

bättre förståelse för den politiska
beslutsprocessen med studier i eko
nomi och management.
~ Att i samband med Försvarsmaktens
a lit större insatser i internationella
operationer inom FN och ESK möta
kraven på större operativ förståelse
och kunnande inom och utanför
egen försvarsgren.
~ Att borga för högre kvalitet i utbild
ningen med ökat inslag av forsk
ning.
~ Att ge totalförsvarsutbildningen och
den högre militära chefsutbildning
en en ännu större tyngd genom
samordning av MHS och FörvHS
(Förvaltningshög
skolans) resu rser.

Direkt under
Försvars
departementet
Från och med juli i år
står MHS utanför För
Nytt
svarsmakten.
namn blir övergångs
vis Militärhögskolan
med Förvaltningshög
skoian, eftersom den
nya
organisationen
även omfattar FörvHS
i Östersund och Karl
stad .
FlygvapenNy/1 nr 5/94

Strukturen. - Det nya i organ isa
tionsstrukturen är institutionerna. De
är:

(Säkerhetspol iti k och strategi )
.OTI (Operationer och taktik)
• SSI

• MTI (Militärteknik)
• LI
(ledarskapsinstitutionen, som
även
innehåller
Försvarets
Centrum för ledarskap, FCl)

Institutionerna ingår i en matrisor
ganisation där utbildningslinjerna,
lHU (linjen för Högre Utbildning)
och Takli (den Taktisk-operativa lin
jen), skär. Strukturen sätter funktion
och integration före administration
och uppdelning - en flerdimensionell
utbildningsmiljö ersätter en hierarkisk
nivåstruktur.

2) Huvudprogram
3) Profilering

4) Fördjupning
5) Enskild utredning
Tillkommer 20-30 poäng för elever
som läser kurs med teknisk inriktning.
Det första året kan ses som ett skede
för kunskapsuppbyggnad, medan det
andra året ger stor individuell frihet till
fördjupning. Inriktningen gäller inte
enbart lösande av uppgifter i krigsbe
fattningar utan också den allmänna
managementförmågan och intellektu
ella kreativiteten.
Taktisk linje och de befattningsut
bildningar som hålls vid FörvHS kom
mer att bedrivas som tidigare.

Forskningen
Utbildningen
lHU består av tvååriga chefskurser,
där val kan ske mellan operativ/ tak-

Forskning som bedrivs inom en hög
skola skall syfta till att vinna ytterliga
re kunskaper som sedan kan nyttjas i
utbildningen. MHS har
för närvarande sju dok
torander i Stockholm .
Ytterl iga re tre fi nns i
Östersund. Ämnen i
vilka forskning be
drivs är i dag ledar
skap, värderingsteknik,
i nforma ti onss ys tem ,
säkerhetspolitik, sig
nalbehandling och lo
gistik. Tjänsterna vän
der sig i första hand
till officerare.
Även
samarbetet
med FOA, t ex genom
utbyte av
tjänster,
ökar i omfattning. 
En ny militär utbild
ningsera har inletts . •
9

Årets Farnborough-utställning var
den 39:e i ordningen och genomför
des under tiden 5-11 september.
Utställningen var förkortad med en
dag jämfört med tidigare år. Detta
innebar att pressdag och första
"trade day" nu var förlagda till en
måndag. Därefter följde ytterligare
fyra "trade days", varpå allmänheten
hade tillträde till utställningen under
den avslutande veckohelgen. Anled
ningen till tidsförkortningen var
önskemålet att minska utställarnas
omkostnader.

Su-30

DI
••

arnborough 94 var inte
längre "den största hit
tills" utan höll ungefär
samma nivå som den förra
utställningen för två år sedan_
Det vill säga cirka 650 utstäl
lare från ett 35-tal länder
exponerade sina olika civila
och militära produkter.
Vad gäller utställda flygplan
innehöll mässan inga över
raskningar_ Däremot uteblev
bl a två intressanta projekt;
EF2000 och JAS 39 Gripen.
likaså uteblev det förväntade
deltagandet med den ryska Su
35 utrustad med motorer med
vektormunstycken_ Det senare
utlovades av Suchojs chefs
konstruktör Michail Simonov
under förra årets Dubai
utställning
något som

F

Su-35 har en
bakåtriktad puls
doppler radar, som
främst är en aktiv
del i varnar- och mot
medelssystemet.

10

Suchoj-Iedningen dock inte
mäktade hålla_ Anledningen
uppgavs vara för lite flyger
farenhet på den prototyp av
Su-35 med vektormunstycken
som uppgavs finnas på prov
basen
ljukovskij
utanför
Moskva. Paris 95 - eller .. ? I
stället visades samma individ
av Su-35 upp som tidigare del
tagit på Farnborough 92, i
Moskva 93, i Dubai 93 och i
Berlin i år. Alltså inga direkta
nyheter.
Två nya plattformar som
gjorde debut var det ameri
kanska transportflygplanet C-17
Globemaster III och svenska
SAAB 340 AEW. Båda flygpla
nen deltog såväl i den statiska
utställningen som i flyguppvis
ningen.
FlygvapenNyll nr 5/94

Det ryska, geofysiska forskningsflygplanet Myasishchev M·55 (Mys tic B) är en tvåmotorig
version utvecklad från Mystic M-1l. Flygplanet beskrivs vara likvärdigt med det höghöjds
flygande amerikanska U-2-flygplanet. M-55, med sin extremt stora vingspännvidd, medger
spektakulär startförmåga, stiger mycket brant. Här under landning.
Nedan: Bland transportflygplanen tilldrog sig amerikanska McDonnell Douglas C-1l Glo
bemaster 11/ största intresset. Denna nya transportgigant kan landa på små flygfält med en
enkel smal bana, urlasta och backa banan tillbaka med en fart som imponerade (> 100
km/tim). Att behöva vända på en trång bana behövs således inte.

Rafale C 01.

Rysk radarutveckling
Nytt vad gäller det ryska del
tagandet var att man för för
sta gången på Farnborough nu
deltog även inomhus i en av
utställningshallarna. Några av
de ryska företagsmontrarna
var intressanta, inte minst
företaget
Phasotron
som
utvecklar flygburen radar. Vis
serligen visades knappt någon
hårdvara upp. Men utställda
planscher och samtal med
företagets representanter gav
intressant information om
såväl framåtriktad som bak
åtriktad flygburen radar för
Su-35. Även möjligheterna att
modifiera och uppgradera Su
27-systemet omnämndes. De
mest intressanta planscherna
visade radarn Zjuk-Ph (Zjuk-F)
för Su-35 (och möjligen också
Su-30) samt Zjuk-27 som upp
graderingsalternativ till Su-27.
Zjuk-F är en multimodradar

med en fast antenn med elek
troniskt svep (phased array).
Zjuk-27 är en multimodradar
med mekaniskt rörlig antenn
(slotted array). Båda typerna
av radar utnyttjar det traditio
nella X-bandet (kring 9 GHz)
och de har i jaktrnoden fler
målskapacitet både i FUS
(Följning Under Spaning) och
målföljningsfas. När och om
dessa radartyper kommer att
serieproduceras är ännu osä
kert. Det framkom också upp
gifter som tyder på att ytterli
gare en variant av radar (i
Su-35) är under utprovning.
Framtiden får utvisa vilken
radar som väljs för serie
Ieverans.
Phasotron tycks även ut
veckla den bakåtriktade radarn
till Su-35 (och sannolikt Su
34). Inget fanns utställt om
denna radar. Viss information
gavs dock av Phasotrons repre
sentanter. Den bakåtriktade
radarn, som är en pulsdoppler
radar, ingår främst som en

aktiv del i Su-35 VMS (varnar
och motmedelssystem).
Den består av ett antal fasta
dipolantenner som var och en
skapar en lob med 15' lobvin
kel. Genom att växla mellan
de olika dipolerna kan rym
den bakom flygplanet avspa
nas.
Total
vinkeltäckning
bakom flygplanet uppgavs till
±60' i sida. Sannolikt gäller
samma siffror för den vertika

la täckningen. Radarn utnytt
jar S-bandet (kring 3 GHz)
och uppgavs ha en maximal
räckvidd på ca 20 km. Mot en
inkommande Sidewinder-ro
bot angavs ett upptäcktsav
stånd på 2-3 km. Vikten för
hela radarn är <100 kg. Ut
vecklingsstatusen på radarn är
sådan att den i närtid kan sät
tas i serieproduktion om ett
sådant beslut skulle tas.
•

ÖB, general Owe Wiktorin, var huvudtalare vid Swedish Air Force Fan
Clubs sammankomst i London under Farnborough-veckan.
Foto: Åke Anderson.

Su-35. -

Flygplanet bar attrapper av
följande jaktrobotar:

~

Foto: Åke Anderson

• Tre AA-I0 (under motorerna samt
centralt under flygkroppen).
• Två AA-l1 (den yttersta roboten på
varje vinge).
• Fyra AA-12 (på de båda inre vingbal.
karna).

FARNBOROUGH
INTERNATIONAL 94

Dessutom hade flygplanet rökaggre.
gat på vingspetsbalkarna. Med denna
last utfördes alla de manövrer som är
normalt med Su·35 under uppvisningar, dvs stjärtglidning, kobra och
krok.

Su-30MK är en

tvåsitsig (tandemplacerad besättning) exportversion
med utökad attackkapacitet. På det utställda flygplanet hängde följande
beväpning:
• Fyra jaktrobotar AA-ll på vingspetsbalkarna och på de yttre vingbal.
karna.
• Jaktrobotarna AA-I0c resp AA-12 på de mittre vingbalkarna .
• Attackrobotarna AS-17 resp AS-18 på de inre vingbalkarna och
AS·14b under höger motor.
• Sex 250 kg minbomber under vänster motor.
En TV-styrd bomb KAB·500Kr på den främre centralbalken.
• En länkkapsel APK·9 på den bakre centralbalken.

~

Inga laserstyrda vapen fanns denna gång med som lastaiternativ, vilket
är naturligt då flygplanet saknar laserutpekare. Med denna omfattande
last utfördes med Su·30MK även stjärtglidning vid flyguppvisningen .
Nedan: Su·35:s nya radar (Zjuk.F) enl ryska reklamen.

lm] PHAZOTRON
ZH.J<-~ RADAR USES PHASED ANTENNA
ARRAYS AND IS INTENDED ID BE INSTALLED
ON NEW SU·30 A ND SLJ-35 AIRCRAFTS
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Dassault A via tian var ensam frfln väst om alt visa upp den nya generatio
nens jaktflygplan - varken EF 2000 eller JAS 39 Gripen var närvarande.
Tvfl Rafa/e visades. Dels den tvflsitsiga Rafa/e 801 som visades pfl den sta
tiska utställningen, dels den ensitsiga Rafale C01 som även förevisades i
luhen .
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FlygvapenNytt har tidigare berättat

om skolflygplansfrågan i Ryssland. Då beskrevs

de två huvudkonkurrenterna MiG·AT och Jak.
130. I samma klass befinner sig också Suchojs
projekt, benämt 5·54. Detta projekt har sedan
1991, då kravspecifikation från de ryska flyg
stridskrafterna presenterades, fortsatt att utveck
las. Under hösten presenterades den senaste
utvecklingen: Su·54 har försetts med nosvinge.
Den övriga aerodynamiska utformningen påmin.
ner till stor del om Su-35.
Liksom både MiG·AT och Jak-130 ingår 5-54 i
ett helt utbildningssystem med teoripaket, simu·
lator (såväl procedur- som taktisk) samt flygut.
bildning med möjlighet till utvärdering i efter·
hand av samtliga moment. Flygplanets elektris·
ka styrsystem kan programmeras för all simule
ra karakteristik hos olika taktiska flygplan . S-54
har också utvecklingspotential för att kunna
bära både attack· och jaktbeväpning
Huruvida S-54 är "dark horse" i den ryska
skolflygplansanskaffningen är svårt att siiga .
Möjligtvis inriktar Suchoj sig i stället på export
marknaden. Ett beslut i frågan skulle redan ha
tagits men låter fortfarande vänta på sig. Det
segrande projektet kommer att ersätta del
tjeckiskbyggda skolflygplanet L-39 Alba tros ..
12
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Globemaster

C-Il
III gjorde debut på
en stor flygutställning i Europa. C-17 har tidigare
visats bl a vid norska flygvapnets jubileumsdag i
början av juni 1994.
15 flygplan har levererats till USAF, varav nio
till det första förbandet: 437th Airlift Wing base
rat på Charleston Air Force Base, South Carolina.
Sedan första flygningen i september 1991 har
C-17-flygplanen loggat nästan 6 000 timmar un
der drygt 1 400 flygningar. Det första förbandet
tolv flygplan - i slutet av
uppnådde full styrka september 1994.
C-17 kan operera på extremt små flygfält.
Genom a/l i hög fart kunna backa till startpositio
nen efter en urlastning medger den en hög opera
tivanvändbarhet.

=

Något 'ör Gripen?

gs a sel
US Air and Trade Show 1994:

kens kapacitet att bära bränsle
reduceras endast med cirka
400 liter med mottagarsyste
Vid årets flygutställning i Day
met installerat.
ton, Ohio visade det ameri
Kapseln, som bärs på ving
kanska företaget Sargent-Ffef
balk, har provats på f-16A/B.
cher ett kapselburet mottagar-

Givarflygplanet har varit en C130 utrustad med en givar
slang (normalt slang/tratt-sy
stem). ART/S är, jämfört med
ett inbyggt mottagarsystem,
ett relativt billigt sätt att lösa

lufttankningsmöjligheten. Sy
stemet klarar av att överföra
cirka 4000 liter bränsle på fem
minuter.
Företaget Sargent-Fletcher
utvecklar också en 1100 liters
extratank kombinerad med en
navigerings- och måIinmät
ningsutrustning. Systemet, kal
lat LITE Pod, utvecklas tillsam
mans med det israeliska före
taget Rafael. Systemet innehål
ler en FUR, en CC D-kamera
och en kombinerad laserav
ståndsmätare och laserutpeka
re. Kapseln har fortfarande
kapacitet att bära cirka 800
liter bränsle.
Två intressanta utvecklingar
att följa, inte minst för svenskt
vidkommande. (!)
•

system för lufttankning, avsett
för taktiska flygplan. Systemet,
ART/S (Aerial Refueling Tank!
System), visades inrymt i en
1500 liters modifierad extra
tank. Kapseln innehåller en
utskjutningsbar lufttanknings
bom av teleskoptyp som upp
tar den främre delen av kap
seln, medan den resterande
delen fortfarande utgör extra
tank. Den utfällda bommen
sträcker sig ca 2,1 m framför
kapseln och inryms helt inuti
kapseln i infällt läge. Extratan
FlygvapenNyl1 nr 5/94
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lobal Positioning System, eller
GPS som man till vardags
säger, består av 24 satelliter i
cirkulära banor på 20.200 km höjd
och med en omloppstid på tolv tim
mar. Minst fyra satelliter är ständigt
"synliga" från varje plats på jordytan,
vilket möjliggör kontinuerlig beräk
ning av latitud, longitud, höjd och tid
i mottagningspunkten. Mätmetoden,
som är av typen passiv avståndsbe
stämning, baseras på att man med
hjälp av noggranna klockor i sändare
och mottagare mäter den tid det tar
för ett "pulståg" att gå från respektive
satellit till mottagaren.
Systemet är ursprungligen framtaget
för det amerikanska försvaret. Försvars

G
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departementet (Department of Defen
ce, DoD) har bekostat utvecklingen .
På senare år har emellertid kommuni
kationsdepartementet (Department of
Transportation, DoT) fått allt större
möjligheter att påverka systemet. Ingen
kunde förutspå de omfattande använd
ningsområden man har i dag inom t ex
geodesin,
kartläggningsverksamhet,
positionering och navigering. Troligen
kommer navigering inom civilflyget
helt ske med hjälp av GPS, liksom att
flygtrafikledningssystem kommer att
bygga på satellitteknik. Den stora voly
men mottagare kommer troligen att
finnas i fordonstillämpningar. Man kan
i dag köpa personbilar där GPS finns
installerat.

