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ter utgör deltagandet av den
franska uppvisningsgruppen
Patrouille de France och ita
lienska Frecce Tricolori. Det
är första gången utländska
uppvisningsgrupper ges chans
alt briljera på en huvudflyg
dag.
F 5 rustar sig därför att ta
emot vid pass 50.000 besöka
re. Entren är gratis men par
keringsbiljetten betingar faci
la 20 kr, som köps hos ben
sinstationer som drivs av
PUMP eller Q8.
Den som vill skaffa sig mer
information om själva flygda
gen kan t ex studera Interne!.
F S:s hemsida uppdateras
fortlöpande. Använd adress:
hltn:/ /www.helsingborg.se/
fS/welcome.html.
Kul initiativ är att F 5 för
lagt produktionen av såväl
flygdagsaffischen som dito
program till en arbetsgrupp
vid Medieprogrammet på
Polhemsskolan i Lund. 20
talet ungdomar lär sig idag
för morgondagen.
Till sist: Ta med en extra
slant och köp F 5:s jubileums
bok. Den blir en bestseller! •

Dagens Krigsflygskola, dvs
F 5 i Ljungbyhed, har sitt ur
sprung i den från den 1 juli
1926 uppsatta Flygskolan,
som började utbilda militära
piloter året därpå. 1929 änd
rades namnet till FlygskoIkå
ren, 1936 till Kungl Flygkrigs
skoian och 1942 till Kungl
Krigsflygskolan. Det har nu
gått 70 år sedan starten. Det
ska vi fira i hös!.
Den 25 augusti välkomnas
ALLA till Europas näst äldsta
flygplats, den på F S:s område
i Ljungbyhed. Kom till flyg
vapnets huvudflygdag och
fira jubilarerna flygvapnet
och F 5. Temat för jubileums
dagen är symtomatiskt "FV
och F 5 igår och idag". Min
net av gårdagen ägnas sönda
gens förmiddag. Efter lunch
får vi flygstudera vad dagens
flygvapen har att uppvisa.
Med stort emotsett intresse
begår en fyrgrupp JAS 39 Gri
pen sin skånedebut och nye
soloartisten major Ken Lind
berg (F 7) visar vilket alert
flygplan fjärde generationens
flygvapen får med just Gri
pen.
Två högklassiga läckerhe

} . Ch

Flyglärare vid en Ö 41Phönix CI "Dront", cirka 1927.

FlygvapenNytt 51 år
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Regeringen hilr anstäl lt översten av I.
graden Kjell NiI SOn om gen ra lma
jor fr o m 1 oktober 1996 med place
ring om stabschef vid norra mili tär
områdesstab n (Milo I ) i Boden.
Kjell ilsson är iör närvarande chef
för arra flygkommandot, FKN .
Regeringen har anställt över ten Tord
Karl on som överste av 1. graden fr o
m I oktober 1996 med placering som
chef för 'arra flygkommandot (FK )
I Luleå . Tord Karlsson är för närvaran
de chef för Jämtlands flygflottiljfF 4.
Regeringen har anställt överstelöjt
n, nten Frank Fredrik son som över
ste fr o m l oktober med placering
som ch f för Jämtlands fl gflottiljlF 4
r ÖstersundIFrösön . Frank Fredriks
son är för närvarande sektionschef
vid flygvapen ledningen (FVu[!lyg) i
högkvarteret.
•
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Flygvapenchefen,
generallöjtnant Kent Harrskog:

et är i år 70 år sedan flygvapnet blev en att vi med ett färre antal stridande enheter
sjäJvständig försvarsgren. Jubileumsåret skall kunna nå framgång även mot en mot
inleddes med en uppskattad konsert i ståndare som "på papperet" förfogar över
Berwaldhallen med Stockholms blåsarsymfo väsentligt större resurser.
niker.
Informationssystemens utveckling och möj
Nyligen har Gripencentrum på F 7 i Såtenäs ligheter tas nu tillvara vad avser ledning av
invigts i närvaro av Deras Majestäter Konung flygstridskrafter. Under förutsättning att erfor
en och Drottningen. Även F 4 på Frösön har derliga beslut fattas kommer en central funk
hunnit att fira sina och flygvapnets 70 år. Flera tion för taktisk ledning att skapas. Jag räknar
aktiviteter följer, med huvudflygdagen på F 5 i med att den skall kunna etableras i grundorga
nisationen från och med den 1 januari 1998
Ljungbyhed som höjdpunkt i firandet.
Jubileumsåret har hittills, förutom arbetet och i krigsorganisationen från och med den 1
med försvarsmaktsplanen och den förestående januari 1999.
omstruktureringen av flygvapnet, präglats av
ett allt större och mer omfattande deltagande
Mot bakgrund av ledningsdimensionens
i olika typer av internationella aktiviteter såväl betydelse i framtiden kommer ledningsorgani
inom ramen för PFF som utbyten flygvapen sationen att behöva utvecklas och framför allt
emellan.
övas i sin helhet. Detta faktum kommer att
Det är glädjande för mig att kunna konstate innebära flera och mera omfattande lednings
ra att utvecklingen av det svenska flygvapnet övningar om målet ledningsöverlägsenhet
står sig väl i internationell jämförelse, våra skall kunna uppnås.
kunskaper är efterfrågade och våra "svenska
lösningar" är intressanta och gångbara även i • • Jubileumsåret inleder sålunda också en
andra länder. Detta faktum ger värdefull drag brytningstid, gammal materiel kommer att
hjälp åt försvarsin dustrins exportsträvanden ersättas med ny, etablerat tankesätt behöver
och därmed Sveriges ekonomi.
modifieras och förnyas, gränserna för vår verk
samhet kommer att vidgas.
Flygvapnet har utvecklats i takt med den tek
• • Invigningen av Gripencentrum markerar
början på en ny era i flygvapnet. Det är början niska utvecklingen. Från lätta, väderkänsliga
på det svenska flygvapnets utveckling mot ett propellerflygplan för enstaka ändamål till jet
fjärde generationens flygvapen baserat på väl drift och dubbla ljudfarten med allväders- och
utbildad personal, hög teknologi, långt gången flerrollsprestanda.
Flygvapnets personal har under 70 år på ett
systemintegration och ett informationssystem
som väl tillgodoser högt ställda krav på real ambitiöst och självu ppoffrande sätt påtagligt
tidsinformation. Det senare inte minst viktigt bidragit till den positiva utvecklingen för flyg
då ledn ingsöverlägsenhet i förhållande till en vapnet. Det är därför vår personal genom åren
•
eventuell angripare måste kunna etableras för som skall hyllas detta jubileumsår.
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Flygvapnet firar sin 70-åriga verksam
het som försvarsgren i Försvarsmakten
under en stor del av 1996. Den 1 juli är
födelsedagen. Självfallet måste denna
tilldragelse firas på något sätt ... även i
FlygvapenNytt. Redaktionen har dock
valt en lite tunnare återblick, då flygva
penledningen samtidigt som jubileums
gåva givit flygvapnets personal och värn
pliktiga Anders Annerfalks bokpraktverk
"Flygvapnet - en historisk översikt".
Däri läses utförligare om vår 70-åriga
färd i fredens tjänst. Redaktionens am
bition har här varit att försöka illustrera
tidens gång med gamla färgdiabilder
(medan färgen finns kvar). Vi fortsätter
med en efterskörd i nr 4.
•
Ch·red
4

1925 års förs varsbeslu t fatta

des i sp'åren av första världs
kriget I krigsledans tecken. Det
innebar kraftiga nedskärninsar
framförallt vad gällde armere
gementen. Men det innebar
också att Sverige fick ett själv
ständigt flygvapen som ett av de
tio första länderna i världen. Som
jämförelse kan nämnas att Finland
fick ett självständigt flygvapen
redan 1918 (så även Storbritanni
en och samväldets länder) medan USA fick
sitt USAF först 1947.
Flyget hade kommit att visa sin betydelse
FlygvapenNyll nr 3/96