DoD har förklarat, att man garante
rar minst nuvarande satellitkonfigura
tion och -status i tio år framåt från
1993 och att man inte avser ta ut
någon avgift för tjänsten.
Det förtjänar att påpekas, att i GPS
sammanhang används många förkort
ningar och akronymer (initialförkort
ningar). Så många att Standardise
ringskommissionen i Sverige har givit
ut ett dokument (SS 63 7001) som
beskriver terminologin inom GPS.
I Sverige har Lantmäteriverket
(LMV) åtagit sig att vara sammanhål
lande för GPS-frågor och företrädare
för Sverige i internationella GPS-sam
manhang. Vid LMV finns en s k Bulle
tin Board Service (BBS), där aktuell
F/ygvapenNyll nr 5/94

Exempel från Kuwaitkriget

AWACS
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En artikelserie om satellitnavigeringssystemet GPS
publicerades i Flygvapen Ny tt 1990. Sedan dess har
systemet byggts ut och IDC (Initial Dperating
Capability), vilket bl a innebär full satellituppsätt
ning, förklarades i november 1993. Detta, samt allt
större nyttjande av GPS i flera sammanhang, moti
verar en ny artikelserie om GPS. I detta nummer
beskrivs GPS grundfunktion. Senare artiklar kom
mer att behandla tillämpningar i allmänhet samt
de prov och försök som pågår i flygvapnet.

information om GPS-systemet
erhållas via PC-modem.

kan

Systembeskrivning
Samtliga satelliter sänder på de båda
frekvenserna L 1 och L2:
L 1 = 1575,42 MHz (våglängd cirka
19 cm);
L2 = 1227,60 MHz (våglängd cirka
24 cm).
modulerade
Bärfrekvenserna
är
med ett navigationsmeddelande, som
innehåller uppgifter om systemet som
mottagaren behöver för rätt inställ
ning, samt en kodad signal som själva

avståndsmätningen sker på. Varje
satellit har två specifika koder och
mottagaren genererar koderna. På så
sätt mäts avståndet mellan satellit och
mottagare .
CI A-kod , som sänds endast på L1,
är helt öppen . Den tjänst som där till
handahålls kallas SPS (Standard Posi
tioning Service) . P-koden, som okryp
terad även den är helt öppen, ingår i
den tjänst som kallas PPS (Precise
Positioning Service). P-koden sänds på
både L1 och L2 . För att begränsa möj
ligheten för de som inte ingår i den
amerikanska försvarsmakten och dess
allierade att utnyttja denna tjänst, är
P-koden normalt krypterad till s k Y
kod. Kryptering av P-kod till Y-kod

/kl
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brukar kallas Anti-Spoofing (AS). För
att kunna detektera Y-kod krävs att
mottagaren har en särskild kryptomo
dul.

Noggrannhet
I GPS-sammanhang diskuteras ofta
noggrannhet. SPS ger ett medel fel på
cirka 50 m och ett max-fel på cirka
100 m . Dessa fel skulle vara betydligt
mindre, om inte DoD hade lagt på en
avsiktlig försämring av noggrannheten.
Denna avsiktliga försämring, som kal
las SA (Selective Availability), är
påförd för att i nte någon stat eller ~

enskild skall, med stor preCISion,
kunna attackera amerikanskt territori
um eller amerikanska enheter med
vapen som styrs med hjälp av GPS.
Noggrannheten i positionsangivel
sen i höjdled blir alltid cirka 50 pro
cent sämre än i horisontplanet bero
ende på geometrin mellan satelliter
och mottagare .
GPS-systemet kan användas för
noggrann tidgivning. Noggrannhet i
tidsangivelsen är alltid bättre än 0,4
mikrosekunder. Man kan även använ
da en mottagare för fartmätn i ng.
Denna noggrannhet är oftast bättre än
0,3 -0,4 m/s.
• • För att förbättra noggrannheten
och därmed eliminera effekten av SA
(noggrannhetsförsämringen) och andra
felkällor i signalen från rymden, an
vänder man sig av referensstationer på
marken. Referensstationen placeras på
en plats som är noggrant inmätt. Den
består oftast aven mångkanalig motta
gare (12-kanalerl, som mäter det fel
som finns i signalen från respektive
satellit och sedan sänder korrektioner
till användarens mottagare. Metoden
kallas Differentieli GPS (OGPS). Det
innebär att GPS-mottagaren i detta fall
måste kompletteras med en radiomot
tagare, för att kunna ta emot korrek
tionsmeddelandet. Noggrannheten i
detta fall blir under 5 m, ibland ned
till1m.
I Sverige pågår utbyggnad av tre
referensstationsnät. Sjöfartsverket byg
ger ett för sjöfarten, Luftfartsverket och
Flygvapnet ett för luftfarten och Lant
mäteriverket ett för inmätning och
navigering på marken . Om samarbete
mellan dessa hade påbö rjats i ett tidigt
skede, skulle det möjligtivs ha gått att
bygga ett gemensamt referensstations
nät, vilket man gör i Norge. Olika
verksamheter ställer dock 01 ika krav
på funktion, så att lösningen med tre
olika nät är kanske den bästa.
För GPS-användning inom den
amer i kanska konti nenten och över
världshaven arbetar man med två I i k
artade projekt, som båda bygger på att
ett nät av referensstationer är ihop
kopplade och att korrektionssignaler
na sänds till användaren via kommu
nikationssatelliter. Systemen kallas
Wide Area Differential GPS (WA DGPS)
och Wide Area Augmentation System
(WAAS). 000 är dock tveksam till om
man skall tillåta dessa system, då de
eliminerar effekten av SA.

Mottagare
Det
•
•
•
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finns tre huvudtyper av mottagare:
Sekventiella mottagare
Mångkanalmottagare
Multiplexmottagare

Den sekvensiella mottagaren har
normalt en enda kanal med vilken
man följer en satellit i taget. Denna
typ av mottagare blir långsam och inte
lika noggrann som de andra typerna.
Den tillverkas inte längre.

en räddningshelikopterbesättning, som
fl yger på flygkartor i WGS 84, få en
positionsangivelse för en räddningsin
sats i RT 90.

GLONASS
Mångkanalmottagare har minst fyra
kanaler men ofta fler, ända upp till
tolv. Varje kanal är inlåst på en satel
lit, vilket ger kontinuerlig och av
brottsfri positionering med ökad säker
het och noggrannhet som följd .

Multiplexmottagaren har endast en
kanal, men låsningen skiftar mycket
snabbt mellan satelliterna, så att funk
tionen blir lik den mångkanaliga .
Kostnaden för mottagaren blir dock
lägre. Denna typ av mottagare tycks
ha blivit vanligare på senare tid.
Kostnaderna för SPS-mottagare lig
ger i dag på ci rka 6.000-12.000 kr för
handburna mottagare. Mer avancera
de mottagare, som har möjlighet till
DGPS och är anpassade för t ex instal
lation i flygplan, kostar cirka 20.000
50.000 kr.
Som tidigare har beskrivits, mäter
mottagare avståndet med hjälp aven
kod . Det finns dock en annan metod,
som ger cm-noggrannhet, näm Iigen
att mäta vi Iken fas den enski Ida bärvå
gen befi n ner sig i då den når mottaga
ren. Sådana mottagare används oftast
vid geodetisk inmätning. De har emel
lertid på senare år fått rörliga tillämp
ningar, t ex attitydhållningsfunktion i
fl ygplan. Denna teknik, som brukar
kallas "k inematisk GPS " eller On-The
Fly (OTH), är ännu inte helt utklarad.
Fasmätningsmottagare är betydligt
dyrare än kodmottagare.

GPS referenssystem
Den position man erhåller med hjälp
aven GPS-mottagare ges normalt i
WGS 84 (World Geodetic System),
som är ett geodetiskt system framtaget
i USA men som används alltmer värl
den över. I Sverige använder vi nor
malt Rikets koordinatsystem fr ån 1938
eller 1990 (RT 38 eller RT 90). Mellan
WGS 84 och RT 90 kan det skilja upp
till 250 m i positionsangivelsen. I
omvandling
många mottagare kan
göras från WGS 84 till RT 90. Saknar
mottagaren omvandlingsprogram kan
man med hjälp av tabeller framtagna
av Lantmäteriverket göra omvandl i ng
en manuellt.
Civil luftfart i Europa kommer att
1998 gå över till WGS 84. Detta inne
bär att m i Iitär Iuftfart i Sverige måste
göra detsamma. Då landkartorna
kommer att vara kvar i RT 90 (38),
kommer det att innebära vissa pro
blem i positionsangivelserna. T ex kan

Parallellt med utvecklingen av GPS
pågår sedan många år tillbaka en
utveckling aven rysk motsvarighet
kallad GLONASS. Det fungerar efter i
stort sett samma principer och utnytt
jar ungefär samma signalstruktur som i
GPS. Likaså skall antalet satelliter bli
detsamma, dvs 24. Än så länge finns
dock bara cirka hälften av dessa . Pga
det ekonomiska läget i Ryssland har
uppskjutningstakten av satelliter min
skat. Det kan ta flera år till innan sy
stemet bl i r fu lit användbart.
Spekulationer har förekommit I
fackpressen om att GLONASS kanske
helt eller delvis kulle kunna komma
att köpas upp av EU eller något land i
Västeuropa. Kombinerade mottagare
GPS/ GLONASS håller på att tas fram
av några företag. De bedöms bl i rela
tivt dyra.

Störsäkerhet
På grund av de stora avstånden till
satelliterna (20.200 km) blir den
utsända signaleffekten mycket låg vid
jordytan. En enkelomodulerad stör
sändare med låg effekt, kan omöjlig
göra funktion hos en mottagare på
avstånd upp till 50 km. Y-koden är
betydligt störsäkrare pga att signalen
är krypterad samt att den har en tio
gånger högre modulationsfrekvens.
De åtgärder man kan vidta för att
förbättra störsäkerheten, är att använ
da mottagare som har särskild signaI
behandling, att använda speciella
antenner (s k nollstyrningsantenner)
och att integrera GPS med tröghetsna
vigeringsysstem (TN).

GPS framtidsutsikter
Avsikten är att återkomma i Flygva
penNytt för att beskriva olika till ämp
ningar. Framtidsutsikter i allmänhet
vad gäller GPS är att civila intressen
(kontra 000) kräver ett allt större
infl ytande på systemets utformning
och utveckling. Inom den amerikans
ka administrationen pågår utredningar
om hur amerikanska militära krav
skall kunna samordnas med de allt
större krav på inflytande som civila
intressen ställer. En slutrapport skall
läggas fram senast den 1 juni 1995. •
FlygvapenNyll nr 5/94
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id ett möte i Gdy nia i
maj deltog Luftfartsver
ket och Sjöfartsverket i
förhandlingarna.
de
första
Dessa kund e eme llertid, på
grund av ganska komplicerad
polsk organ isation, inte slutfö
ras . Dock återstår endast smär
re skiljaktigheter. Vid besöket
kund e översten i polska fl yg
vapn et
Kaczmarczyk
med
mycket kort förvarning arran
gera ett besö k vi d marinflygba
sen intill Gdynia. Den har
MiG-21 :o r och SA R- (=rädd
ni ngs-)he l i koptrar.
MiG-21-förbandet hade be
drivit övningar kvällen före.
Därför förekom vid besöks
tillfället ingen fl ygverksamhet.
Däremot gjo rd e An-2:or starter
oc h landnin gar på gräset bred
vid rullbanan . An-2 använ ds
också i räddningssamm anhang.
Aktuell räddn i ngshel i kopter
är en polskbyggd SOKOL
ANACONDA.
Denna
finns också i transport
version .
Besättn i ngen i rädd
ningshelikoptern består
av fem man - två piloter,
två rä ddningsmä n och
en läka re. I rädd ni ngs
uppdrag kan upp till åtta
nödställ da tas ombo rd.
Ett färre antal om bårar
måste utnyttjas.
N atu rli gtvis är heli
koptern utru stad med
vin sch och mottagare
för ELT, som är en kom
rad io kompas s
bi nerad
och sökmottagare .
Helikopte rn är också
utru stad med reps teg e.
(Reserv för vinschen?)

manent orga ni sat ion . Vid be
hov avdel ar ACC Warszawa
Sverige har slutit flygräddningsavtal med
persona I a tt leda efterforskn i ng
flertalet grannländer. Vissa avtal har
och räddning. Utan att ha
måst skrivas om efter Europas nya geo
någon lag motsvarande Sveri
ges räddningstjänstlag fu ngerar
grafiska utseende. Just nu pågår avtalsar
RCC Warszawa so m central
bete med Polen. Det kan därför vara av
vid flyg haveri. M an har då
intresse att granska avtalspartnern när
orderrätt till sam hällets övri ga
rädd n i ngsresu rse r.
mare, då Sverige i avtalet åtar sig att
MRCC Cdynia är ett halv
biträda vid räddningsinsatser på t ex
sta tli gt bo lag, Polish Ship Sal
polskt område.
vage Com pan y. Man svarar för
De insatser för f1yg- och sjöräddning
sjöräddning inom polskt FIR
och också för m i Ijörädd n i ng.
som i så fall kan göras är med försvarets
Polen har ett antal o ljeplatt
helikoptrar. - Sverige åtar sig också att
formar. Längs kusten finns ett
genomföra årliga gemensamma rädd
anta l räddningsbåtar, vi lka leds
från undercentraler. Vill ma n
ningsövningar.
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Årliga övningar

Räddnin.gsutrust
nmg
Polska flygindustrins he/ikopterhuvudprojekt är i dag olika
Samtliga räddningsenheter är
utrustade med GPS (= Glo bal
Positioning System) vi lket ger
en exakt pos itionsbestämn ing.
Pos ition en kan kontinuerligt
fö ljas via bi Idskärm i rädd
ningscentralen. Ett mycket bra
och säkert satell itn avige ri ngs
sys tem.
Radioutrustnin gen är enkel.
VHF flygrad io och VHF sjöra
d io är de enda samban dsm ed
len.
Kort vågsrad io sakn as i såvä l
FlygvapenNytt nr 5/94

däremot få tillgång till rädd
ma n
ningshelikopter begär
detta hos den polska mari nen.
Helikoptrarna leds från mar i
nens centra I.
Efter uppdraget fak tureras
Po lish Sh ip för flygkostnader
na. I prakt iken innebär
sann olikt detta, att man
av ekonom iska skä l är
restri kti v med hel i kopte
rinsats. MRCC har en
snäv ekono misk ram att
hålla sig inom.
Detta förhållan de kan
vara en förk lari ng ti II
varfö r Polen i detalj pe
netrerar avtalet, så att
inte alla ti llgängliga me
del förbrukas på samöv
ningar eller in satser in
om annan SRR (Search
and Rescue Region ).

versioner av PZL W-3 "Sok61" (=Falkon). Räddningsversionen
kallas "Anaconda".
helikoptrarna som i räd dnings
centralerna, vilket kan kom ma
att försvåra samarbetet.
Övriga resurser som an
vänd s är helikoptarna Mi-2
och Mi-14 samt det enmotori 
ga transportflygplanet An-2 .
Det fin ns tre cen traler i Po
len för räddningstjänst:
1) RCC Warszawa för fl ygrädd 
ning över land inn anför I 00
km från kusten.