Foto: Gösta Bolander

1920-talets Öl Tummeliten.

under första världskriget. Beslutet
om ett självständigt svenskt flygva
pen var dock ett politiskt beslut
med huvudsakligen rationalise
ringsvinster som motiv. Att ärva
flygplan från armen och marinen
skul1e ställa sig billigare än att bl a
skaffa nya torpedbåtar. Det gjordes
också vissa rent flygoperativa hänsyns
taganden mot bakgrund av erfarenhe
terna från första världskriget.
Den nya försvarsgrenen fick således
starta sin verksamhet med gammalt arve
gods. Och det skulle dröja med förnyelsen.
Aldrig mera krig hade det ju sagts.
FlygvapenNytt nr 3/96

n av de på dri va nde ba ko m till 
komsten av flyg vapn et frå n flyg 
operati v sy npunkt var kap tenen
och fä ltfl yga ren Carl Florm an, fö re
gån gsman både in om det m ilitära och
det civil a flyget och grundare av ABA.
H ans argumentati o n kom att väga
tun gt när riksdagen diskuterd e fråga n
om det själ vstä ndi ga flygvapnet.
Fl ygvapn et bildades den 1 juli
1926 . D et va r alltså för 70 år sedan,
ett flyghi stor iskt märk esdatum. Fo lk
och ma teriel kom från armen s oc h
marin en s fl ygväse nden. Fl ygpl anen
va r av en mångfa ld olika typer med
skiftande kva l itet och utgj orde ett
d rygt hun dratal. D e va nl igas t fö re
kommande p lanen va r ett 40- tal Alba 
tros oc h ett 30-tal skolflygpl an av typ
Dront. I flygpl ansparken ingick oc kså
jaktp lanen J 1 Ph ön ix och sven ska ~

E
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J 23. Från armen fick man tre flygbåtar
av typen Macchi M.7 samt flera flot
törtörsedda plan från marin en.
Det rörde sig samm an lagt o m ett
fyrtiota l olika typer fr ån de båda för
svarsgrenarna . Det säger sig sj älvt att
underhålls- och rep ara tionstjänsten
~

blev mycke t kompl ice rad , särski It som

dåtidens plan hade en v iss haver i be
nägenhet. Ofta kunde man få ih op
~- hela plan geno m att plocka
delar från sådana som havere
rat.
Den
nya
försva rsgr enens
fasta personal kom inl ednings
vis att bestå av 66 officerare,
48 undero fficerare, 40 civi lmi
li tärer - varav 11 flyg in genjö
ren - oc h 262 av manskaps
grad.

HD 19 . Levera ns av dessa plan skedde
med början under perioden 1929-30.
Bombflyget va r v id den här tiden
också sorgl igt eftersatt i fråga o m
ändam ålsenlig materiel. Fortfara nde
fick arvegodset A 1 F'hönix 222 (Dront)
och den itali enska Fiat SR/SR1 hän ga
med.
Som spaningsplan v id F 2 fanns
under fl ygvap nets första år ett anta l

SK 4/Heinkel HD 24, SK 5/ Heinkel
HD 35 sa mt SK 6/Heinkel HD 3 6 i
sa mm anlagt 2 1 exe mplar.

Flygkommissionerna
Någon utpräglad luftförsvarsstrategi
fanns inte i Sverige und er flygvapnets

Nya kårer
I försvarsbeslutet 1925 bestäm 
des att flygvapn et sk ulle bestå
av fyra flygkårer och en flyg
skolkår. Vid H ägernäs strax norr
o m Stock ho lm (Andra flygkå
ren) skulle såvä l marinspa
nings- som jakt-, bomb- och
torpede n heter finnas. På anrika
Malmen utanför Link öp ing eta
blerades Tredje flygkåren och
på den nyuppsatta Fj ärde flyg
kåren på Frösön utanför Öster
sund skull e armespan in gs- och
jak tkomp anier sättas upp. Flyg
utbildningen skul le förlägg as
till Ljun gbyhed i nordvästra
Skå ne, där man bedri vit fl yg försök så
tidigt so m 19 10. Parentetiskt är Ljung
byhed härige nom Sveri ges älds ta fl yg
plats i drift och nummer två i vä rld en
efter Tem pe lh of i Berlin.
På Häss lö utanför Västerås sattes
Första fly gkå ren upp; men först 1929
när nya flygp lan anskaffats. För sta
flygkåren var urspru ngligen tänkt att
förlägga s til l Uppsala.
Så blev det rent organisatori skt.
Men den v ikti ga fl ygmateri elen, som
sk ull e svara för det reella inn ehåll et i
kårerna , kom att dröja länge. Medels
bristen var mycket sto r och man fick
tills vidare dras med den ärvda mater i
elen. M ålet på öve r 200 plan gick inte
att uppfy ll a. Det unga flygvapn et var
något aven papperstiger.
• • Särskilt frågan om nyanskaffning
av jaktflygplan som ersättare för de
föråldrade J 1 Phöni x oc h J 2 N ieuport
29 va r av stö rsta v ikt. I slutet av 20 
talet gjordes äntligen en beställning av
18 flygplan av den inhem ska typen J 5
och J 6 Jaktfalke n samt tol v brittiska
Bri sto l Bulldog 11 A, som fick sven sk
beteck nin g J 7. Andra fly gkåren fick
fl ottörförsedda jaktplanet J 4 H einke l
6

Phönix 222 (som Ö 4 fanns 16 ex) kallades Dront i Sverige, trots att dronten var en fågel som
inte kunde flyga. Med beteckningen A 1 (e lva ex) var Dront vårt första attackflygplan.

flyg ande "ga loscher" Hans a (S 2 - SS)
i o lika versio ner. En värdefu ll kom
plettering skedde under 20 -talets sista
år då 14 tvås itsi ga Fokker eVE med
sve nsk beteckn i ng S 6 införskaffades
från Holland . 25 exempl ar av planet
byggdes också på li ce ns i Sveri ge .
N ågra Fokkra r av mindre typ anskaffa
des som jaktfl ygplan med beteckni ng
en J 3. Det sista planet i operativ tjänst
flög så sent som 1944. Ett museiexem
pl ar upprustades dock ti II flygbart
skick i början av 60 -ta let.
Som sko lfl ygplan v id F 5 tjänstgjor
de någ ra SK l / A lbatros 120 och SK 3/
Av ro 504 - den senare också flitigt
anvä nd för den grund lägga nde fl ygut
bildningen i brittiska Roya l A ir Force
under många år. Efter hand tillfördes

första tio år. Man inri ktade sig hu vud
sakligen på utbildningen av nya p il o
ter för de o lik a flygslagen. På grund av
den rycki ga till gå ngen på flygmater iel

Foto: Björn Atterberg

Flygbåten Hansa fanns i olika
versioner i flygvapnet och gjor
de god tjänst ända till andra
världskriget. Hansan var en
tysk Heinkel-konstruktion, till
verkad av Svenska Aero på li
dingö, nuvarande Boghammars
varvet.
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och ständig kamp mot de anslagsbe
viljande myndigheterna, bristen på en
klart uttalad målsättning för verksam
heten och en trög ledning kom myc
ken kritik att riktas mot flygvapnet.
Som ett uttryck för denna kritik till
sattes under 30-talets början två flyg
kommissioner som hade att utreda
vad som uppfattades som missförhål
landen i den unga försvarsgrenen. För-

omkom under dessa haverier var den
kände flygvapen kaptenen Einar Lund
borg, som året innan undsatt den itali
enske generalen l\.Jobile efter dennes
störtning på Spetsbergen med luft
skeppet Italia.
Andra
flygkommissionen
1933
handlade om det nyanskaffade skol
flygplanet SK 10, som var en licenstill
verkning av den tyska Raab Katzen-

prestanda översteg dåtidens jaktflyg
samt att jaktflyget ännu inte gick att
leda från marken. Försök hade också
i n letts med störtbombflyg efter ameri
kansk förebild. De visade hur våra
lätta bombflygplan med stor precision 
kunde fälla sin bomblast.

Svensk flygindustri
En omsvängning till flygvap
nets fördel i fördel n i ngen av
de militära resurserna kom
med 1936 års försvarsbeslut.
Detta hade sin grund dels i
den alltmer hotande politiska
situationen i Europa, dels i de
diskussioner som förts aven
grupp tongivande officerare
vari ingick dåvarande kapte
nen Axel Ljungdahl, sederme
ra flygvapenchef.
Beslutet innebar för flyg
vapnets organisation bl a att
flottiljbenämningen
infördes
samt att flygvapnet nu fick

Foto: Björn Atterberg

direktrekrytera och utbilda
egna officerare. Tidigare hade

Strax före kriget inköptes tolv Heinkel He 114 som med beteckningen S 12 användes för
marinspaning. Baserad vid F 2/Hägernäs.

sta flygkommissionen 1931 hade del
vis sin grund i några svåra olyckor
som drabbat flygvapnet och som upp
rört stämningarna. En av dem som

stein RK 26. SK 10 var - i förhållande
till den ungefär samtigt anskaffade och
mycket lättflugna SK 11 Tiger Moth 
ett svårfluget plan, ämnat att skilja
agnarna från vetet i grundutbildningen
av förare. Ett felaktigt utnyttjande gjor
de att planet fick dåligt rykte från flyg
säkerhetssynpunkt. De båda flygkom
missionerna ledde till att flygvapnet
fick nya personer i högsta ledningen.
• • Samtidigt ägde en diskussion rum
om flygvapnets roll i försvaret av Sveri
ge. Många hävdade härvid bombfly
gets stora betydelse när det gällde att
betvinga fiendens krigspotential samt
att genom anfall mot civilbefolk
ningen knäcka dess mot
ståndskraft. Ett sådant stra
tegiskt bombflyg hade
redan på 20-talet före
språkats av den italiens
ke flyggeneralen Dou
het.
Att Sverige i så stor
utsträckning kom att
bombflyg
satsa
på
hade emellertid mindre
att göra med Douhet
som att bombflygplanens

G
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enbart arme- och marinoffice
rare kommenderats till flyg
tjänst. Flygvapnet fick nu
också en egen personalkår; i
år för 60 år sedan, alltså. För
svarsbeslutet innebar dessut
om en kraftig förstärkning av
flygvapnet med inköp av ny
materiel. De tidigare angivna
skillnaderna i framförallt fart
och stigprestanda mellan bomb- och
jaktflygplan ledde till den i jämförelse
med omvärlden unika proportionen
fyra bombflottiljer, en jaktflottilj och
två spaningsflottiljer.
• • Ett annat resultat av försvarsbe
slutet 1936 var tillskapandet aven
svensk flygindustri med nära nog mo
nopolställning. Ur AB Svenska Järn
vägsverkstäderna (ASJA), Nydqvist &
Holm AB (NOHAB) och Bofors bilda
des efter långa och besvärliga för
handlingar - där även bland andra
Götaverken var inblandade - Svenska
Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) 1937.
För att skaffa erfarenhet startades
licenstillverkning av två amerikanska
flygplanstyper.
De var North American
~
NA-16 med svensk
~
beteckning
SK 14
samt störtbombaren
Northrop 8A-1, B 5.
Den senare var en
hel meta II konstruk
tion, något för Sveri
ge helt nytt.

VAp
(\!

Till Trollhättan förla
des tillverkningen av det ~
7

Foto via Sven Stridsberg
T v: Vårt första moderna jakt.
flygplan i egentlig bemärkel
se var amerikanska Seversky
P-3S, i flygvapnet J 9. 120
beställdes men bara 60 hann
levereras innan USA utfärda
de exportförbud. De 60 plan
vi inte fick hamnade med
svenska nationalitetsbeteck
ningar på Filippinerna där de
slogs mot invaderande japa
ner! I kroppen på J 9 fanns
plats för medföljande meka
niker.

S 16 Caproni har något orättvist fått ett dåligt rykte i flygvapnet. Planet inköptes frJn Italien
och var konstruerat för betydligt kortare gångtider än i svenska flygvapnet. Planet flögs dessut
om på ett sätt som tillverkaren inte hade förutsett. Tre S 16 sköts ned av tyskarna.
Foto: Arkiv FV-Nytt

tyska bombflygplanet B 3 Junkers Ju
86K. På SAAB-fabriken i Linköping
igångsattes projekteringen av det för
sta svenska helmetallflygplanet B 17,
delvis med hjälp av amerikanska inge
njörer. Till jaktflottiljen, som förlades
till nyuppsatta F 8 i Barkarby utanför
Stockholm, anskaffades brittiska Glos
ter Gladiator, J 8. Samtidigt tillfördes
F 4 på Frösön det likaledes brittiska
och i Sverige licensbyggda planet Haw
ker Hart, en för svenskt bruk anpassad
störtbombare med beteckningen B 4 .
Krigsflygskolan på Ljungbyhed fick det
tys ka skolflygplanet SK 12, Focke
Wulf Stieglitz.
• • När försvarsbeslutet 1936 togs,
bestod flygvapnet endast av cirka 75
8

stridsdugliga flygplan. Nyanskaffning
arna som blev följden av beslutet var
betydande. De lyckades tack vare att
det fortfarande var någorl unda enkelt
att anskaffa modern flygmateriel utom
lands. När kriget bröt ut stoppades
dock i allt väsentligt dessa möjlighe
ter. Må nga besvärl iga förhandl i ngar
fördes för att nå de uppställda målen.
Från USA fick man bara 60 av totalt
beställda 120 moderna jaktplan av
typen Seversky Republic EP-1 (i Sveri
ge benämnd J 9), innan USA utfärdade
exportembargo
sommaren
1940.
Resten hamnade för övrigt på Filippi
nerna, där de med svenska nationali
tetsbeteckningar mötte det japanska
anfa Ilet i december 1941.
Det gjordes också trevare till Italien,

Sovjetunionen, Japan och
en del a ndra länder att
köpa jaktflygplan. Storbri
erbjöd omsider
tannien
Hurricane Mark l. Den
typen ansågs dock inte
fylla måttet.
Den ökade satsningen på
jakt jämfört med försvars
besl utet hade flera orsaker.
Dels det finska vinterkriget
(där jaktflyget i svenska fri
villigflottiljen F 19 åsamka
de det sovjetiska bombfly
get svåra förluster), dels ut
gången av "Slaget om Stor
britannien", där jaktflygets
insatser blev helt avgöran
de. En annan viktig faktor
var att jaktflyget förbättrats
prestandamässigt.
I 1942
års försvarsbeslut kom pro
portionerna mellan bomb
och jakt att bli 6:6.
Likväl var inte - trots
nysatsningen på bl a fl yg
vapnet och statsminister
Per Albins radioord - vår
försvarsberedskap
särski It
god. Inledningsvis av kriget
inte alls, mot slutet dock
allt bättre. Det var så dags
då ...