2) Marinen för militär flygrädd
ning över hav och kustområ
det.
3) MRCC Gdynia för sjörädd
ning oc h so m undercentral till
RCC v id flygräddning över hav.

Vad kan centralerna?
RCC Warsza wa är ingen per

Det går inte att få tag i
någon polsk haverista
tistik över civil och mili
tär luftfart. Den militära
sidan lär dock ha haft två
haverier under det senaste året.
Tyvärr fick inte Sverige va
ra med i räddningsövningen
" Bright Eye", då övningen
rubr icera ts som NATO-övning.
I dag har Sverige i avta l med
omgivande länder förbund it sig
att genomföra årl iga räddnings
övningar. Det innebär för fram
ti den gemen samma övninga r i
Bottenviken , Bottenhavet, syd
östra och sydvästra Östersjön,
Västerh avet och längs norska
oc h finska sjögränserna.
•
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nför den förestående spinn
utprovningen av JAS 39 Gri
pen besökte Clas Jensen och
jag U SA:s flygvapens provflyg
skola (US AF Test Pilot Schoo l)
under tio dagar i augusti. Besö
ket genomfö rdes för att få möj
li ghet att diskutera lämpliga
provme toder sa mt att få lite
hand gr iplig erfa renhet ge nom
att flyga spinn /hög alfa-flyg
n ingar med flygpl an ur USAF.
Efter att första dagen ha gå tt
igenom de olika flygplanens
vi ktigare system och noggrant
diskuterat de olika mo ment
som avsågs genomföras under
fl yg ningen ko m dag tv å med
flygning i A -3 7 Dragonfly.
Detta fl ygplan är en motsva
ri ghet till svenska SK 60 och
anvä nds seda n länge vid sko
lan för spinnutbildning.

I
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Fr ~: Major Ro.d Craiger, USAF, (Björn Johanssons pilotkollega
under spmnproven I USA) med den personal som så omsorgsfullt och väl
packade de två piloternas fallskärmar. Thanks! betyder handslagen.

Med full spak bak och fullt
motsatt sidroder under ett
drygt varv minskade girvinkel
hasti gheten som vä ntat. Vid
spak fullt fram åt, för alt häva
det övers tegrad e läge t, tippade
nosen till ci rka -70' t ippvinkel
där den stannade. Efter någo n
tiondels sekund i detta läge
börj ade fl ygpl ane t att allt snab
bare rol la runt sin x-axel. När
detta hände var det uppen ba rt
att flygp lanet inte skulle gå ur
Spi nnen, va rför jag åter tog
spaken tullt bakåt i avsikt att
geno mföra ett nytt fö rsök enli gt
förarinstruktionens rekommen 
dati oner.
Redan i detta läge fick ja g
kän slan av att det inte sku lle
gå att komma ur spi nnen. Jag
tänkte att kanske kan den lägre
höjden göra att rodere ffekti vi 
teten blir stö rre och därmed
urgång bli mÖjlig. När effekten
på fl ygplanet av min instruk
törs urgå ngsförsö k blev exakt
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som ledde

till "nötlutgilngen"

den samma som vid mitt för
sök, blev jag allt mer överty
gad: Detta blir premiär för
användning av "nödutgången".
Efter ytterligare två urgångsför
sök med samma resultat som
tidigare passerade vi den brie
fade uthoppshöjden på 12000
fot MSL (knappt 3000 meter
över marken). Efter kommandot
"bail-out, bail -out, bail-out"

det i stunder som dessa? Någon
revy av livet passerade inte. Det
första som slog faktiskt både min
instruktör och mig var att sker
detta på verkligt eller? Det kän
des mycket overkligt att se sin
egen fallskärm i full blom, sin
kollega i en lika fin skärm en bit
bort och flygplanet strax under
sig fortfarande spinnande sakta
mot marken. Allt var mycket
lugnt, inte ett ljud hördes.
Någon sekund senare var alla
tvivel utsuddade. Vad jag såg var
verkligheten. Därmed va r det
dags att förbereda återkomsten
till "terra firma"/Moder jord.

Ned mot kaktusarna

[l

"I'RleaJl'I~t "
lw ut f1~JlllfJ

(s k'J u t

ut, skjut-ut, skjut-ut)
var det bara att dra i handtaget.

"Värdig" utskjutning
Efter det att huven sprängts loss
från flygplanet, upplevde jag att
jag lämnade flygplanet på ett
kontrollerat och vä rdigt sätt.
Ingen åsnespark i baken eller
häftiga " slag" på kroppen från
vinddraget s<'l ledes. Väl ute i
det fria separerades jag auto
mi:ltiskt från stolen efter cirka
0,6 sekunder.
I samband med öppningen
av fallskärmskalotten, vilket
skedde utan något krafti gt ryck,
drogs min högra arm uppåt
bakåt-utåt, vi Iket sena re med
förde viss smärta och ömhet i
axelleden. Den troligaste orsa
ken var nog att jag inte tillräck
ligt snabbt släppte utskjutnings
handtaget utan att min arm
drogs bakåt när jag automatiskt
knuffades ur stolen.
Vilka tankar far genom huvu-
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Efter att ha sett över vad som
behövde lossas för att jag inte
skulle bli fast i fallskärmsselen
efter landning och lossat dessa
anslutningar, var det tid att
njuta av utsikten. Efter att ha
konstaterat vindriktningen, ge
nom att titta på röken från vra
ket, var det dags att prova fall
skärmens styrmöjligheter. Som
en sann provflygare genomför
de jag en serie "dou biets" för
att utröna skärmens styregen
skaper. Dessa visade sig allde
les utmärkta, något som kom
vä l till pass då moder jord vid
en närmare granskning visade
sig vara befolkad aven stor
mängd kaktusar av så kallad
Joshu a tree-typ, just där jag såg
ut att komma att landa.
Den nödpacke som man sit
ter på skall normalt fällas för att
minska risken för skador på
benen i samband med land
ningen . Efter att ha känt över
packen och funnit att den var
ganska mjuk gjorde jag be
dömningen att det nog kunde
vara bättre att eventuellt få lite
ont i benen jämfört med att få
några hundra kaktustaggar i de
mer vitala manliga kroppsdelar
som sitter där ryggen byter
namn.

jag planerat, tog reflexerna
överhand. Det först a jag gjorde
var nämligen att ställa mig
blick stilla och bara lyssna efter
rasslet från skallerorm. Troligen
va r detta en reflex orsakad av
mitt förra möte med en orm i
Mojave-öknen.
Det skedd e
1991 när jag var ute och beun
drade
blomsterprakten
per
cykel och med endast fem cen
timeters
marginal
lyckades
undvika att köra över en orm
som låg rakt över stigen. Som
tur var hördes inget skallrande
ljud denna gång, varför jag
kunde fortsätta med att plocka
ihop fallskärmen och därefter
inspektera innehållet i nöd
packen.
Vår instruktör hade sagt att
det skulle finnas en liten livbåt
i packen, i v ilken jag hade
tänkt att jag skulle ligga när de
kom för att hämta oss. Men
döm om min besvikelse när det
visade sig att av någon konstig
anledning fanns det ingen båt.
(Kanske kan det be-ro på att
öknen, vilken omger Edwards
basen, inte är direkt känd för
goda badmöjligheter.) Efter att
bland annat ha startat nödsän
daren, prova t ti II en orange
djungelhatt och lagt ut en
astronfilt på marken var det
bara att vänta.
Väntan blev dock inte så
lång, högst tio minuter innan ett
välbekant floffande ljud hördes
i fjärran. Efter att först ha plock
at upp min kollega fördes vi till
basens sjukhus, där provtagning
i mängd och röntgen av hela
ryggraden genomfördes .

"Fem timmars förhör"

och ett kort samtal med högste
chefen och hans underhuggare
startade den stora pappersexer
cisen. Under cirka fem timmar
fick vi var och en besvara stan
dardiserade frågeformulär och
berätta vad vi noterat under
passet. Fram mot kvällen blev
vi utsläppta och fick göra vad vi
ville. Frånsett en öm högeraxel
mådde jag prima. Jag firade den
lyckliga utgången med en stor
chokladkaka och några läsk.
Enligt USAF:s rutiner får man
inte flyga inom 72 timmar efter
en utskjutning, vilket medförde
att vårt flygprogram blev lite
utdraget i tiden. Men efter några
dagar flög jag igen, denna gång
i mitt favoritplan F-15 Eagle.
Efter att lite senare även ha
genomfört fl ygning i överstegra
de lägen med F-16 var våra pla
nerade flygningar genomförda.
Ett mycket lyckat utbyte med
USAF TPS var ti II ända. Vi kom
faktiskt hem med lite mer erfa
renheter än vi tänkt oss.
I avvaktan på haveriutred
ningens utslag blev flygplansty
pen A-37 Dragonfl y tills vidare
försedd med flygförbud.

Bränslesystemet
haveribov
Enligt den amerikanska haveri
utredningen var det ett dubbelt
fel hos bränslesystemet som var
orsaken till att det inte gick att
häva spinnen. Felen medförde
att höger vinges "tip-tank" fylldes
med bränsle under spinnens för
sta del. Vid urgångsförsöken va r
viktsasymmetrin och därmed de
gyroskopiska krafterna så stor att
roderytornas aerodynamiska mo
ment inte förmådde övervinna
dessa och därmed inte heller hä
va flygplanets överstegrade läge.
Att orsaken ti II haveriet gått
att finna har inneburit, att det
fl ygstopp som sattes på typen
direkt efter haveriet kunnat hä
vas. Avsiktlig spinn kommer där
emot fortsättningsvis att va ra en
förbjuden manöver, då en mo
difiering för att undvika proble
met visade sig för kostsam . •

Efter genomförd

Ormar nästa
Återkomsten till moder jord
blev lika behaglig som utskjut
ningen och färden ner. Efter att
ha tagit mig ur selen, så som
19

Owe Wiktorin är inte bara
Viggenpilot, 4-stjärnig general
och överbefälhavare - han är nume
ra också medlem i fallskärmsklubben
AROS och innehavare av Svenska Fallskärms
förbundets A-licens!

nder ett samtal i våras
med representanter från
Armens
fallskärmsjä
garskola, FjS, antydde general
Wiktorin, att han var intresse
rad av att prova på fallskärms
hoppning. Problemet var att

VI
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han hade svårt att avsätta läng
re sammanhängande perioder
för utbildning. En komprime
rad utbildningsmetod i form av
Accelerated FreeFall-utbildning
(AFF) föredrogs, en metod där
eleven hoppar från 4000 m

höjd direkt från första hoppet.
Hoppen utförs tillsammans
med två instruktörer som
under det fria fallet håller i ele
ven och korrigerar tekniken
samt agerar " back-up" om ele
ven försätter sig i en okontrol

lerad situati on eller inte utlöser
fallskärmen .
Då FjS inte har några AFF
instruktörer vid skolan , gick
budet vidare till före detta
befäl och reservofficerare vid

FjS.
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T v; Skydiver Wiktorin
samlar ihop sig.

DU officer!
Visste Du att:
Överbefälhavaren anser,
alt det är "viktigt att offi

cerare regelbundet har
kontakt med frivilligorga
nisationerna t ex genom
att deltaga som instruktö
rer vid utbildning' (ÖB
General Owe Wiktorin
policy 1994-09-02)?
Vad Du behöver veta
om arvoden och annat
framgår av SFS 1994:522
och FFS 1994:30.
Har Du frågor kontakta
Ditt förbands frivilligav
delning.
•
Claes Sundin
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Utbildningen be
drevs på olika flyg
fält - alltifrån Eve
röd och Kallinge i
södra Sverige till
Tullinge
utanför
Stockholm.
ÖB skötte sig som
elev mycket bra,
speciellt med tanke
på långa uppehåll
mellan några hopp.
Löjtnant Lars Pet
tersson och kapten

Håkan

Cavallius

gjorde premiärhop
pet med OB i juni. Två måna
der senare kunde ÖB utföra
frifallsformationer tillsammans
med undertecknad under exa
menshoppet, efter ett snyggt
uthopp ur flygvapnets stora
Super Puma-hel i kopter.
Att det var en elev som flu
git på riktigt förut märktes tyd
ligt då han styrde sin fall
skärm. I aHa hopp landade ÖB

inom 50 meter från landnings
märket!
I oktober besökte general
Wiktorin FjS för vidareutbild
ning i militär hoppning från
TP 84 Hercules och utbildning
på Fj? nya truppfallskärm, fsk
77. OB hoppade tillsammans
med bl ivande armeofficerare
från armens officershögskolor,
som just då gästade FjS för fall-

skärmsutbild
ning.
Det
som
utspelade sig
på Flugebyn
utanför Karls
borg måste va
ra unikt i
världen. Lan
dets ÖB lan
dar i fall
skärm
helt
perfekt fram
för uppställ
da officersas
piranter och
kan gratulera
dem till utför
da premiär
hopp.
Det
gjorde
han
med stor in
levelse och
sa, att de kunde vara stolta över
sin bedrift att övervinna sin räd
sla eller oro inför uppgiften
genom att ta steget ut i det
okända.
Som blivande officer måste
det ha känts extra uppskattat
att få höra sin högste chef tala
utifrån egen färsk erfarenhet.
Vilken ledare och föregångs
man!
•
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Flygvapendesign

J =:U' :.; ~ j t rijj ~!j l UU % !J !JJJ] u I
Tenniströja med broderat märke. S-XXL.

I

'Jj I l d!J'J~ f' i.l 11
i 65%bomull och 35% polyester. Bomullsfodrad jacka med
ärmmuddar som kan dras ned över handen med hål för tummen.
Byxor med bomullsfoder och resår samt åtdragbara band i
midjan, kardborrlåsningoch dragkedja nedtill på byxbenen.
Fickor med dragkedja. S-XXL.

T-~IJidj lU U;" !J!JlIlull
Med eller utan vingemblem. S-XXL.

med innerbyxa i 100% bomull. Resår och utanpåliggande
dragsko i midjan . S-XXL.

l~::i:-

:Jp!Jd!J1.t fj

i bävernylon. Fi ekor på kort-och l ångs idorna. Kraft iga
dragkedjor upptill. Reglerbar axelrem.

j'll'j dj ='J ~l :;~El
i 100% bävernylon.
snabblås.