Anskaffning
utomlands
Jaktflygplansfrågan fick en någorlunda
acceptabel lösning genom anskaffning
av 60 italienska Reggiane 2000 Falcol
J 20 - ett flygplan som mycket liknade
amerikanska J 9 - samt 60 Fiat CR.421
J 11 , också från Italien. Totalt importe
rades närmare 200 jaktplan av varie
rande kva I itet. Men det var inte ti 11
räckl igt.
I Sverige förberedde man inhemsk
tillverkning av Bo Lundbergs geniala
jaktflygplan J 22, som var en unik
konstruktion med både trä och meta II
som bärande element. Som motor
avsågs den amerikanska Twin Wasp.
FlygvapenNyl/ nr 3/96

Eftersom inte tillräckligt många moto
rer gick att anskaffa legalt, lyckades
Svenska Flygmotor i Trollhättan kopie
ra Twin Wasp - en storartad ingenjörs
bedrift. Den svenska motorn blev till
och med bättre än det amerikanska
originalet.
J 22 kom med början 1942 att till
verkas i Kungliga Flygförvaltningens
egen regi, eftersom Saabs hela kapaci
tet redan var utnyttjad . För att få plats
med den nya tillverkningen hyrde
man hangarer på Bromma, vilka ABA
låtit uppföra mitt under brinnande krig
i avvaktan på civilflygets förväntade
ex pansion efter krigsslutet. Totalt leve
rerades 200 J 22. När amerikanarna i
krigsslutet sålde jaktplanet J 26 Mus
tang till oss, var det många amerikans
ka piloter som efter att ha sett J 22
undrade varför vi skaffat
Mustang, när vi redan
hade ett så bra plan l Med
J 22 hade alltså Sverige
sent omsider nått i topp i
fråga om konstru ktion oh
tillverkning av stridsflyg
plan.
Flygspaning, som under
krigsåren var av största
betydelse för att få förvar
ning om anfall, tillgodo
sågs också inledningsvis
genom i nköp av utländska
flygplanstyper. Det var i
detta sammanhang som
den sedermera ökända
men något misskrediterade
Cap ron i CA.313/S 16 fann
vägen hit. S 16 var dock
ett för spaningsändamål
utmärkt flygplan! Ett annat
flygplan som anskaffades
vid den här tiden var den
tyska Fieseler Storch/S 14,
som bl a utmärkte sig för
mycket korta start- och
landn i ngssträckor.

intensiv samtidigt som mili
tärledningen krävde flyg
plan för omedelbar in
sats. Det blev en hård
kamp mellan nyinrät
tade överbefälhavaren
och flygvapenledning
en. Flygenheter med
någorlunda stridsdugIighet förflyttades ti II
platser runt om i landet
där hotet bedömdes som
störst. Krigsflygfält växte
upp " som svampar ur jor
den". Det var helt nödvän
d igt, ty när kriget bröt ut var t ex
Ljungbyhed det enda militära flygfältet
söder om Malmen . Från att flygvapnet
dittills varit en utbildningsanstalt kom
det att bli ett viktigt försvarsinstrument

såväl i självständigt uppträdande som i samverkan
med mark- och marin
stridskrafter.
Den stora satsn i ngen på jaktflyg inne
bar inte att bombflyget
försummades.
Den tidigare anskaffade och licensbyggda B 3 blev ganska
snart omodern. I Sverige
arbetade man intensivt
på att konstruera ett eget
bombflygplan. Denna hel
svenska skapelse provflögs 1942 med
beteckningen SAAB B 18. Flygplanet
försågs med två motorvarianter och
kom att byggas i såväl bomb- som tor
pedplansversion. B 18 tillfördes först

• • Inte heller under de
första
krigsåren
fanns
någon uttalad strategi för
de svenska flygstridskrafter
nas användning. Utbild
ningen av nya piloter var

T h: Saab J 21 kallades "ful/
träffen med två bommar".
Den fanns också (se bi/den) i
attackutförande, A 21. Pla
net är det enda exemplet i
flyghistorien på en lyckad
konvertering från propeller
till readrift; J 21 R. Skälet för
den unika konfigurationen
var att kompensera i jämfö
relse med utländska jaktflyg
plan sämre motorprestanda
genom
att
koncentrera
beväpningen till nosen och
att ge pi/o ten bättre sikt.
FlygvapenNy/1 nr 3/96
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Foto via Freddy Stenbom

Foto via Freddy Stenbom

T v: Junkers Ju 86K leverera
des som B 3 med början 1936.
Den ansågs stå på höjden i
fråga om modernitet med bl a
indragbart landningsställ, om
ställbara propellrar och ström
linjeform. B 3:ans prestanda
var bättre än dåtida jaktflyg
plans, varför försvarsbeslutet
1936 prioriterade anskaff
ning av bombflygplan.
I mitten: Junkers Ju 52/ 3M
inhyrdes 1940-45 i fem
exemplar av AB Aerotrans
port och gavs i flygvapnet
beteckningen TP 5.

dubbla stjärtbommar och
skjutande prope ll er. Det
premiärflög 1943. Filosofin
bakom var geni al : sämre
fl ygprestanda skulle kom
penseras med beväpning
koncentrerad till nosen och
genom att piloten gavs
bättre sikt. För att inte
denne vid eventuell nödsi
tuation skulle skadas vid
uthopp försågs J 21 med
katapultstol. Det var något
helt nytt i flygvärlden för
ett opelativt flygplan .

Störtbombaren B 5 (Northrop A-l) anskaffades från USA
av främst två skäl. Dels behövde omoderna B 4 Hawker
Hart bytas ut, dels ville Sverige genom licenstillverkning
av typen skaffa sig erfarenhet av flygplansbygge i metall.
Foto: Arkiv FV-Nytt

bombflottiljen F 1 i Västerås och kom
sedan att spridas över lande t. 6 18
blev tillverkad i nära 250 exemplar
och gjorde tjänst till slutet av 50-talet.
Förutom de tidigare nämnda versio
nerna modifierades planet även för
span i ngsuppgifter.

Kraftig utbyggnad
Den snabba utbyggnaden av flygvap
net und er krigsåren innebar också att
flera nya flottiljer uppsattes. Flygkårer
na ombildad es 1936 till flottiljer med
undantag för F 2, F 8 och F 21 vilka
fick kårorganisation. I 1942 års för
svarsbeslut tillkom F 13 i Norrköping,
10

F 14 i H almstad, F 15 i Söderhamn,
F 16 i Uppsala och F 17 i Kallinge
utanför Ronneby. Dessförinnan hade
beslut ta gits om ytterligare flottiljer.
Nu räknad e man totalt 16 flottiljer. De
fördelades på sex bomb-, sex jakt- och
tre spaningsflottiljer samt en torped
flottilj. Taktiskt skedde en uppdelning i
fyra eskadrar betjänade av fem flyg
basområden. 1944 års ri ksdag be
slutade om en sjunde jaktflottilj, F 18 i
Tullinge söder om Stockholm.
Trots att den tidigare omnämnda
J 22:an va r ett fullgott fl ygplan , var det
ändå ett provisorium avsett att på kort
sikt täcka bristen på jaktplan. Därför
satte Saab snabbt igång projekteringen
av ett eget jaktplan. Det blev den
okonventi one ll a J 21, ett flygplan med

• • Ett från andra världs
kriget berömt jaktflygp lan
som också kom att ingå i
fl ygvapnet var P-51 Mus
tang med svensk betecl<
ning J 26. 1944 nödlanda
de ett tiotal Mustanger i
Sverige efter uppdrag över
Tysk land. Fyra i nförl ivades
i vår organ is at ion. Tidigt
1945 köptes 50 Mustanger
från
amerikans ka
över
skottslager till en billig
penning. Ursprungsta nken
var att ersätta nedslitna J
20 vid F 10 i Skåne. Det
ansågs dock olämpligt eftersom kriget
fortfarande rasade inpå knutarna och
det lätt kunde bli förväxlingar mellan
svenska och ame rik anska Mustanger.
Planen kom i stä ll et att tillföras F 16 i
Uppsala. Efter kriget inköptes ytter li
gJre 60 Mustanger. De placerades vid
F 4, som då ombeväpnat till jakt. Yt
terligare 21 exemplar inköptes 1948.
M arinsamverkansflyget fick en avse
värd upprustning 1939 då F 2 i Häger
näs försågs med 12 Heinkel He-115A-2
torpedplan. Typen f ick beteckningen
T 2 . Som marinspaningsplan erhölls
en division enmotor iga Heinkel H e
11 46- 1, som gavs beteckningen S 12.
För fl ygräddning användes en Dorni er
Do-24 som en fl y kting så lämp li gt för
sett oss med. 1947 köptes för samma
F/ygvapenNyll nr 3/96

ändamål tre kanadensiska fl ygbå tar av
typ Canso, hos oss benämnda TP 47
Catalina efter den mera kända ur
PBY-5
sprungstypen
Consolidated
Catalina.

Neutralitetsvakten

olika nationer som sökte
nödhamn i Sverige. Av
dessa kom närmare hälf
ten från USA, en tredje
del från Tys kland och
övriga hu vudsak ligen
från Storbritannien.

"Readrift"

egen prägel på fl ygvapnet.
" Får vi bara flygplan så
~ V...1'\
ordn ar sig resten" me
~.:?;
nade
Nordenskiöld.
politikerna hade stor
respekt för den barske
generalen. Han fick
oftast som han ville.
I både Tysk land
och Storbritann ien ha
de den så kallade re
aktion sdri ften kommit i
gång så smått i andra
vär ldskrigets slutskede. Tys
karna hann tillverka inte
mindre än 700 Messersc hmitt Me 262
reajaktplan och engelsm ännen använ
de Gloster Meteor för att skj uta ned
vede rgällningsroboten V-l. Norden sk i- ~

GV A P A ~

Den stora bristen på främst opera
Kriget i Europa tog slut i
tionsdugliga flygplan men även på
fly gbaser och personal skapade svårig
maj 1945. Generallöjtnant
Bengt G:son Nordenskiöld
heter vid krigsutbrottet. Huvuddelen
<IV de operation sd ugliga flygplanen
hade bl ivit chef för flygvapnet 1942.
organiserades tidi gt i en flygeskader.
H an var en förutseende och bestämd
Avsikten va r dels att under samlad
men samtidigt dominant person, som i
ledning bedriva neutralitetsvakt, dels
mångt och mycket kom att sätta sin
att ge möjlighet till kraft
saml at uppträda nde med
hänsyn till den begränsade
slagkraften .
Foto via Sven Stridsberg
Ti llgången på flygplan
för utbildning och övning
var därför tidvis knapp.
Antalet tillgängliga fl ygba
ser var under neutralitets
vaktens första år lågt, vil
ket begränsade möjlighe
terna att ombasera när
hotet förändrades. I takt
med
krigserfarenheterna
skedde en doktrinär om
svängning mot defensiva
uppgifter. Lu ftförsva ret för
stärktes systematiskt och
anskaffningen av jaktflyg
plan fick högsta prioritet.
At tack- och lätta bomb
flygplan ersatte de tyngre
bombflygplanen.
Antalet
Flygplan 17 räknas som Saabs@rstaegnakonstruktion, trots ar~ft~m
:a:n;"f.1få~tt~~rm"IJIm~;:~
fly gp lan ökade från 180
ingenjörer som gett planet dess omtsskänliga
Saab 17 började
1943 och fanns
vid krigsutbrottet till 600 i
både i bomb- och spaningsversion. Bildens S l
användes för ITIiJrinspaning 1947-50.
juni 1945 . Antalet jaktflyg
plan ökad e ännu mer, från
50 till 200. I takt med
svensk flyg indu stris bättre
produktionskapacitet öka
de även modern itetsgra
den väsentligt.
Beredskaps höjnin ga r var
va nliga och föranl edde ofta
ombaseringar. Efter hand
ökade kravet på neutral i
tetsvakt framförallt i södra
och
sydvästra
Sverige.
Totalt var det inte mindre
än 342 flygplan från sju

T h: Under flera år på 40
talet och några år in på 50
talet symboliserades svenska
flygvapnets slagkraft och
styrka av tvåmotoriga Saab
B 18. Den fanns med två
motorutföranden samt, utö
Foto via Sven Stridsberg
ver bombversion, även i spa
nings- och torpedflygplans
utförande.
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11

.~. öld insåg, att om Sverige skulle ha en

cha ns att hävda sig var readrift en nöd
vändighet även för Sverige. Så kom det
sig att flygvapnet blev ett av de första i
världen som konsekvent gick in för
"rea" på ett tidigt stadium.
För att få erfarenhet av " rea" - som
jetdrift hette på den tiden - införskaf
fades redan 1946 (i juni) en division
Vampire från England. Flygplanen pla
,,' cerades vid F 13 i Norrköping, som
intill nedläggningen 1993 kom att inta
en tätposition vid introduktionen av
ny jaktflygmateriel. Samtidigt arbetade
Saab med att konvertera kolvmotor
drivna J 21 för readrift. J 21 R blev den
enda lyckade konverteri ngen (från
propellerdrift till rea) i världen. Erfa
renheterna som fanns av de första 70
Vampire var så uppmuntrande, att yt
terligare beställning gjordes av 310
flygplan 1949. Vampire-planen förde
lades på F 4 på Frösön, F 8 i Barkarby,
F 9 i Säve utanför Göteborg, F 10 i
Ängelholm , F 15 i Söderhamn och
F 18 i Tullinge.
En attackvariant tilldelades F 7 i Så
tenäs i Västergötland och F 14 i Halm
stad. Efter avslutad tjänst i främsta lin
jen blev Vampire, som gick under
beteckn i ngen J 28, " degraderad" ti II
skolflygplan på Ljungbyhed, Där har
den flygfostrat mängder av elevkullar.
En tvåsitsig version (28Cl anskaffades
1953 och blev flygvapnets första jet
skolplan.

• • J 28 Vampire var dock inte det
enda flygplan vi anskaffade från Stor
britannien vid denna tid, Tyska och
brittiska erfarenheter hade pekat på
nattjaktens stora betydelse. Ur över
skottslager kunde flygvapnet 1948 be
ställa ett antal brittiska Mosquito i
natt jaktversion. De inköptes i 60
exemplar och placerades vid F 1 i
Västerås. J 30, som Mosquito be
nämndes i flygvapnet, blev inte helt
lyckad, Den drabbades hos oss av
många haverier. Men så var också en
del brittiska stridsflygplan som tagits
fram för krigsbruk blott dimensionera
de för en relativt kort livslängd. Annat
gällde ju för oss,
En annan anskaffning från Storbri
tannien var spaningsflygplanet Spitfire
i versionen Mk XIX, som fick beteck
ningen S 31. Sverige köpte 50 exem
plar. Det var jaktversionen av Super
marine Spitfire, som tillsammans med
Hawker Hurricane vunnit demokratin
åt Europa i " Slaget om Storbritannien"
sommaren och hösten 1940.

Luftbevaknin8
och stridsledmng
Nyanskaffningar till flygvapnet vid
denna tid var inte enbart flygplan. Lär-

dom från England hade hos flygvapnet
inpräntat betydelsen aven funktionell
luftbevakning och stridsledning, Re
dan 1944 fick flygvapnet tillgång till
radarstationerna ER IIIB, Kort tid däref
ter byggdes stridslednings- och luftbe
vakn i ngsc entra ler,
Luftbevakni ngen
sorterade da under armen men hade
alltför stor fördröjning för att motsvara
flygvapnets behov, Huvuduppgiften
för armen var alarmering av civilbe
folkningen och inte stöd åt flygstrids
krafterna. Flygvapnet övertog luftbe
vakningen från armen 1948,
Med radar och optisk luftbevakning
- det senare för övrigt ett system som
Sverige i vissa grunddelar behåller än
idag för täckning på låg höjd och för
att rapportera vissa händelser på mar
ken - lades grunden till dagens STRIL
system som i datoriserad form är en
utveckling av det allra första stridsIed
ni ngs- och Iu ftbevakn i ngssystemet,
Under 50-talet var flygvapnet som
allra störst. Den stora kvantiteten flyg
materiel var också av mycket god kva
litet. Som ett kuriosum kan nämnas att
Bengt
dåvarande
flygvapenchefen
Nordenskiöld vid den här tiden ansåg
att 50 flottiljer var ett minimum för
Sveriges försvari (Med tre divisioner!
flottilj uppnås antalet lS0! Idag är flyg
vapnet på väg in i en organisation be
stående av sex flottiljer = 12 13 divi
sioner ... )

a

Amerikanska NA-16 licenstillverkades i Sverige och gjorde som avancerat skolflygplan (Sk 14)
tjänst på Ljungbyhed under åren 1939-49. Med Sk 14 kunde man för första gången öva instrument
flygning på ett ändamålsenligt sätt. Sk 14 ersattes av snarlika Sk 16.
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Saabs skolflygplan Safir förekom i olika versioner i flygvapnets tjänst från 1952 och fram till 1993,
då den sista togs ur tjänst. Som Sk 50 på Ljungbyhed har den fostrat tusentals flygelever. Idag åter
finns många av Safirerna i flygvapnets flygklubbar. Här en rote över kända elevtrakter, Herrevads
kloster i Skåne.