Dragkedja,

reglerbart

~::i:band och

i nylon med foder i 100% bomull. Dragkedja och knäppning
samt dragsko nedtill. Ärmslut med kardborrband . S-XXL.

rlj0'J !.l pIJ~t:; ;p!)rå'j{)!::~!..l

J!.J::i:

Se stora bilden. Palladiumpläterad mässingboett med
baksida i rostfritt stål . Vattenskyddad . Både analogt och
di gita]t verk. Di spl ay med dag och datum, kronograf , timer,
extra tidzon och alarmfunktion. Handsytt, vadderat läder
armband. 1 års garanti. Levereras i presentförpackning.

Beställ dina varor genom Flygvapnets Uttagnings Centrum:
Tel 08-7888924, fax 08-7888941. Eller per post under adress FUC,
107 85 Stockholm
Leverans till enskilda beställare sker mot postförskott. Frakt och postförskottsavgift tillkommer.
Leverans till flygvapenförband,flygvapenledning, frivilligföreningar och andra organisationer med
anknytning till flygvapnet sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto. Alla priser
inklusive moms. Full bytesrätt på levererade varor inom 10 dagar från leverans.
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Överste 1 Kent Harrskog, FKN, (t h) säger farväl till CFV.

Genera!!Jjl/h]111
l ar(\-'Crik 'EIl8/und tilll'cr(\- (Jlhd '1/ :
CFV gästar F 7:s mäss.
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tiU oiIv etui:
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flott
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Överste Mats Hellstrand håller upp F 1O:s gåva till CFV.
Överste Boo-Walter Eriksson, C F 17, och CFV flankerar tavlans överste Rapp.

Foto:
Ivar Blixt
Gösta Bolander
Arne Johannesson
Peter Liander
Peter Lindholm

;eneralmajor Staffan
\/äsström överräckte
FMV:FML:s gåva, en
specialryggsäck.
Industrigruppen JAS önskar CFV lycka till.
Stockholms biskop Henrik S
i samspråk med CFV vid m

CFV och överste
Sven Borgvald vid
F 15:s minnes ten.

T h: CFV kommandotecken.
Nedan: CFV intervjuas av pressen på F 14:s mäss.

Ä ven pressen
tog emot på
Ljungbyhed.

Konstnären
Erik Beckelds
CFV-porträtt
avtäcks av
ÖB/ general
Wiktorin och
överste l Kjell
Nilsson.

nZd

Foto:
Jahn CharleviIIe
Per Josse
Rickard Nilsson
Kurt Pettersson
Kent Svensson

1
oktober

Klockan 00
chefsbyte 
generallöjt
nant Kent
Harrskog mot
tager CFV
kommando
tecken.
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Informationssystem FV
Informationssystem FV (flygvapnet) är ett komplext, datorbaserat informationssystem. Det
skall tillhandahålla rätt information vid rätt tidpunkt till alla verksamheter inom flygvapnet.
För att lösa en sådan omfattande uppgift krävs god kunskap om hur verksamheten i vårt
flygvapen fungerar på olika arbetsplatser, inom och mellan olika lednings- och beslutsnivåer
samt av våra kvalificerade vapensystem.
Hur erfarenheter från verksamheten tas tillvara och omsätts i ett antal olika informations
system framgår av följande artiklar om SESAM- och PRIMUS-projekten.
Överstelöjtnant Lars Berglund, projektledaren för PRIMUS/Flottilj, tar i sin artikel "Vägen
in i informationssamhället" upp en annan viktig del av vårt utvecklingsarbete, att säkerstäl
la informationsstödet för krigsförbandsproduktionen i fred.

PRIMUS/Bas

PRIMUS/Bas är äldst inom PRIMUS-projekten. Det startades
ursprungligen vid F 15 i Söderhamn. Senare flyttades verksam
heten till F 14 i Halmstad med hänsyn till den taktiska utprov
nings- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid Flygvapnets

Halms ta dsskolor.

P

..

..

Utgör besluts- oc h informationsstö
del i kommandocentralen. Denna
funktion kommer att ha en direkt
koppling till informationsutbytet
med Lfc (luftförsvarscentralens)
tablåsystem.

rojektets huvuduppgift är att
ta fram kraven på det inform a
tions- och beslutsstöd som
skall finnas vid våra basbataljoner i
krig och fred.
Arbetet genomförs i ett antal del
projekt, som hanterar följande
funktionsmodu ler:

Samband.

hålla erforderliga tjänster för batal
jonsledning.

Basstridsledning.

Fi nns redan i prod uktionen i nom
Fl ygvapnet. Datorstödet er
,---------~
sätter förbi ndelseregistreri ng
på papper och underlättar
därmed felsökning. Ett fel
som förut tog flera timmar
att lokalisera tar nu några
minuter. I en nära framtid
samordnas projektet med
andra system inom FM med
liknande funktioner.

..

Bataljonsledning.

Modulen kommer att inne-
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Analysarbete vid PRIMUS utvecklingscentrum, F 14.

.. Underhållstjänst.
Omfattar två delar, betjäning av
flygplan och förnödenhetstjänst.
Betjäning flygplan beskriver ser
vice och reparation av flygplan,
förnöden hetstjänst hanterar all
övrig materiel som inte är flyg
plansanknuten.

..

Underrättelsetjänst.
Arbetet har nyligen startat och
inriktas på
underrättelse
gru ppens, u nderrälte Isetrop
pens och underrättelsebefä
lens verksamhet och organi
sation inom basbataljon .

.. Divisionsledning.
Skall omfatta divisionens be
hov av ledning och planering.
Analysverksamhet är avslutad
och arbetet skall utvärderas
och integreras med parallella ak
tiviteter inom TU JAS vid F 7. •
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Efter ett inledande och övergripan
de målsättningsarbete har FMV
(Försvarets materielverk) på upp
drag av flygvapenchefen anskaffat
tre utvecklings- och verifieringsan
läggningar för att påbörja det kon
kreta förverkligandet av Informa
tionssystem för flygvapnet (IS FV).
Varje anläggning består av två eller
tre s k servers tillsammans med tio
arbetsstationer, vilka till att börja
med anskaffas. Leverantör är Hew
lett-Packard Sverige AB med Infor
mix Software Scandinavia AB som
underleverantör. leverans startade
i slutet av augusti.

Nya lednings
& informationssystemet
tar form
I en samordnad upphandling har
CAP Programator fått uppdraget att
som systemintegrator stödja det
integrationsarbete som kommer att
bedrivas inom Elektroniksystemav
delningen inom FMV. Detta arbete
har redan påbörjats och det inten
sifierades under hösten.
Värdet av hela upphandlingen

uppgår till cirka 16 miljoner kro
nor. Option för anskaffning av
ytterligare anläggningar ingår även
till ett värde av cirka tolv miljoner
kronor.
Denna upphandling och dess
följdarbete, vilket innebär anskaff
ning av generella och speciellt ut
vecklade programvaror, har bedri
vits under gångna höst. Detta är att
anse som en milstolpe, då det gäl
ler att säkerställa en kostnadseffek
tiv utveckling av de informations
system som i framtiden skall stödja
ledningen av flygvapnet och dess
moderna flygsystem.
•

Projektgruppen SESAM (Pg SESAM) bildades hösten
1989. Från 1990 har gruppen varit placerad i Kristian
stad. De första åren disponerades lokaler i Kronohuset,
en i Kristianstad centralt belägen byggnad med anor
från Karl XIV Johans dagar. Hösten 1993 flyttade vi till
större och mer ändamålsenliga lokaler i Östra Kasern i
samma stad.

N

är arbetet startade var projekt
uppdraget att "utveckla, prova
och driftsätta ett infosystem
(infosystem SESAM) för taktisk ledning
av flygstridskrafter".
Viktiga riktlinjer för arbetet var (och
är) att:

.. Den taktiska ledningen omfattade led
ning av alla flygs lag.
.. Tidshorisonten var "FL YGKOMMAN
DO 96//.
.. Användarmedverkan skulle säkerställas
från första analys till realisering.

De fem användargrupperna har haft
ti II uppgift att analysera och beskriva
verksamheten inom den taktiska led
ningens fem huvudområden:

•
•
•
•
•

Taktikledning
Insatsledning
Undsäkledning
Funktionsledning bas/uh
Funktionsledning sslim (stril, samband,
lednings- och informationssystem samt
marktele)

Den nya integrerade taktiska led
ningen av alla flygslag innebar att det
inte var möjligt att utgå från en befint
I ig ledn i ngsorgan isation för att defi n ie
ra krav på ett stödjande informations
system. Vi var tvungna att börja från
början . Vid systemutveckling innebär
det krav på att genomföra ett struktu
rerat verksamhetsanalysarbete.

Resultatet av verksamhetsanalysar
betet har samlats i en Modellbank
SESAM och informationsbehovet i en
Informationsbank SESAM.
Modellbankerna har sedan använts
som underlag för att skriva målsätt
ning och kravspecifikation. De är
dessutom direkt användbara som un
derlag vid systemkonstruktion (analys
och design av databas samt utveckling
av tillämpningsprogram).

Positivt bli tvingad

Prototyperfarenheter

I analysarbetet har medverkat ett 50-tal
officerare med god kunskap om taktisk
ledning. Förutsättningen för ett lyckat
arbete är att rätt människor deltager
och att de som deltager engagerar sig.
Pg SESAM har uppfattningen att vi lyc
kats få bra gruppsammansättningar. Vi
vet att deltagarna verkligen ställt upp
i nför uppgiften. Vi vet också att de som
deltagit upplevt det som synnerligen
positivt att tvingas strukturera den verk
samhet som man " kan " i sina bestånds
delar. Det kan ibland vara nog så
mödosamt men skänker alltid ti Ilfreds
ställelse och ger en ökad insikt om
verksamheten när man är i " mål"!

syfte att komplettera underlaget för
främst kravspecifikationsarbetet har Pg
SESAM under 1993 tagit fram en pro
totyp med begränsad funktionalitet.
Prototypen har provats av de olika
användargrupperna och vi har fått
många värdefulla erfarenheter. Detta
gäller inte minst krav på hur använda
ren skall kunna använda systemet och
vilka speciella egenskaper som syste
met skall ha. Exempel på sådana
egenskaper kan vara möjligt att i sy
stemet kunna överlämna befattning till
annan befattningshavare.
Arbetet inom projektgruppen är just
nu främst inriktat mot att:
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.. Med analyser och prototypverksamhet
som grund, komplettera befintlig mål
sättning Infosystem SESAM.
.. Skriva kravspecifikation för Infosystem
SESAM.
.. Slutföra analysarbetet.
Informationssystem SESAM kommer
under 1995 att driftsättas vid våra flyg
kommandostaber. Utbyggnaden av
informationssystemets i nnehå II sker
etappvis med en version 0 .1 under
våren 1995, som omfattar i stort ett
grundsystem (se FV-N ytt 3/94). Däref
ter driftsätts versioner som stödjer
främst, insats- och undsäkledningen.

Utväxling av info
När Infosystem SESAM driftsatts kom
mer det att vara en integrerad del i
Infosystem Flygvapnet med goda möj
ligheter att utväxla information med
andra informationssystem . Detta ger i
sin tur möjligheter att snabba upp pla
neri ngsarbetet i genomförandeproces
sen och skapar bättre underlag för det
mer långsiktiga arbetet.
Resursförbrukande planers resursbe
hov kommer att jämföras med planer
för hur och när resurser kan dispone
ras. En stor del av detta " uppföljnings
arbete" skall utföras av informations
systemet.
Personalen i den taktiska ledningen
bör därför kunna ägna sig mer åt ge
nomförande och hur resurserna skall
disponeras över tiden och mindre åt
" uppföljningsarbete". Detta bör borga
för bättre planeringsunderlag och där
med ett bättre utnyttjande av tillgäng
~
liga operativa flygstridskrafter.
•
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LI FV grundsystem - bra även i fred

Även om utvecklingen av datorstödda informationssystem för flygvapnet kon
centrerats på krigssystem, innebär detta inte att fredsorsanisationen på något
sätt ställs utanför. Tvärtom har det förutsatts att det framtida informationsstöaet
vid våra produktionsställen i mycket hög grad skall baseras på de framtagna
krigssystemen - dels för att uppnå vinster genom merutnyttjande av systemen,
dels - framför allt - därför att ett krigssystem som inte används och hålls uppda
terat i fred inte heller har någon realistisk funktion i kris eller krig.
nform ationskva litet, system ad m i n i
stration och anvä ndarva na kräver
hög grad av uniformitet mellan fred
och krig, Flexibilitet i förvaltning och
drift måste finnas för att kunna följa
förändrade beredskapsnivåer, De här
kraven samma nfall er också väl med
vår strävan att minska ski llnad erna i
organisation och verksamhet mellan
fred och krig,
Redan omkri ng årsskiftet 1994-95
kommer vi att kunna börja
stifta bekantskap med
den fram

I

tida
informati ons
systemmiljön, Då bör
jar nämligen de första grundsys
temen levereras till några av produk
tion sställena, Förutom de ekonomiska
förutsättn ingarna är takten i Ii Ilförsel n
också en balansgång mellan behovet
att i tid hinna bygga upp kunskap om
den grundläggande miljön och förm å
gan att ta emot och tillgodogöra sig
information sstödet. En ganska svår
avvägning efte rsom förutsättning arn a
varierar mycket mellan produ ktion s
ställena,

Modernt blir modernare
Grundsystemet innehåller, förutom
datorer och arbetsplatsutrustningar, ett
flertal program och funktioner som
tillsammans kan sägas bilda
ett nytt modernt
kontor s

infor
mationssystem
med ordbehandlare, kal
kyl verktyg, ritverktyg, dokument
hanteringssystem och elektronisk post.
Vidare kommer att finnas funktioner
för karthantering i system et sam t ett
order-, rapport- och meddelandehan
teringssys tem, Allt detta i en grafisk
miljö med fönsterhantering och färg,
Anskaffningen kommer att ske i delar,
så att olika funktioner kan tillföras
efter hand och så att vi hela tiden
anska ffar
moderna
program
och
mod ern
utrustning,
Utvecklingen
inom detta område går rasande fort.
Åtminstone inl edn ingsv is kommer
grundsystemet inte att bli " var mans
egendom". Det anskaffas för att vara

PI ~/~t il
igita li se ringen inom STRIL
området har i första hand
riktat s mot bearbetning av
sensordata, kommunikation med
flygplan och bearbetning/lagring av
tekniska data, Informationen mel
lan och inom ledningsfunktionern a
har hitintills haft en analog/manu
ell utformning,
PRIMUS/Stril är det projekt so m
utifrån gjorda verksamhetsanalyser
av "strilområdet" skall specificera

D
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den plattform på vilken vi sedan skall
bygga de specifika till ämp ningar som
tas fram i proj ekte n PRIMUS och
SESAM. Därför kommer
fördelningen
av

u t
rustningar att
ske som en fö ljd av
detta . Det innebär också, att vi
und er flera år kommer att ha en blan
dad miljö av teckenbaserade term ina
ler och grafiska arbetspl atse r, men där
blandningen inte får inn ebära hinder
när det gä ll er att skapa ett rationellt
inform ation sstöd för produktionen av
krigsförband.
Förutsättningarna varierar vid våra
flottiljer att ta hand om det nya grund
systemet. Det gä ll er dels infrastruktu
ren, dvs den handfasta utbyggnaden
av lokal datakommunikation i form av
LAN (Iocal area network), dels den
ADB-organisation och -kunskap som
hunnit byggas upp vid respektive flot
tilj, Men det gäller även flottiljen s
data mognad, både i form av använda
res och, framför allt, chefers in stä ll 
ning till övergången till det moderna
i nformationssamhä Il et.

Erfarenheter av stridsledningssystem för ledning av luftstrids
krafter finns inom flygvapnet så långt tillbaka som i mitten på
50-talet. STRIL, stridsledning och luftbevakning, har genomgått
många förändringar ifrån det första ledningssystemet i egentlig
bemärkelse, STRIL 50, till det kommande STR/C.

de informationsbehov och delta i
utformn i ngen av inform atio nssyste
met för morgondagens led nin g av
Strilförband. Mängden in for mation
ökas drastiskt både i frekvens och i
volym, i takt med omvärldens (läs
totalförsvarets) beh ov att snabbt
reagera på konfliktsituationer av
olika slag. Behov finns att kunna
sovra bland all denna inform at ion
och kun na styra informa tio nen på
olika sätt.

PRIMUS/Stril är ind elat i fyra
olika delområden, där just sam
bandsstridsledning (lednin g, över
vakni ng och styrning av sambands
nät) är ett av områdena. De andra
är förbandsledning, underrätte lse
tjän st och underhållstjän st.
Fullt utbyggt kommer informa
tionssystemet PRIMUS/Stril att fin
nas tillgängligt på stri lförbanden i
•
såväl krig so m fred,
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Manipuleringsstopp
LAN kan sägas vara en förutsättning
för att kunna skapa ett modernt infor
mationssystem. Medan vi i början var
hänvisade till att ett fåtal användare
var knutna till en viss dator och
kunde utnyttja den infor
mation som hän
delse

vis
fanns lagrad
i den, så kommer vi i
morgondagens miljö (med LAN )
att kunna se till att alla får del av den
information som erfordras för att sköta
arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Sam
tidigt skall LAN förhindra att någon tar
del av eller manipulerar information,
som man inte är behörig att ta del av.
Det sista som en markeri ng att det
också finns säkerhetsaspekter som vi
måste ta hänsyn till och finna realistis
ka lösningar för.
I dag finns LAN utbyggt vid två flot
tiljer. De första erfarenheterna gjordes
vid F 15, där man tidigt byggde ut ett
"platt" lokalt nät, dvs ett nät som sä
kerställde sammanknytn i ngen mellan
användare, byggnader och datorer
men utan funktioner för att separera
användare i olika sekretessnivåer eller
med andra fördelningsprinciper. Den
andra flottiljen blev F 21, där man
byggde ett, med svenska ögon, avan
cerat nät. Det består av flera del nät
och med säkerhetsmässig god kontroll
i övergången mellan delnäten.
Detta har sedan bi Idat skola för nästa
satsning som nu sker vid F 7 och F 16.
Där tar man ytterligare ett steg och för
söker också tillgodose allt annat lokalt
kommunikationsbehov, t ex för ITV,
centralklocka, satell it-TV och vad det
nu kan vara. Även för den fortsatta
utbyggnaden finns ideer och planer.
Dessa kommer nu att överarbetas och
ligga till grund för fortsatt utbyggnad.

det tidigare ADB-stödet tar steget över
till informationssystem. Det är inte så
tydligt in-nan vi hunnit bygga upp
SESAM:s och PRIMUS specifika till
lämpningar. Men det är ett
nödvändigt steg .
Man måste

emel
lertid inse, att
det innebär ökad belast
ning på den befintliga organisatio
nen och att risken finns att investe
ringarna inte tas om hand på ett effek
tivt sätt.

Behöver vi ha det här? Det är natur
ligtvis en avgörande fråga. Men svaret
ges delvis redan av chefens för flygvap
net satsning på att skapa ett projekt LI
FV: Det civila samhället är redan stadigt
på väg över i informationssamhället.
Talesätt som att " den som inte satsar är
körd" hörs ofta i sådana kretsar. Vi har i
flygvapnet möjligen andra drivkrafter i
form av avancerade stridssystem som
kräver uppbackning. Men kravet på
effektivitet och rationalitet är ändå i
grunden densamma. Sedan gäller det
naturligtvis att avgöra i hur hög grad vi
skall gå i täten av utvecklingen . Med
nuvarande planering Iigger vi ganska
långt fram.

Framtiden
Inför fortsättningen har jag följande tre
förhoppn i ngar. För det första är det
flottiljchefer som - i tider med krav på
personalminskningar - vågar investera
i resurser för utveckling av informa
tionssystemen. Man skall vara medve
ten om att vinsterna i första hand visas
i form av effektivitetshöjning och först i
andra hand i form av personaIbespa
ringar. Med egna resurser för att fram
synt ta hand om de ökade arbetsuppgif
terna som introduktionen av grundsyste
met innebär. Med resurser att själv finna
rationaliseringar i det lokala arbetssättet.
För det andra gäller att flygvapnets
delvis banbrytande arbete inom detta
område finner allmän acceptans inom
hela försvaret, så att vi kunde arbeta
vidare på vår tänkta lösning.
För det tredje önskar jag att introduk
tionen av LI FV grundsystem görs på ett
positivt sätt. För användarna är det den
första kontakten med vårt framtida
informationssystem. Systemet kommer
inledningsvis inte att kunna visa alla de
trollkonster som det slutligt är avsett
för. Men det är viktigt, att vi ser det
som den "baby" som snabbt växer till
sig och som vi i en framtid kan sätta
vår tro och till it till. Det är dessutom ett
mycket flexibelt system, där ändrade
utvecklingar eller ändrade uppfattning
ar mycket snabbt kan omforma funktio
•
ner och val av produkter.

Belastning och risk
När det gäller den befintliga ADB
organisationen finns det mellan flottil
jerna stora variationer i storlek, orga
n isationsti II hörighet, stöd från över
ordnade chefer, budget etc. Ett har de
dock alla gemensamt. De utgör en
minimiorganisation för att ta hand om
det ADB-stöd som redan nu finns vid
respektive flottilj. Införandet av LI FV:s
nya grundsystem innebär inlednings
vis inte att ett nytt system ersätter ett
gammalt. I stället är det så, att vi från
FlygvapenNyll nr 5/94
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Svensk satsning hemma~id .~ exportframgång:

läggningen har efter beställ
ning tagit åtta mån ader att fär
digstä ll a. Kostnaden uppgå r till
cirka 20 miljoner kronor.
I samband med överl ämnan
det konstaterade chefen för
FMV:s
provningsavdel ning,
överste l. gr Kjell Holmström,
fö lj ande:

Miljövänliga motorprov

- Förutom att den nya
anläggn ingen ger oss de al/ra
bästa betinge lserna för att
genomföra erforderliga motor
körningar vid vår an läggning
här på Malme n, kommer
an läggn ingen i stor utstriick
ning a ll ge våra omgiva nde
grannar en Ijudm ässigt mera
godtagbar vardag.
I den nya anläggni ngen, som
är en bullerdämpa nde bygg
nad, komme r presta ndaprov
li ksom fe lsökningskontrol ler av
m i Iitära jetmoto rer mo nterade i
flygplan att kunna genomföras.
Arbetsmiljö n är skyddad för
såväl fl ygplan och testutrust
ning som för persona len. Ljud
nivån nedbri ngas v id motor
prov på ma rken med t ex ett
Viggenflygp lan med fu llt på
drag och tänd efterbrän nkam
ma re till endas t 55 d B(A) up p
mätt på 200 m avstå nd. För
den omgivande bebygge lsen i
Ma lms lätt
kommer så ledes

Avde ln ingschef
Charles
Carlson för Provn ing och Mi 1
jöa nläggninga r vi d Vo lvo Aero
Support fra mh ö ll v id sa mma
till fä l le:

Volvo Aero Support AB - dotterbolag till
Volvo Aero Corporation - över/ämnade i
september till FMV (Försvarets Materielverk)
- Det är g lädja nde att vi ka n
en komplett motorprovningsanläggning, ett
bidra till en bällre yttre och
inre miljö vid m otorprovn ing.
s k Hush House. Den nya anläggningen, som
Vår marknadssatsning inom
ersätter en liknande 25 år gammal anlägg
om rådet har varit intensiv och
ning, är uppförd inom FMV:s provningsav
vi har kunnat notera ett ökat
delnings område i Malmslätt, Linköping.
miljömedvetande även i andra
Ljud från markprov med militära jetmotorer
länder. Det har h ittills resulte
rat i levera nser ti" tlmavoimat
kommer knappast att höras utanför FMV:s
(finska flygva pnet) och Sam
område till gagn för de människor som bor i
sung Aerospace i Sydkorea. •
närområdet.
motor provn i ngsverksa m hete n
fortsättningsvis inte att va ra en

Ijudmässig san itä r o lägenhet.
Den nya motorprovningsan-

Fint pris till svensk flygingenjör
Per Pellebergs, Saab Milita
ry Aircraft, har som andre
europe tilldelats världens
förnämsta utmärkelse för
testpiloter, DooliWe-priset.
Priset är en utmärkelse som
delas ut av den internatio
nella provflygarorganisatio
nen Society of Experimen
tal Test Pilots (SETP). Per
Pellebergs har fått utmär
kelsen för " excellence In
technical management".
motiver ingen til l Doolittle
priset nämns Pe r Pe ll ebergs
mångå ri ga arbete inom flyg
provområdet - både so m prov
flygare och ledare. Dessutom
framhålls särsk il t Pers arbete
med att efter Gripen -haverier
na införa nya metoder inom
flygprov och återupprätta för
troendet fö r JAS 39 -program
met.
Doolittle-priset ha r fått sitt
namn efter de n amerika nske
flyggene ralen och fö re detta
prov fl ygaren James Dool itt le,
en legend från and ra vär ldskri
get. Han ledde bl a det första
flyganfallet mot Tokyo 1942.
1944 utnämndes ha n till befäl30

Per Pellebergs
med Doolillle

priset.
f oto: Torbjörn Caspersson

hava re över 8:e amerikanska
flygkåren.
Doo li tt le-priset
utd el ades
fö rsta gången 1966. Bl and de
som tidigare fått priset kan
nämnas cheferna för FAA, Lynn
Helms och Don Enge n och
chefsast ronautern a Frank Bor
ma n, Deke Slayton oc h Tom
Stafford. Och nota bene: Som
förste europe att ti lidel as priset
var SAAB:s
Ol le Kl inker,
1985.
•
Pia Fures

PS. Per började 7956 som l/ygelev
vid F 5/ Ljungbyhed Kom rill
flygvapner men studerade till
flygingenjör. Som sådan arbe
tade han 7967 -64 vid F 73.
Steget till Saab blev därför inte
IJngt. Per gjorde bl a de första
provflygningarna med SK 37
och jaktviggen/jA 37. - Och
nu ska ll Per Pellebergs för
Saabs räk ning studera Asien
som exportland för JAS 39 Gri
pen.

Red.

Elfte flygbokträffen
Även i år, i ok tober, samlades
Flygl itteraturgruppen Ma lmen
i Flygets Hus, för sa mvaro i
böckernas och berätta ndets
vä rl d. Vi, ett 60-tal , njöt av det
d igra programme t va rifrån ka n
näm nas bo ki nfo rmati on, flyg
levnadsberä ttel ser oc h fö re
drag . I elden va r bl a Stig Ker
Sven
ne ll , Per Pell eberg,
Sc heiderbauer, Anders Lj ung
berg, Roy Fröjd, Sven Törn
gren oc h Sten Wah lström.
Bokköps-, by tes- oc h inköps
verksamheten va r in tensiv.
Vid om röstningen ti ll Årets
svenska flygbok va ldes med
stor margi nal " Kurirflyg' av
Lars-Axel N i Isson och Leif A
Sandberg, Gullers För lag. Ett
popu lärt va l av ett synner ligen
ged iget och spänn ande bok
verk om A BA- fl ygarnas insat
ser under krigsårens må nga
kurirfl ygningar " med Luftwaffe
i häla rn a".
1994 års li tteraturträff avs lu
tades som brukl igt är med ett
upps kattat besök på Flygva
penmuseum, dä r museichefen
fö revisade den nybyggda verk
staden/magasinet
på
över
2.000 m 2 . En mycket im pone
rande an läggni ng som måste
glädja varje sann f lygpla nsre
novera re.
•
Sten Gripen/öl
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Viggenpilot i segelflygiandslaget
27-årige Viggenpiloten
och segelflygaren löjt
nant Jan-Ola Nordh
(F 10) blev under hös
ten uttagen till segel
flygiandslaget för att
representera Sverige
under VM i segelflyg
ning. Tävlingen, som
äger rum i januari
1995, är förlagd till
Omararma på Nya
Zeeland. Där kommer
cirka 100 segelflygfö
rare under ett par
veckors tid att göra
upp om världsmästar
titein.

Väderförhållandena och ter
rängen är från segelflygarens
synpunkt extrema på Nya Zee
land. Detta framför allt på
grund av de höga bergen (c irka

3.000 m) som finns på den
södra ön.
Det speciella vädret gör att
flygningarna kommer att ske
från allt mell an 10 m från bergs-

Ny radar för Gipen?
FMV (Försvarets materiel
verk) har träffat avtal med
Ericsson Radar Electronics
AB i Mölndal om en studie
av nästa generation radar.