• • Slutet av 40-talet och börj an av
50-talet var en orolig tid. Koreakriget,
blockaden av Berlin och nedskjutning
en av obeväpnade svenska transport
flygplan över Östersjön skapade stora
rubriker i tidningarna . Det kalla kriget
hade inletts. Den gången drog man i
Sverige konsekvenserna av det osäkra
utrikespolitiska läget. På Saab arbeta
de man för fullt med "Projekt 2001 ",
det som 1948 blev J 29 Tunnan - Väst
europas första operativa jetflygplan
med pilvinge. Flygplanet hade redan
1945 legat på ritborden i Linköping.
Efter en intensiv provflygningspe
riod levererades successivt 224 plan
av den första versionen . Återigen blev
det F 13 som fick svara för i ntroduk
tionen av något nytt. I omvärlden var
det bara amerikanarnas F-86 Sabre
och ryssarnas MiG-15 som kunde
mäta sig med J 29. Svenskt flyg hade
på tio målmedvetna år svingat sig upp
på världstoppen ifråga om modernitet.
Det var en bedrift som väckte beund
ran och respekt i omvärlden.
J 29 kom att utvecklas i många olika
versioner och tillverkas i nära 700
exemplar. Förutom jaktplan blev flyg
planstypen också attack- och spa
ningsflygplan. Nästan alla svenska
flottiljer kom att tilldelas J 29. Tunnan

var ett bitvis svårfluget flygplan. Men
det blev ett slagkraftigt stridsinstru
ment när piloterna väl var influgna.
Tunnan som dagjaktplan kom i bör
jan av 50-talet att kompletteras av ny
anskaffade J 33 Venom som nattjakt
plan. De av trä tillverkade Mosquito
började bokstavligen gå upp i lim
ningarna. Vid den här tiden hade
också det som vi idag kallar incident
beredskapen kommit igång. Det var
huvudsakligen tre faktorer som konsti
tuerade i ncidentberedskapen, enkan
nerli gen nedskjutningen av de svenska
transportflygplanen (en TP 47 Catali
na/Canso och en TP 79/DC-3) över
Östersjön 1952, J 29 Tunnan och nya
stridsledningsradarn PJ 21, som köpts
från
Storbritannien.
Dygnet
runt, året runt, fanns startkla
ra jaktplan beredda att
starta om något okänt
"e ko" visade sig på
radarskärmarna.

baser, något som flygvapnet var pion
järer med i världen. Vanliga landsvägs
stumpar rätades ut och förstärktes och
kunde på så sätt tjäna som start- och
landningsbanor. Även isarna på våra
sjöa r användes för basering. Det gick
alldeles utmärkt trots de heta jetstrå
larn a.
Även vid Krigsflygskolan i Ljungby
hed gjorde jetdriften sitt intåg. Arbets
hästen SK 16 fördelades på flotti Ijerna
som sambandsplan och ersattes som
sko lfl ygplan typ 2 av Vampire i en
och tvåsitsiga versioner. De ensitsiga
var pensionerade J 28B, medan de
tvåsitsiga (28C) huvudsakligen nyköp
tes från Storbritannien, där de hade
beteckningen T 55 . Vid ungefär samma
tid ersattes skolflygplan typ 1
SK 25 BLicker Bestmann av
~
SAAB 91 Safir, som fick
~ V
beteckningen SK 50.
~
Safir är svensk flygin
~
dustris största export
framgång hittills efter
Saab 340, om man
ser till antalet försål
da flygplan och anta
let mottagarländer.

GVAp;\

Nya flygbaser
Nytt för efterkrigstiden
var också utbyggnaden
av bassystemet med väg-

• • Under 1952 flögs
vid Saab för första gång- ~

Tack vare goda förbindelser med engelsmännen under krigsåren fick Sverige som ett av de första
länderna utanför samväldet köpa reajaktplanet De Havilland Vampire. De första levererades som
maren 1946, alltså för precis 50 år sedan! Över 400 köptes. När de i mitten av 50-talet tjänat ut
som krigsflygplan blev de skolflygplan vid F 5.

en två plan som skulle få stor betydel
se för flygvapnets fortsatta utveckling.
Det ena var A 32A Lansen, attackpla
net som var det första svenska flygplan
som överskred ljudhastigheten. Det
andra var 210 Draken - ett nedskalat
experimentplan
med
dubbeldelta
vinge som sedermera fi ck lämna sitt
namn till sin mera fullgångna store
bror J 35, som provflögs 19 55.
J 35 Draken var konstruerad mot
bakgrund av den tidens hotbild som
var högtflygande bombflygplan. At
tackflyget dimensionerades att möta
invasionsflottor långt ute till havs. Vid
50-ta lets slut hade Lansen tillförts
attackflotti lj erna F 6 i Karlsborg, F 7 i
Såtenäs, F 17 Kallinge och F H i
Halmstad. En särskild alIvädersjaktver
sion, J 32 B, fanns vid F 1 i Väs terås
och F 12 i Kalmar. Även en spanings
version, S 32C, tillverkades. Nära 450
Lansen byggdes.
För att täppa till skarven mellan J 29
Tunn an och J 35 Draken anskaffades
120 brittiska jaktplan av typen H aw
ker Hunter, som inledningsvis fördela
des på flottiljerna F 8 och F 18 i stock
holmsområdet. J 34 Hunters och J 35
Drakens goda presta nta krävde en
motsvarand e utvec kl i ng av stri Isyste
met. Det kom att ske genom att de för14

sta storradarstationerna PS-08 tillför
des. Radarn hade en räckvidd på över
40 miloch kunde alltså nå över Öster
sjön, något som gav erforderlig förvar
ning om ett eventuellt anfall skulle
komma från det hållet. Samtidigt som
flygvapnet moderniserade stridsled
ningen behöll man den gamla beprö
vade optiska luftbevakningen. Detta
var nödvändigt för att i vårt lands ofta
kuperade terräng kunna upptäcka låg
flygande flygplan.
Stri Is yste met, bassystemet och de
moderna flygplanen gjorde att fl yg
vapnet i skarven mellan 50- och 60
talen var ett av de kvalitativt och kvan
titativt mest framstående fl ygvapnen i
världen, dessutom det fjärde i storleks
ordning efter USA, Storbritannien och
Sovjetunionen. Lite fantastiskt kan
man tycka , men Sverige befann ju sig
med en 200 mil lång gräns mitt emel
lan två rivaliserande pakter, WP och
NATO. Denna höga försvarsgard kom
att utgöra en stabiliserande faktor i
Nordeuropa.

Flygvapnet minskar

Transportflyget
Medan

stridsflyget

förstärktes

modern materiel försummades trans
portflyget. Det bestod aven blandning
av olika äldre typer. Ekonomin tillät
dock inte anna t. Ryggraden utgjordes
av TP 79 (DC- 3 i militärversionen C
47 ) med ursp run g från 30- talets mitt.
A ndra transportflygplan under 50-tal et
va r TP 46 Dove och TP 47 Canso
(också kallad Catalina ) För försöksut
provning av jetmotorer av svensk till
verkning användes en tid TP 80 Avro
Lancaster, som då var fl ygva pn ets störs 
ta fl ygplan. Anskaffn in g skedd e också
av den även ledes brittiska Percival
Pembroke (med ett ti otal bakåtriktade
säten!). Svensk beteckning var TP 83.
Från Storbritannien köptes även två
TP 52 English El ectr ic Canber ra för
användnin g som signalspanin gs- och
målflygplan.
1965 levererades det första av flyg
vapnets tun ga transportflygplan TP 84,
d v s amerikanska C-130 H ercu les.
Antalet Hercules har successivt vuxit
till dagens åtta fly gp lan.

med

I början av 60-talet stod flygvapnet på
topp. Men trots att det " kalla kriget"
FlygvapenNyll nr 3/96

fortsatte med bland ann at Berlin-kri
sen 1961 och Kuba-krisen 1962 påbör
jades organisationsminskningar med
nedläggningar av flottiljer och indrag
ningar av flygdivisioner. F 2 i Häger
näs och F 14 i Halmstad drabbades
fö rst när de förlorade sitt flyg och istäl
let blev skolor. Flygvapnet fick dock
under denna brydsamma tid sina för
sta luftvärnsrobotar, den brittiska
Bloodhound II (RB 6B) för att bemästra
de högsta hÖjderna och det ökande
störhotet. Robotarna återsåldes dock
av finansiella skäl efter något tiotal år
till Storbritannien, där de kom att
tjän stgö ra i örikets luftförsvar under
ytter ligare 15 år!
Under 60-talet omprövades även
flygvapnets stridsuppträdande.
Nu
handlad e stormakternas stategi inte
primärt om massiv vedergällning med
kärn va pen utan om valmöjligheter
med konven tionella stridskrafter. D et
alltmer uttalade låghöjdshotet med
attackflygplan och lågtflygande bomb
flygpl an gjorde att Draken fick en ny
roll so m jaktplan i alla höjdskikt och
stridsledningen kompletterades med
särskilda låg höjdsradarstationer mon
terade på höga master. Dessa fick
beteck ningen PS-15. Det nya skolfl yg
planet SK 60 från Saab fick i mitten av
70-ta let en andrahandsro ll som lä tt
attackflygplan, bland annat för sam

verkan med markstridsk ra f
ter.

Viggen-systemet
1967 provflögs på
Saa b det fl ygp lan som
under 70-, 80- och 90
talen skulle utgöra rygg
raden i flygvapnet och
förs varet. Det var flygplan
37 Viggen som var ett
halvsteg på vägen till dagens enh ets
flygplan . Först kom attackens AJ 37,
som successivt under 70-talet ersatte
A 32A Lansen. Attackviggen följdes av
olika ve rsioner fö r spaning och jakt.
Viggen utgjorde ett vä rdefullt kvalita
ti v t ti Il skott som i v iss utsträck n i ng
kompenserade den fortsatta bantning
en av flygvapnet. Jaktflottiljerna F B i
Barkarby, F 9 i Säve/Göteborg och
senare F 3 på Malmen, spaningsflottil
jen F 11 i N yköp ing, jaktflottiljerna
F 12 i Kalm ar och F l i Västerås drogs
in, i nämnd ordning. Antalet jaktdi v i
sioner minskades med två tredj ede lar
och attackdivisionerna med hälften.
Trots en orolig vä rld.
Den vidareutvecklade Draken-ver
sionen J 35 F utgjorde när den var i
tjänst ett ti Ils kott i flygvapnet som med 

förde att det svenska Iuft
försvaret var ett av Väst
europas bästa. J 35F,
med sina radar- och
IR-robotar och inte
grering i stril, började
tillföras redan 1965 .
F 13 i Norrköping blev
först och därefter följde F l, F 3, F 10 och
F 12. Omfördelningen
av pl an i samband med
förbandsi nd ragn i nga r
gjorde att även F 16 och
F 17 fick J 35F. Idag återstå r dock bara
två aktiva Draken-div isioner, v ilka båda
är sa mlade v id F 10. F-versionen modi
fierades under senare hälften av BO
tal et till en moder nare version be
nämnd J (= alfabetets tionde bokstav =
F 10 ,,!). Tidigare versioner av Draken
har funnits vid alla fly gva pnets jakt
flottiljer utom vid nedlagda F B och
F 9 och den till attack ombeväpnade
F 15 i Söderhamn.
Tota lt byggdes drygt 600 Draken,
va rav cirka 60 gick på export till Dan
mark och Finland . 25 modifierade
J 350 har senare sålts ti ll Österrike,
där de fortfarande gör god tjänst (på
90-talet i vapenförbättrat skick).
M en inte bara Draken är en trogen
arbetshäst. Lansen, som alltså flög för
första gången 1952, fly ger också fort-

Flygvapnets incidentberedskap konstituerades av tre faktorer: den s k Catalina-affären 1952, radar
stationen PJ-21 och Saabs nya jaktflygplan J 29 Flygande Tunnan som började tillföras 1953. J 29
var västeuropas första pilvingade flygplan och imponerade stort på omvärlden. 661 exemplar bygg
des; hittills största antalet tillverkade plan av samma typ i Sverige. - Enligt bildupphovsmannen är
detta det flygplan som idag kallas Cul Rudolf och flygs musealt av FlO.

.,
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farande - hu vudsakli gen som mål
respektive störflygplan i utbildnin gs
syfte vid F 16M på Malmen. (S nart är
--. det dock Viggens tur att ta över den
verksamheten.)
• • På skolflygplanssidan inträffade
under 70-talet den förändringen , att
den skotska Bulldog med betecknin g
en SK 61 från 1971 kom att ersätta SK
50 Safir. De senare utportionerades på
förbanden som sambandsflygplan och
kom därmed att successivt ersätta
SK 16.
Transportfl yge t kompletterades med
flera nya typer för skiftande ändamål. I
raden kan nämnas två TP 85 Caravelle
för signalspan ingsuppgifter, två TP 86
Sabreliner (provflygplan vid FMV:
Prov) och två inhyrda TP 87/Cessna
404. Under senare delen av 80 -talet
anskaffades två TP 88/ M etro III (av
vilka fortfarande en är i tjänst), tre
TP 1 01/Beech Super King Air samt ett
särski lt "VIP-flygplan" TP 100/Saab
340B.
Senaste tillskotten
är en
TP 102A Gulfstream IV för kungahu
sets och regeringens flygtransportbe
hov sa mt två S 102B Korpen signal 
spa nings fl ygp lan, vi lk a om ett par år
ska II ersätta TP 85. Order har också
tecknats för sex S 100B Argus/Saab
340 flygande spaningsradarstationer
• • 1984 tillkom Trafikflygarhögsko
lan (TFHS) som i flygvapnets regi
utbildar piloter för det civila flygets

behov i syfte att motverka rekryteri ng
från militärflyget. Bakgrunden är att en
militärpilot kostar cirka åtta miljon er
kronor att utbilda, vilket är en bråkdel
av kostnaden för den anpassade trafik
flygarutbildningen vid TFHS . I slutet
av 1994 antogs utbildningen v id TFHS
vara ti II ända eftersom regeringen
drog in anslaget med motivet att det
inte längre fanns behov av civila pilo
ter. Utan pengar ansåg sig inte ÖB
kunna driva skolan vidare. Nu har
emellertid regeringen fått "kalla fötter"
och låter utreda TFHS på nytt eftersom
det förväntas ett stort civilt pilotbehov
under de kommande åren. Den utred
nin gen borde enligt flygvapnets me
nin g ha gjorts innan anslaget ströks.
TFHS lär behövas framgent.