Tekniken är tänkt att användas
för framtid a till ämpningar inom
nosburen radar inom X-bandet
bl a för multirollflygplan av typ
JAS 39 Gripen samt för luft
värnet och marinen. Teknien är
en "sp innoffeffekt" av den av
svenska försvarsmakten anskaf
fade flygburna spaningsradarn
FSR 890 (PS-890) ti II flygvap
net.
Den nya tekniken kallas
AESA, vilket betyder Aktivt
Elektriskt Styrd Antenn. "För
enklat" innebär det, att jämfört
konventionell mekanisk rote
rande radarantenn (som riktar
energin i en homogen pann
lobsliknande form) byggs radar
energin i den nya radartypen
upp av över tusen små sändare
och mottagare. Dessa kan en
skilt eller i grupper forma lober
- en eller många, smala eller
breda - som bli xtsnabbt förfl yt
tas oberoende av varandra i
önskade riktningar.
Fördelen med den nya tekni
ken är bl a mycket större för
måga att upptäcka nya mål och
följa många mål samtidigt.
"Ökad radarräckvidd" genom
att fördela radarenergin med s k
adaptiv radarstyrning. En spe
c iell styrfunktion som förbättrar

radarns arbetssätt att fördela
rätt mängd radarenergi, dvs
" hushålla" med den utsända
radarenergi n så att den bl i r
bäst utnyttjad inom områden
som är mer viktiga än andra
och därför svarar upp mot upp
dragets syfte.
Tekniken förväntas även till
föra bättre störskyddsegenska
per samt att "se" i en bredare
geografisk vinkel än dagens ra
darteknik medger.
Om studien lyckas väl kan
den även eventuellt bidra till,
att vid framtida konstruktioner
av flygplansstrukturer, kan ra
darmodu ler " byggas" in i flyg
planskroppen och på så sätt
möjliggöra tillämpningar som
endast tillhört fantasin tidigare.
Ehhe Fridberg

•

Visste Du att:
LOMOS är ett nytt system
som är under införande för
luft- och markobservation
i krig?
LOMOS
bemannas
nästan uteslutande med
personal ur fyra frivilliga
försva rso rga n i sa t i oner?
Systemet beräknas vara
operativt om tre ti II fem
år?

sidorna i 250 km/ h, till att stiga
högt i s k vågor mot höjder
upp till 9000 meter.
Hur tävlar man ? Det hela går
ut på att flyga en förutbestämd
bana på tid . Banlängderna vari
erar beroende på meteorolo
gens prognos. Generellt flyger
man banor mellan 25-75 mil
med genomsnittsfarter mellan
80-160
km/h.
Detta
med
enbart solen som drivkälla'
Jan-Ola Nordh har sedan
han började segelflyga 1982
hunnit samla på sig 1000
segelflygtimmar. Han har vun
nit ett flertal tävlin ga r, bl a är
han trefaldig svensk juniormäs
tare och segrare vid som ma
rens SM-tävling för seniorer.
Till vardags flyger Jan-Ola
AJS 37 Viggen vid Johan Röd
(alltså första divisionen vid F 10
i Ängelholm). Fram till november
har Jan-Ola cirka 1000 militära
fl ygt immar bakom sig.
•
ide/gnus Hylla ndcr

Nya

försvarspoliti er
Statssekreterare:
Peter lagerblad, 50 år, är stats
sekreterare i försvarsdeparte
mentet. Han är utbildad natio
nalekonom och även reservof
ficer i Fl ygvapnet. Han har tidi
gare tjänstgjort vid finansde
partementet (1973 -77), han
delsdepartementet
(1977-79)
och
försvarsdepartementet
(1979-86) 1986-92 var han
överdirektör vid Överstyrelsen
för Civil Beredskap (ÖC B).
1993-94 var han kanslichef i
försvarsutskottet. 1994 började
han också som generaldirektör
vid Statens Oljelager.

LOMOS
bemannas
med personal ur:
~ Flygvapenföreningarnas
riksförbund (FVRF)
~ Riksförbundet Sver iges
Lottakårer (SlK)
~ Sveriges Kvinnliga Bilkå
rers Riksförbund
(SKBR)
~ Frivilliga Rad ioorganisa
tioner (FRO)?
Visste Du detta? - Nu vet
Du'
•
Claes Sundin

Pressekreterare
och politiskt sak
kunnig:
Judith Jäderberg, 53 år, är
pressekreterare och politiskt
sakkunnig i försvarsdeparte
mentet. Hon är född i Ungern
och kom till Sver ige 1956.
1958-72 arbetade hon på arki
tektkontor, främst som i nred
ningsarkitekt. 1963 flyttade
hon till Östersund, där hon
också utbildade sig till socio
nom . 1979 fl yt tade hon tillba
ka till Stockholm och arbetade
de följande tre åren på soc ial
demokratiska
riksdagsgrup
pens
utredningsavdelning.
Sedan 1983 har hon arbetet
som ledarskribent på Aftonbla
det.

Försvarsutskottets
medlemmar:
Britt Bohlin (s), Irene Vestlund
(s), Arne Andersson (m), Chris
ter Skoog (s), Sven Lundberg
(s) , Henrik Landerholm (m),
Karin Wegestål (s), Anders
Svärd (c), Ola Rask (s), My
Persson (m ), Lenn ar t Rohdin
(fp), Birgitta Gidholm (s), Jan
Jennehag (v), Håkan Juholt (s),
Olle Lindström (m), Annika
,'\Jordgren (m p), Åke Carnerö
(kds).
•

nyt

Representanter för frivilligorganisationerna
samlades i september för att diskutera ge
mensamma frågor. Samlingen skedde inom
FOS ram (Frivilligorganisationerna.~ samar
betskommitte) på kursgården i Alvkarleö.
ÖB gjorde ett kort besök för bl a informa
tion.

Nästa
budgetår
- 18 månaderl
1 997 är ka lenderå r och
budgetår detsamma för
försvarsm akten för första
gången. Detta kommer
sedan att gälla i fortsätt
ningen. FVRF måste föl
ja denna förändring vid
tilldelning av medel och
redovisning. Det har bå
de fördelar och nackde
lar.
En klar fördel är att
skatteår och budgetår
sammanfa ller. En nack
del är att det blir arbete
med att förändra nuva
rande rutiner. De regio
nal/lokala
stämmorna
måste från och med
1997 fl yttas från hösten
ti II våren. FVRF: s riks
förbundsstämma flyttas
från och med 1998 från
mars till september.
Insvängningen
sker
med början den 1 juli
1995. Budgetåret omfat
tar då 18 månader och
varar fram till 31 decem
ber 1996. Benämningen
blir budgetår 95/1996.
En annan konsekvens
är att all a budgetsiffror
för 95/ 1996 verkar höga.
Det beror då på att man
dem
felaktigt jämför
med den tidigare 12
månadersperioden.
•
Gi/lis Weingarth

ÖB betonade i sin information
frivilligorganisationernas
två
viktiga roller. Den ena är att
utbilda för att krigsförbanden
skall bli bättre, den andra är att

bedriva

försvarsupplysning.

Det är vik ti gt att denna för
svarsupplysning i nte bara når
medlemmarna utan även en
bredare publik.
FVRF har två år i rad bed rivit
iörsva rsupp lysning till all män
heten på fem o lika platser i
landet med före läsarna profe s
sor Staffan Hedlund oc h övers
telöjtnant Leif Kihlsten. I år
deltog sammanlagt cirka 500
personer. Informati on om eve
nemangen gick ut i press,
loka lradio och genom fl ygb lad.
• ÖB:s uppfattning är att vi
måste bli ännu bättre inom för
svars upp Iysn ingen.
ÖB berättade, att han ofta
får frågan om vem som är vår
fiende. Han brukar då svara,
att i dag har vi ingen fiende.
Men de beslut som vi i dag fat
tar, bestämmer hur försvaret
skal l se ut efter seke lskiftet. På
samma sätt är dagens försvar
ett resultat av de beslut som
fattades för 5-10 år sedan.

Omöjligt att sia
Hur ser då världen ut efter

sekelskiftet? Det har visat sig,
att prognoser för bara ett halv
år är mycket osäkra . Det finns
ingen som kan göra en prog
nos för lån g tid framåt. Man
kan bara peka på möj I iga ut
veck lin gar. Alla hoppas själv
klart på en fredlig utveckling
men det finns också många
spännin gsmoment inbyggda.
Kr ig pågår nu i Europa , trots
att det sedan länge funnits en
rad orga nisation er (FN , ATO
och EG) som har som mäl att
förhindra krig. USA verkar
också mindre benäget att ingri
pa. Man måste med andra ord
se till att man kan klara sig
själv. Det finns fortfarande
stora mängder modern krigs
materiel på andra sidan Öster
sjön. Den komm er att finnas
kvar. Och den går att bruka.

ÖB:s grundsyn på frivillig
verksamheten är nu utskickad
till förbund och före ningar.
Den visa r tydligt det värde OB
sätter på vår verksamhet.
Grundsynen är ett bra stöd för
oss.
•
Gillis Wei 7lgcfI1IJ

Spänningsfält
Det går en
nord-sydlinje
genom Europa. På den ena
sidan finns det stor fattigdom
och en stor besvikelse särskilt
inom förs varet. På den andra
sida n finn s ett liv i vä lstånd .
Detta spän ningsfält kan lätt
led a till konkreta konflikter.
Målsättningen för Sveriges
försvar är tvåfa ldig; dels försva
ra landet mot väpnat angrepp,
dels delta i det internation ella
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fredsarbetet för att visa att vi
inte accepterar krig.
Ett framtida krig har ändrat
karak tär beroende på teknikut
veck lin gen . Med hjälp av den
moderna informationsteknolo
gin och rörl iga styrkor med
stor eldkraft och flexibel taktik
kan snabba och kraftfulla insat
ser sättas in precis där de
behövs. Vi måste svara på
samma sätt ge nom välutbilda
de officerare, bra information
och samband samt rörlig eld
kraft, där I uftförsvaret har en
avgöra nde betydelse.

nyff

•

•
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Höstens styrelsesammanträde
Sammanträdet förläggs traditionsenligt ute i
landet. Denna gång var det Sydöstra Sveri
ges FVFb som var värd. Det var en uppgift
som sköttes på ett utmärkt sätt, trots kravet
på vissa improvisationer i sista stund bero
ende på uteblivna transporter. Programmet
bestod som vanligt aven blandning av ori
enteringar och diskussioner i styrelsen och
intressanta studiebesök.
Både styrelsens ordförande och
vice ordförande kunde på
grund av tvingande andra plik
ter inte ställa upp. Sammanträ
det leddes i stället av riksför

bundets ordförande Gunnar
Löfström.
I styre lsen s presidium tar nu
jan-Ivan Forsberg (Sydöstra
Sveriges FVFb) över efter Claes

Diurhuus-Gundersen. Presidiet
består i övrigt av jan-Åke Berg,
Gi llis Weingarth, Ulf j ärnstad
och Tom Blomquist.
Huvu dd elen av ungdomarna
som deltog i IACE-utbytet kom
från FVR F. Styrelsens ung
domsrepresentant johan jepp
son (Skånes FVFb) deltog som
ledare och har på annan plats
redogjort för sina intryck.
FVRF har från armen fått dis
positionsrätten till 500 grupp
befäl. Detta innebär att vår
befälsutbildning kan reduceras
och en avsevärd summa inspa
ras.
Vid utvärderingen av utbild

•
n i ngsåret 93/94 konstaterades
att detta var ett mycket fram
gån gs rikt år. Trots att LOMOS
blev ett år försenat, har utbild
ningen ök at avsevärt. Det är
glädjande att bemanningen av
LOMOS-förbanden kommit i
gång så bra. Vi ser nu fram
emot att få de tekniska resur
serna, så att den behövliga
omskolningen kan genomföras
på bred front.
Genom FVRF :s utbildning
har t ex Fl ygvapnets krigsorga
nisation tillförts 75 nya befäl!
FVRF: s verksam hetsberättelse
utsänds efter jul och där fram
går resu ltatet i detalj.
I det utsända styre lseproto
kollet finns i övrigt en utförlig
redovisn i ng.
•
Gillis Weingarth

Nya rekryteringsområden ökar effektiviteten
Sedan i början av 60-talet har FVRF varit
organiserat i föreningsområden i stort sett
efter luftbevakningskompaniernas gränser. I
och med LOMaS försvinner luftbevaknings
kompanierna. FVRF:s riksstämma beslöt
våren 1994 att ändra rekryteringsinriktning
en att successivt anpassas till strilbataljons
gränserna.
Under höstens samlingar för
rekryterings- och utbildningsle
dare i nom samtl iga flygvapen
förbund och flygvapenföre
ningar samt företrädare för fri
villigavdelnin garna är alla eni
ga om, att den nya inriktningen
leder till ökad effektivitet.
Dessutom kommer den nya
inriktningen att ange konkreta
mål för rekryterin g och utbild
ning, vi lket gör det lättare att
planera verksamheten långsik
tigt.
Den nya inriktningen inne
bär att landet delas in i nio
områden. De följer str ilbatal 
jonsgränserna. Inom varje om
råde fi nn s en kon kret rekryte
ringsuppgift för LOMOS och
bas. Overgången ti II det nya
systemet skal l vara avklarat
senast 1999.

I och med att många flottiljer
lagts ned har det bl ivit en hög
belastning på frivilli gavdel
ningarna som ger stöd till för
bund och föreningar. Den nya
organisationen förbättrar även
för frivilligavdelningarna.
Under höstens rekryterings
träffar har konstaterats, att
93/94 var it ett av de absolut
bästa för FVRF när det gäl ler
rekryterings- och utbildningsre
sultat. För att i framtiden lyckas
med rekrytering och utbildning
krävs att våra funktionärer blir
kunnigare
och
effektiva re.
Detta kräve r att vi utbi Idar och
informerar våra fu nktion ärer.
Även detta blir effektivare och

mer proffSigt med den nya
inriktningen .
Från höstens rekryteri ngskur
ser kan konstateras att många
nya och yngre funktionärer
deltagit sam t att LOMOS vari t
ett dominerande ämn e. Ett 70

Omskolning för luftbevakare
Enligt de ursprungliga pla
nerna skulle den lokala
omskolningen av grupp
chefer och meniga ha star
tat i oktober 1994. Utbild
ningsutrustningarna som
behövs vid denna omskol
ning har försenats och
utbildningen kan påbörjas
först under våren 1995.
Detta kräver en omplane
ring av vissa kurser 'okalt.
Det är viktigt att denna
information når ut till
samtliga berörda medlem
mar.
Med en bra planering och
samverkan vet vi, att de flesta
av kurserna ändå hinns med

•
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tal deltagare har fördelats på
en plats i varje flygkommando.
Dessa är nu beredda att föra
FVRF framåt i vår uppgift att
rek rytera ti II flygvapnets krigs
organisation.
•
Tore Bertilssol1

under budgetåret. Eventuellt
kan några kurser få anstå till
nästa år. Enli gt bestämmelser
na ska ll omskolning genomfö
ras senast den 30 juni 1997.
Tiden räcker således till för att
hinna med alla kurser.
När ett nytt system introdu
ceras är det alltid svårt att ange
exakta tider. Vi måste vara flex
ibla och anpassa oss efter den
uppkomna situationen. För att
bibehålla intresset bland våra
frivilliga luftbeva kare måste ak
tuell information nå ut till alla
och
utbildningsprogrammen
omplaneras. Alla våra frivilliga
luftbevakare ska ll känna att de
•
behövs iLOMOS.
Tore Berti/ssol1

•
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IACE-delegater i Stockholm
Varje år genomförs en plane
ri ngskonferens
för
samt l iga
länder som deltar i IACE. I bör
jan av september var Flygvap
net värdar för konferensen ,
som genomfördes i Stockholm.
FVRF passade på tillfället att
träffa delegaterna vid en lunch.
Generalsekreterare
Gillis
Weingarth hä lsade välkom
men och presenterade FVRF
och dess uppgift. Samtidigt
överlämnades FVRF:s sköld i
trä ti II presidenten i IACE,
Michi el Kasteleijn från Hol
land.

Utlovat tillskott

Eftersom många av Sve riges
deltagare i utbytet är ungdo
mar från FVRF, är organisatio
nen relativt känd bland delta
garländerna. Det var också
som ett tack till respektive
lands insats för våra ungdomar
som FVRF tog på sig värdska
pet för denna lunch . Deltagare
kom bland anna t från Canada,
Japan och Australien. Som ett
minne fick varje delegat en
praktisk pryl med vår symbol
vackert graverad på en pl at
ta.
•

FVRF:s budget för 94/95 bygg
de på ett extra tillskott för att
klara alla tilldelade uppgifter. I
ett sent skede erhölls besked
att inte hela detta ti Ilskott
kunde tillföras.
I den därmed förändrade
budgeten berörs inte den re
gional/loka la
verksamheten.
Centralt blir det v issa neddrag
ningar. Förutom inställande av
någon kurs utgår den allmänna
funktionärsutbildningen.
Un

Tore lJerli!ssoJ1

var vä l uppnått och att många
nyttiga kontakter va r knutna över
ganska stora delar av värld en.
jonas Ru Ildherg

IACE 1994:

38 ungdomar till nio länder
Alltsedan 1951 deltar Sverige i det inter
nationella ungdomsutbytet IACE, Inter
national Air Cadet Exchange. Några av
våra duktiga ungdomar får varje år
chansen att representera Sverige och
Flygvapnet i något av våra utbytesländer.
Flera av de ungdomar som tas ut har
genomfört ledarkurs l eller 2 och tillhör
FVRF. Två av våra ungdomar berättar
här om sina besök i Frankrike respektive
USA sommaren 1994.

Frankrike: - Så är 1994 års
internationella ungdomsutbyte,
IACE, till ända och ett hundra
tal ungdomar världen över har
kommit hem många erfarenhe
ter rikare. Syftet med utbytet är
att öka den internationella för
ståelsen samt representera Fl yg
vapnet och Sverige.
Före sjä lva utbytet deltog vi
svens ka deltagare i en förbere
delsevecka v id F 16 i Uppsala
där allmänna kunskaper om
Sverige och Sveriges försvar

fräschades upp. I år va r det
major Lennart Carlsson (F 4)
som var ansvar ig för uppsala
veekan.
Den 19 juli var det dags för
avfärd . 38 ungdoma r och sex
s k esko rter flög med en norsk
C-BO H ercu les ti II US Air
Force-basen Rhein-Main invid
Fra nkfurt. Där mottogs v i av
chefen för basen som kom
direkt från flyguppdrag över
Sarajevo. I Frankfurt saml ades
alla nationsd eltagarna innan

&.1oe! A!I!X{lIldel,sol1

det va r dags att sändas ut till
respektive land.

Priviligierad landet runt
Vi fem svenskar som "hamna
de" i Frankrike möttes av ett
mycket intressant och givande
st udieprogram som sträckte sig
över hel a landet. Som " Interna
tional Air Ca det" blir man
mycket priviligierad. Vi tilläts
bland annat besöka Aerospati
ale (fra nsk flyg- och rymdin
dustri) och stadshuset i Pari s.
Något som inte al la ges chans
att uppl eva. Förutom stud iebe
sök, flygningar och simulator
flygning varvades programmet
med aktiviteter som kanotfärd
och utflykter i Pyreneerna.
Efter 16 i ntensi va dagar sam 
lades vi åter i Frankfurt. De
utländska ungdomar som varit
i Sverige var imponerade över
Sver iges fartfyllda program.
Samtl iga
ungdomar
som
återko m till Uppsala/F 16 kan
intyga, att syftet med utbytet
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der 1993/94 inställdes två av
fem av dessa kurser på grund
av för I itet deltagande. Det kan
kanske nu vara dags att göra
en paus på ett år.
FVRF var också tvunget att
stryka utbildningskonferensen
på Stagården. Det är i stort sett
samma deltagare på den ut
ökade regionala rekryteri ngsut
bildningen. Därmed bedöm
des konsekvenserna inte bli
aII tför stora.

USA: - I Frankfurt samlades
cirka 500 kadetter och cirk a 50
eskorter. Dagen i Fra n kfurt prä
glades aven i ntensiv byteshan
del av PR-prylar från respektive
länder, umgänge med de ut
län dska kadetterna och shop
ping i affärerna på bas en.
Nästa dag skedde uppdel
ning på värdl änderna. Vi som
skulle till USA var bland de för
sta som lämnade Rhein-Main
Air Force Base. Efter turen över
pölen, med mellanlandning i
Gander i Kanada, anlände vi
till Washington D C. Redan på
flygplatsen mötte representan
ter från USAF och CAP (Civil
Air Patrol) oss. Den amerikan
ska gästvän l igheten blev påtag
lig omedelbart.
Dagen därpå besökte vi
National Air & Space Museum,
kanske det finaste fl ygmuseet i
världen! Detta är verkligen
paradi set för en flygentusiast.
Där finns allt från bröderna
Wrights Flyer l till rymdkaps
lar! Dagen och kvällen fortlöp
te med besök på L i ncol n
Memorial, Vietnam Memorial
med den svarta vägge n, följt av
en promenad upp mot Wash

•
FlygvapenNyll nr 5/94

•

utebli.
Ett kvarstående problem är
att den på stämman utlovade
ordförandekonferensen inte får
plats i budgeten. Behovet för
våra förbunds- och förenings
ordföranden att få träffas är
oförändrat stort. Vi håller
öppet för att kunna planera för
denna aktivitet någon gång i
vår, om utfallet av FVRF:s eko
nomi under första halvåret
medger detta .
•
Gillis Wetngm1h

ington Monument. FÖ[jande
två dagar innehöll ett va[digt
intressant besök vid Pentagon
och ett besök på ArI ington
national Cementary, där vi
bevistade vaktavlösningen vid
den okände soldatens grav.
Den fjärde dagen var det dags
att ta farväl av Washington DC.

Cajun och flygplan
Vi svenskar flög som enda [and
til[ Louisiana, en stat i de södra
delarna av USA. Efter [andning
i New Orleans transporterades
vi till Baton Rouge, där vi möt
tes av våra värdfam i [jer. När vi
hade installerat oss, spelat lite
basket och besökt ett köpcen
trum, begav vi oss till ett poo[
party hos en av värdfamiljerna.
Här stötte vi för första gången
på elen speciella (och krydd
starka!) cajun-maten. Dagarna

•

•

•

Nva rutiner lör instruktörer
Inom frivilligutbildningen
behövs många kurschefer/
instruktörer inom många
olika områden. Alla kate
gorier behövs - såväl frivil
liga reservofficerare som
yrkesofficerare. För att ta
tillvara samtligas intressen
gäller nya rutiner för ansö
kan som kurschef/instruk
tör.

Ansökan (b[anketten finns i vår
kurskata[og eller kan rekvireras
från FVRF centralt alternativt

föl jde ett fu [[spä ckat schema,
som b[ a i n nehö[ [ båttur i träs
ken, flygning med Cessna 172 ,
shoppi ng, biobesök, besök på
guvernörsresidenset, en gu idad
tur i deras Capito[ Bui[ding
samt besök hos borgmästaren.
Under den sjunde dagen
åkte vi till A[exandria, där VI
efter ett grillparty blev fördela
de på nya värdfamiljer. Nästa
dag begav vi oss ti [[ Camp
Beauregard, en armebas som
även hade en helikopterenhet
för Air National Guard. Efter
genomgång av helikopterna,
en UH-I H, samt säkerhetsge
nomgång fi ck vi följa med upp
på den mest hisnande upple
ve[se jag varit med om l Det
var riktig [ågflygning l Därefter
följde ett besök hos US Mar
shall Training Center. Sedan
begav vi oss till Barksda[e Air
Force Base, där det för närva
rande finns A-10, B-52, KC-10,
KC-135 och T-37, det vill säga

från frivi [[ igavde[ningen vid
flotti[jen) skall sändas till egen
flotti[j för handläggning Däref
ter sänds den till FVRF centralt,
där alla ansökningar samman
ställs och efter handläggning
sänds vidare till kursanordnan
de myndighet. Vid p[anerings
mötet inför den centrala skolan
tar kursanordnande förband
och huvudmannaorganisation
ut de kurschefer och instruktö
rer som skall tjänstgöra. Med
dessa rutiner b[ Ir risken mini
mal att ansökan kommer bort
eller att felaktiga besked ges.

Senaste ansökningsdatum för
sommarkur serna är den 1 mars
1995. För centrala kurser tiden
september-maj gäller att ansö
kan skall vara oss tillhanda
senast
tre
månader
före
kursstart (via egen flotti[j enligt
ovan). De flesta kurserna sam
ordnas med andra frivilligorga
nisationer. - Gör gärna Din
ansökan redan nu!
•
Tore Bertilssol1

en väldigt imponerande flyg
p[anspark. Vi fick bland annat
flyga KC-13S-simu[ator, besöka
en A-l0/ B-52-division samt
bevista ett grillparty med den
lokala CAP-enheten.

Martin Mariettas fabrik, där de
tillverkar rymdfärjans huvud
tank. Detta följdes aven tur på
en hjulångare nerför Mississip
pi.
På kväl[en höl[s en avskeds
middag, där många av de vi
träffat under dagarna i Louisia
na kom. Vi fick ta emot en hel
del gåvor samtidigt som vi gav
bort [ite saker från Sverige och
F[ygvapnet och tackade för allt
vi hade varit med om. Dagen
därpå återvände vi till Wash
ington D C. Sedan togs skuttet
över pölen til[baka till Frank
furt.

Den tionde dagen begav vi
oss söderut. Vi besökte Grum
man (en f[ygp[ansindustri). Se
nare samma dag fortsatte vi vår
färd mot New Orleans, dar vi
blev mottagna aven ny värdfa
milj. Vistelsen där var väldigt
innehållsrik. Vi besökte flygba
sen NAS l'Jew Orleans och
deras F 15- och F 16-divisio
ner. Dagen därpå fick vi följa
med upp i en Cessna 182 och
en PA-31 Navajo, vilket gav
oss ett utmärkt tillfälle att
beskåda New Orleans från
ovan. På eftermiddagen begav
vi oss till Gu[fport, Mississippi,
för att spendera resten av
dagen med att sola och bada i
Gu[f of Mexico.
Efter flera utmattande, men
jättero[ iga dagar, var
det ganska skönt att få
sova ut. På eftermidda
gen fick vi följa med
upp i en Boeing Stear
man, en gammal dub
be[däckare som har
använts som sko[f[yg
plan i b[ a US Navy. Vi
prövade på lite forma
tionsf[ygning.
Nästa
dag besökte vi NASA,

•
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Mycket lärorikt
Slutligen: - Resan var helt
underbar. Vi fick ti[lfälle att
[ära oss mycket om USA, dess
flygvapen och seder (inte minst
maten!). Amerikanarna var väl
digt gästvänliga. En del visste
t o m I ite om Sverige (fotbolls
[andslaget). Vårt äventyr avslu
tades på F 16/ Uppsa[a, där en
kadett från respektive av oss
besökta [änder presenterade
vad grupperna hade varit med
om.
IACE 1994 var till ända. Ett
avslut som kan bli mångas start
ti II en yrkessatsn i ng.
•
Joba /1. jeppsso n
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Gruppbefäl från armen
till LOMOS
För att ekonomiskt klara
av LOMOS måste alla möj
ligheter prövas för att
effektivt utnyttja de resur
inom
ser
som
finns
Försvarsmakten. Efter för
handlingar med armeled
ningen har FVRF fått klar
tecken att rekrytera 500
gruppbefäl från armens ej
krigsplacerade gruppbefäl.
Uttagningen av aktuella
namn sker i samarbete
med VK S, VK M och VK
ÖN.
Samtliga aktuella grupp
chefer erbjuds att få utbi Id
ning till observationsgrupp
chefer. De som är aktuella
för utbildningen har redan
utbildnin g som gruppchef,
v ilket begränsar deras ut
bildning till en om skol
ningskurs på en vecka och
en befa ttningskurs till grupp
chef på två veckor. Ti II
detta kommer ett bestämt
antal krigsförbandskurser.
I och med att utbildning
en kortas ner, ger sats
ningen på dessa gruppche
fe r en rejäl ekonomisk be
sparing. Denna besparing
behövs verkl igen, eftersom
vi inte få r kostnadstäckning
för LOMOS-uppgiften. Om
vi lyckas rekrytera och utbi I
da samtliga 500 gruppbefäl,
ger de en kostnadsbespa
ring på 8,5 miljoner kronor
under en femårsperiod. Var
och hur utbildningen skall
genomföras är ännu inte
bestämt. Ytter Iigare effekti
viseringar och rationalise
ringar
måste
ske,
om
FVRF:s målsättning med
LOMOS skall kunna hållas.
I en framtid med bespa
ringar måste vi vara inrikta
de på att ta till va ra de
resurser som finns inom
hela Försvarsmakten.
•
Tore Bertiisson

•

utblick mot Europa
Den 11 september i år steg 35 förvän
tansfulla resedeltagare ombord på ett av
Flygvapnets Herculesplan på Arlanda för
avfärd mot Bryssel. Alla deltog i en av
Centralförbundet Folk och Försvar (CFF)
och Försvarsmakten gemensamt anord
nad studieresa.

Ett tjugotal av resenärerna hade
myndighetsanknytning, varav ett
tiotal militär sådan. De återstå
ende var antingen representan
ter för enskilda organisationer
eller in stitutioner, främst inom
frivi II igförsva r, näri ngsl iv och
fack. Delegationsledningen ut
gjordes av Roland Axelzon, LRF
(CFF:s AU), utbildningsinten
dent Håkan Ekengren, CFF, samt
generalmajor Bernt Östh, FM
HKV/GEMS.
Temat för resan var " Europas
framtida säkerhet". Målsättning
en va r att ge deltagarna möjlig
het att studera och få en aktuell
genomgång av de försvars- och
säkerhetspolitiska förändringar
som sker i Europa. Som sig bör
i sammanhang som detta ägna
des såväl EU som NATO/PFP
stor uppmärksamhet.
Avdelningschefen Bo-Richard
Lundgren, ÖCB, inledde före
dragningsavsnittet med en in
tressant analys av EU-medlem
skap och svensk civi I bered
skap. BI a påpekad e han , att
svenska state ns h itti Ilsvarande
former för samarbete med
näringslivet kan komma i kon
flikt med EU :s regler mot kon
kurr ensbegränsnin g. Han rikta
de även uppmärksamheten på
den
ran soneringsproblemati k
som uppstår vid öppna gränser.

ffS tandlöst
Minister Agneta Söderman från
Sveriges delegation vid EU
påpekade, att EU även innefat
tar allt som inte täckt es av EES,
t ex jordbruk, fiske , regional

politik, skatter och tullar. Enli gt
henne räcker inte EES , efter
som det inte medger beslutsbe
fogenhet.
Christian
Ambassadrådet
Leffler vid samma delegation
höll en briljant genomgång av
utri keso, försvars- och säkerhets
politiken hos EU . Han konstate
rade, att EU inte har men är
säkerhetspolitik. EU är en poli
tisk process - ytters t en säker
hetspolitisk sådan. H an citerade
också Rom-fördragets ord om
EU som "det ständigt fastare
förbundet mellan Europas folk".
- Sverige har i dagsläget fullt
ut ställt upp på EU: s "enaibling
documents"
(Rom-,
Maas
tricht- m fl fördra g). Ett mycket
viktigt understrykande var, att
en vidareu tveckling av dessa
överenskommelser enda st kan
ske under förutsättning av full
enig het - något som enligt min
mening inte tydligt kommit
fram i vår inhemska EU-debatt.
Leffler föreföll också överty
gad om, att Östeuropas länder
skulle komma in i EU. Fråga n
är inte om - utan när och hur.
Detsamma gällde medlemskap
i NATO.

PFP ett väntrum
Vår försvarsattache, över ste 1.
Fredrik Hillelson, som förtjänst
fullt deltog i såväl förberedelser
na som genomförandet av besö
ket, gav intressanta synpunkter
på vad som sker i fråga om de
europeiska säkerhetsstrukturer
na. BI a framhöll han att PFP (se
nedan) av många sågs som ett
"vä ntrum" ti II NATO. Han fråga
de sig också om internationel la
insatser skulle bli en ny huvud

•
uppgift för Försvarsmakten. Vi
dare gav han uttryck för åsikten,
att svensk försvarsindustri för att
lyckas måste vara " interopera
bel", dvs håll a NATO-standar
der.
Studiebesök gjordes såväl
hos I\JATO:s politiska som mili
tära delar (SHAPE), den senare
på både norska och engelska
av
sympatiskt
presenterad
generallöjtnant Dagfinn Oani
elsen m fl. Vi besökte även
Västeuropeiska unionen (WEU j,
som från början va r en diskus
sionsklubb men som genom
Maastricht kopplats till EU som
en stödjepunkt. Detta organ
har just i år fått i uppdrag att
utreda hur ett nytt försvarssam
arbete kan komma att se ut.
I samband med SHAPE
besöket gjordes även en kort
avstickare till PCC (Pa[tnership
Coordination Cell ), dvs den
byggnad där det praktiska
arbetet inom PFP (det ameri
kanska initiativet Partnership
for Peace) kommer att äga rum
under chefskap av den danske
generallöjtnanten Lange. Enligt
min uppfattning finns all an
ledning att medverka till att
PFP finner framgång, eftersom
man därigenom tills vidare kan
" delintegrera" de östra delarna
av vår gemensamma kontinent
i den hittill s endast västeurope
iska gemenskapen.

Smittande dynamik
Ett slutintryck var den kraft och
målmedvetenhet med vilken
den fortsatta europei ska inte
grationen i såvä l allmän- som
säkerhetspol itiskt
avseende
pågår på kontinenten. Sva llvå
gorna från detta arbete når väl
inte alltid den del av Öster
sjöns stränder som ligger norr
om Öresund.
Därför tror jag, att flera av
oss som var med fick många
nya kunskap er och in sikter att
dela med oss av till våra upp
dragsgivare. Jag har gjort ett
för sök därtill med dessa rader
och tackar till slut CFF och För
svarsmakten för ett fint initiativ
samt ett väl planerat och
genomfört studiebesök!
•
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Svenska närskyddssoldater med hundar
im onerade vid PFP-övn"ng
I maj 1994 undertecknade Sverige ett av
tal med Nato om Partnerskap för fred
(PFP/Partnership for Peace). Nu har den
tredje PFP-övningen någonsin, Cooperati
ve Spirit -94, genomförts. Det skedde
under oktober 1994 i Nederländerna
med tolv nationer som deltagare. utöver
Sverige deltog länder från både Nato och
den forna Warszawapakten. Övningens
syfte var dels att utbyta erfarenheter
mellan de deltagande länderna avseende
lösande t av fredsbevarande uppgifter,
dels utbilda soldater - enskilt och i för
band upp till plutons styrka - i hur freds
bevarande uppgifter kan lösas.

S

verige deltog med ett jägar
kompani, speciellt uttaget
för denna uppgift. Kompa
niet bestod av stabs- och tross
pluton ur K 4, en jägarpluton
från K 4, en kustjägarpluton
från KA l samt en närskydd
spluton från F 15. Chef för när
skyddsplutonen var löjtnant
Christer Marsch med ställföre
trädare fänrik Johan FIrning.
Detta var inte bara första
gången Sverige deltagit med
markförband i PFP-övning utan
även första gången flygvapnet,
armen och marinen samtidigt
deltagit med hela förband (på
plutonsn ivå) i ett och samma
kompani.

• • Under övningen i Hol
land blandades de olika natio
nerna s plutoner så att fyra
olika nationers förband bilda
de ett kompani. Totalt fanns
sex kompanier organiserade 
ett svens kt, ett nederländskt, ett
kanadensiskt, ett tyskt, ett ame
rikanskt och ett brittiskt. När
skyddsp lutonen ingick i det
svenska Alpha Company (kom
panichef major Dan Anders
son, K 4 ), svensk stab- och
trosspluton, samt en litauisk,
en amerikansk och en tysk plu
ton. Samtliga plutoner fi cR
under den avslutande, fy a
dygn långa tillämpningsöv
nin gen genomföra övningens
fyra huvudsakliga uppgifter,
nämligen eskort av hjcl/pkon
voj (co nvoy escort), sky~av
omriJde (safe area), skydrUav
kompanigruppering (com n
s
compund) samt ett utblld

program

i
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awareness program).
I närskyddsplutonen i gick
under övningen fyra bevakFlygvapenNyll nr 5194

Förevisning av skingring - demonstration med hjälp av tjänstehund.

ningshundar (norma lt åtta) som
främst utnyttjades för bevak
ningsuppgifter och vid lösande
av skydd av område och skydd
av kompanigruppering. Hun
darna väckte stort intresse från
både de holländska värdarna
och från övriga deltagande
nationer. Sättet att utnyttja
hundarn a i tjänsten ingav re
spekt och detta kombinerat
med hunda rnas ti Il gängl ighet
och vän lighet utanför tjänsten
gav ett imponerande intryck.
För att demonstrera hund
tjänsten i flygvapnet genomför
de soldater ur närskyddspluto
nen tillsammans med löjtnant
Peter Söderberg (FHTE) totalt

tretton förevisn i ngar för både
de i övningen deltagande för
banden och för pressrepresen
tanter som övervakade övning

en. De moment som förevisa
des var lydnad sdressyr under
fritt följ med två hundar, sking
ring av demonstration med
hjälp av tjänstehund och sök i
byggnad efter skadad. Bland
det som imponerade mest var
att soldaterna ur närskyddsplu 
tonen, efter att ha fått riktlinjer i
stort av löjtnant Söderberg, sjä l
va planerat den förevisning
som genomfördes.
• • Svensk so ldat- och chefs
utbildning imponerade och det
svenska kompaniet gav ett
mycket gott intryck . Speciellt
glädjande är den standard som
närskyddssoldaterna uppvisade
jämfört med såväl övriga delta
ga nde svenska som utländska
jägarsoldater. Ett tydligt bevis
på detta är det stora utrymme
som gavs det svenska deltagan
det i utländska tidningar, inte
minst i den under övningen
igen utgivna tidningen The
a y Spirit. Denna döptes av
oss venskar snabbt om ti II The
w ish Spirit, då många och
sto bi lder fanns i varje num
mer på svenska soldater, befä I
och hundar.
•

~
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ommaren
1993
drog
filmnin gen av Försvars 
ma ktens lI ygu ppvi sn i ngs
grupp Team 60 igå ng. Uppdra
get hade kommit från chefen
för HKV/ INFO, överste O w e
Wagermark: Gör en ny PR-film
om Team 60. Tanken va r att
filma gru ndmater ia let under
1993 års vat tenfestiva I och
sedan komplettera med monte
rade kam eror under några
dagar i Ljungbyhed. Lätt oc h
smidigt kan det verka. San
ningen blev en ann an. Blue
Sky-fotograferna "tvangs" hänga
med Teamet kors och tvärs till
Sveriges flott iljer under ett helt
år. Att bl a hitta rätt vä der och
ljus kompli cerade arbetsupp
gifte rna mer än beräknat.
Arbetet växte med andra
ord. Men att få bra luftbilder
kostar tålamod och tar tid . Vi i
"Blue Sky" har sedan några år
bestämt oss för att arbeta på
film och byggt om samt lig ut
rustni ng ti II Super-16. Video
klarar vare sig av G-krafter eller
radiostörningar. Våra minsta
fi Imkameror väger dessutom
bara 2 kg komplett med film
och optik ! D et är oslagbart när
man dessutom tänker på att
det är biokvaliteti Perfekta att
montera' i vingarna s balklägen,
fl ygplanets buk och i kabinen
för att få flygbilder med "drag
i" . Det skulle bli mycket luft
bilder ur Team 6O-f lygplanens
vinkel.
Det första stora arbetet be
stod i att bygga kam eramonta
gen, få dem och samtl ig filmut
rustning flyggodkänd av FMV
Prov. Det blev d iverse s k spek
tralanalyser och samkörnings
prov innan allt va r klart. Det
var filmkameror med parallell
kopplade videokamero r, video
länkar, radiomodem för kame
ra start och DAT-band spe lare
för ljudet. Den vä lsignade
stämpeln sattes dit och film
ningen kunde äntl igen börja!
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"Sommar'n blev kort 
det mesta regna' bort"
'lr"\
,' (711
JL

första sommaren
kännetecknades
emellertid av ovanligt retfullt
väder. Naturligtvi s bra vä der,
ända fram till det uppv isnings
fl ygplanen rullade ut med fast
tejp ade bländare. Tålamodet
prövades i Ljun gby hed , Upp sa
la m fl stäl len .
De gråa filmbilderna visade
emellertid po tentialen och v i
bestämde oss för att kämpa
v idare även säson gen 199 4.
Att gö ra sådant här hal vdant
vore att häda. Övertidsväx eln
lades in .
Va ren ko m och årets som
mar ble v den va rmaste och
regnfattigaste sedan 1756. De t
tackar vi för, trägen vi nner. Pla
ne n va r att på så effektiv tid
som möj li gt få så mycket film
material so m möjligt, eftersom
antalet träningspass med effekt
rök är begränsade. Vi hade
noggranna genomgångar för att
prioritera de vikti gaste kamera
vink larna.
7994 års Team 60 bestod av:
Mats lindskoog, Fredrik Mi.ich
ler, Jonas Jakobsson, Wincent
Ahlin, Agne Persson, Per-Olov
Olsson och speaker Nils-Ove
Häggblad. Markteamet gjorde
en jätteinsats med " montage
guru" Rudolvsson i spetsen.
Beroende på väderomslag m
m blev det ständigt nya scena
rion.
Bukkameran skal l över till
vingen . Vingkameran skall in i
kabinen. Vi skall til l banänden,
osv.
D omkra ftsfästet blev ett per
fekt kamerafäste under flyg
plansbuken på lan Mats Lind
skoog. Wincent och Agne fick
kabinkame ror och bandspela
re hos sig, P-O O ls son hade
golvkamera i sandwi chrollen.
Mats, Wincent & Jonas Jakobs

son hade dessuto m kameror i
balklägena framåt respekt ive
bakåt. Upp till sex filmkameror
snurrade samt idigt i luften o ch
på marken.

Guldvinkeln

Ir

gu ldv inkel som tillkom
sensommaren 1994 i
Ljungbyhed var från en C-kärra
som hade en nosmonterad
filmkamera
med
indragen
v ideobi Id ti II högersits. Där satt
V I och beställde mer eller min
dre o mÖjliga fl ygv inklar av den
f d Team 60-medlem men N O
Lindb erg. Vi kunde följa hela
gruppen under övningspassen

I(

Il

bara 15 meter bakom. " Närm a
re
närmare, lite vänster ...
upp, upp,
hå II där. Startar
kamera där ... ".
Vi tackar N O för gott tåla
mod och suverän fl ygning.
Själ va upplevde vi hela pas sen
med huvudet i en svart laddpå 
se tittande s på en 4 cm st or
(liten ... ) videobi ld . Livets höj d
punkter är ibland lite komiska.
Belöningen ko m senare un
der hösten när det var dags för
efterbearbetn i ng. Lån ga näller.
Rollar oc h buller. Rök och
musik. Redigeringen gjordes
helt på hårddi sk med en för
svar lig mängd Gigabyte och
oanade möjligheter att pröva
sig fram utan kva litetsför luster.
Res ultatet ble v en 10-minu-
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Vad är Blue Sky?
i firman Blue Sky
l)l .ärAB,två Peter
Degerfeldt

- ett strit lagarbete

ters stereoversion med speci al
skriven musik. Vi håller nu på
att kl ippa en 30-sekunders
reklamversion, som kommer
att visas i TV 4 nu i december.
Förhoppningsv is kommer vi
även att ta fram en bioversion
på 35 mm film.

Ett större projekt

'Ir- i/nle Il

ningen ti II ett
större projekt.
Det går ut på
att bygga upp
en (ilmbank
på all verk
samhet inom
Flygvapnet.
Via filmban
ken ska ll flyg
vapen led
ningen kunna
betjäna
media , göra
reklam- samt
information s
filmer m m.
För att kunna
arbeta effek
tivt och få ett
så
varierat
bildmaterial
som möjligt,
har vi under
Team 60-pro
jektets gång
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om Team 60
utgör inled-

utvecklat ett startsystem åt
kamerorna med processorstyr
da radiomodem. En videobild
länkas till mark eller följeflyg
plan och därifrån modemstartas
filmkamerorna. Befintliga kaps
lar kommer att kunna användas
utan extra kabelanpassning till
olika flygplanstyper.
Motorola har stä llt upp som
produktsponsor på hela kom
munikationsbiten och med tek
niskt kunnande. Vi har röststyr
da öronbensmikro fone r i flyg
hjälmarna för intern radiok om 
munikation. Jon as Chemnitz

har utvecklat mjukvaran till
modemsystemet och allt är pro
vat och godkänt av FMV Det
kommer att underlätta enormt i
framtiden. Vi ser med glädje
fram emot en ny varm sommar
runt om på flottiljerna.
Förutom att filmen finns att
tillgå hos flygvapenledningen,
kommer den att visas i TV i
februa ri : Johan Torens nya
äventyrsprogram Kan al 1. Dess
utom kommer fl ygs cener att
ingå i Ace of Bace nya video
som snart lan seras vä rlden
över.

och Göran Widenby. Vi har
hållit på i tio år och special i
cerar oss på besvärliga filmer
och bilder, helst i luften. Mast
toppar och högersits i SK 60
har blivit hemvana arbetsplat
ser. Ofta behöver vi utveckla
ett totalt nytt system för att få
det vi behöver. Vi har en

mängd S-16-filmkameror med
diverse specialanpassad kring
utrustning. Vi har tillsammans
gjort 4.000 fallskärmshopp,
många av dem med kameror.
Vi vill till sist tacka alla som
har stått ut med oss och våra
oräkneliga svarta väskor. Inte
minst Team 60, både den luft
burna samt den skruvande
delen av den mycket proffsi ga
lagma sk inen. Och FMV prov
som godkände våra mystiska
burkar. - Detta är bara en liten
•
del av vår " feed back".

Denna bild, {rån
den på ving
balken montera
de kameran, är
tagen {rån Mats
"Malten Lind
skoogs flygplan
över Ljungby
hed. Detsamma
gäller bilden på
denna tidskrifts
baksida.
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