Helikoptrar
Det var marinen som var dåva rande
Krigsmaktens helikopterpionj ärer. Bris
ten på piloter gjorde dock att de i
betydande omfattnin g vände sig till
flygvapnet, som bidrog med ett sto rt
antalomskolade före detta fältflygare.
Det var på 60-talet som helikoptrar
började tillföras flygvapnet, om än i
blygsam omfattning De stora tillskot
ten kom framförallt under 70-talet.
Det hu vudsak li ga använd nin gsom rå
det var flygräddningstjänst för att er
sätta bland annat amfibiefl ygp lanet

TP 47 Canso (Catalina), men också för
att tillfr'edsställa markteleorgani sat io
nens behov av snabba res ervde lser
sättn i ngar.
Helikopterrepresentationen i flygvap
net blev inledningsvis HKP 1Nertol 44
(två v id F 8) och HKP 2/Sud Av iation.
Alla har gått ur tjänst. HKP 3/Agusta
Bell 204B gör ännu under några år
tjänst i den lokala flygräddningen. I ett
försök att samordna armens och fl yg
vapnets helikopterverksamhet anskaf
fades HKP 9/MBB 105, som dock
visade sig inte motsvara flygvapnets
krav vid flygräddningsuppdrag.
Det senaste tillskottet är HKP 10
/Aerospatiale AS.332 Super Puma
som i början på 90-talet började ersä t
ta 14 HKP 4Nertol 107 i den regiona
la flygräddningstjänsten Nu finns tolv
HKP 10. De bemannas med både fast
anställda och vä rnplikti ga ytbärgare.
Deras in sa tser för bl a det civ ila sam
hället har väckt sto r uppm ärksam het,
äve n internationellt.

Flygvapnet i strid
Vid två tillfällen har flygvapnet varit i
strid. Det första var under vintermåna
derna 1940, då det svenska frivilligför
bandet F 19 under finska vinterkriget
sattes in i striderna i norra Finla nd.
Det andra var under Kongokrisen
1961-63.

För signalspaningsändamål inköptes 1959 två exemplar av den klassiska brittiska English
Electric Canberra, som fick beteckningen TP 52. Typen användes också för vissa materiel
prov. Den stora vingen gjorde all Canberra hade goda höghöjdsprestanda. - Här landning på
F 8lBarkarby.
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Saab 32 Lansen provflögs i atfackutförande 1952. Som övningsstörare och må/dragare, J 32
D/E, i målflygorganisationen flyger fortfarande cirka 20 Lansen, som är modifierade J 32B.
Typen har alltså närmare 45 år i tjänst, något som måste vara snudd på rekord.

När Finland anfölls av sovjetiska
trupper i november 1939, var landet
då I igt rustat för ett försvar mot ett så
massivt anfall. Övergreppet upprörde
omvärlden. Många länder sände hjälp,
främst i form av krigsmateriel. Flyg
vapnet skänkte några föråldrade jakt
plan, bl a av typ J 7 Bristol Bulldog, i
ett tidigt skede. Ganska snart gav
emellertid regeringen flygvapnet tillå
telse att organisera ett frivilligt förband
till Finlands hjälp. Under några veckor
kring julen 1939 skedde förberedel
serna, som skulle resultera i F 19.
F 19 baserades i Kemi-området i
norra Finland. Denna del, nästan hal
va Finlands yta, var så gott som oför
svarad mot luftangrepp. Dit kom drygt
200 frivilliga ur flygvapnet, främst från
F 4 med fyra lätta bombflygplan B 4
Hawker Hart och från F 8 med tolv
jaktflygplan J 8 Gloster Gladiator. I
januari 1940 sattes förbandet in i strid
och kom att verka till den 13 mars då
vapenstillestånd inträdde. Insatsen var
av stor betydelse; flera sovjetiska
bombflygplan sköts ner. F 19 bidrog
även verksamt till att hindra de sovj e
tiska truppernas framryckning, vilket i
sin tur gjorde att finska trupper kunde
frigöras för att bl a stabilisera läget på
Sa Ila-fronten. Chef för F 19 var dåva
rande majoren Hugo Beckhammar.
FlygvapenNyll nr 3/96

• • Det andra tillfället när svenskt
stridsflyg sattes in i strid var som
nämnts under Kongokrisen 1961-63.
De resultat som nåddes av den svens
ka flygstyrkan F 22 kom att bli nära
nog avgörande för konfliktens utgång
till FN-styrkornas fördel.
Omedelbart efter Kongos självstän
dighet 30 juni 1960 inträffade orolig
heter i landet. Den främsta orosanled
ningen var provinsen Katangas utbryt
ning. För att återställa ordningen i
Kongo och förh i ndra att inbördeskrig
utbröt, insattes FN-trupp. Häri ingick
en stor kontingent svensk personal.
För att skydda truppen mot angrepp
från det lilla men effektiva katangesis
ka flyget, som disponerade beväpnade
skolflygplan som flögs av vita legosol
dater, tillfördes FN hösten 1961 ett
eget stridsflyg för att utjämna
den luftoperativa obalansen.
~\
I detta ingick det svenska
...... ")flygförbandet F 22 som
var utrustat med J 29
'1:",Y ,
"Flygande Tunnan" i
.~
jakt- och spaningsver
sion.
Uppsättandet av F 22
gick mycket snabbt.
Sex dagar efter det
svenska
regeri ngsbeslutet att ställa ett flygför
band till FN:s förfogande,

G

lyfte fem J 29B från Ängelholm och
flög den 1200 mil långa vägen till
I<ongo, där de landade den 4 oktober
1961 redo för omedelbar insats.
• • Det primära syftet med F 22 var
att skydda FN:s flygtransporter. Men
uppgiften omfattade även ingripanden
vid markstrider och direkt understöd
av FN:s mark sty rkor. F 22 hade att ver
ka under mycket svåra miljöförhållan
den. Avstånden var stora och tillförlit
liga navigeringshjälpmedel saknades i
stor utsträckning. Vädersituationen
präglades av skyfall, åska och kraftiga
mol nformationer som, omväxlande
med soldis, försämrade sikten. En
månad efter ankomsten till Kongo
engagerades F 22 i strider. De all
varligaste ägde rum i december 1961.
F 22 lyckades at t på mycket
kort tid etab lera I uftopera
tivt herravä Ide och bi
drog härigenom till ett
snabbt slut på strider
na. Efter det första
insä tta ndet av det
svenska
frivi II igför
bandet inträffade en
period av relativ stilt
je som skulle vara i
nästan ett år. Under
tiden förstärktes F 22
med ytterligare jaktplan ~

VA
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Foto: Boris Erixson

sam t två spa ningspl an av typen S 29C.
Mot slutet av 1962 gick det militära
oc h politiska läget i Ko ngo mot en
ständi g förs äm ring med allt vad det
innebar av stö rre ri sk för de svenska
för band ens säkerhet. De sista och av
gö rand e stridern a ägde rum kring ny
året 1962/ 63. Sven ska rn a kom ensam
m a att svara för uppgifte n att radera ut
det katangesiska flyget. Fl ygfö rb and
'. från Fi lippin erna, Italien och Iran ko m
" av o lika skäl inte fra m i ti d. Den neu
traliserin g av det katangesiska fl yget
so m skedde ge nom fö rdes sk ic kligt och
utan skada på ick e-militära mål. D et
sista bidrog i hög grad till den presti
gevinst flyg vap net rönte i Kon go. Eld
dis c ip linen hos den svenska fl ygsty r
kan noterades med beundran även på
motstånda l'sidan .
Under tiden i Kongo upp visa de F 22
ständigt m er än 90 proce nt tjänstbar
het på fl ygp lanen, något som förvåna
de utländska betrak tare, då man ansåg
J 29 vara byggd fö r "arktiska förh åll an
den". Procentsiffran va r ett gott betyg
åt planets stora fältmässighet och den
svens ka personalens goda utbildnings
sta ndard. F 22 avvecklades på hös ten
1963, Fy ra flygplan flögs tillbaka till
Sverige med an de re stera nde var ut
tjänta oc h sprängdes på platsen.
Insatserna med frivi II igförbandet F 22
fi nn s mera utförligt beskr ivna i Flygva 
penNytt nummer 4/ 95.

Omorganisa tian
Fl ygva pnets orga nis at io n var i hu vud 
sak oförä ndrad från and ra vär lds kri
gets slut fram till den stora reform av
Försvarsm akten som ägde rum i o lika
steg un der slutet av 60-talet. För fl yg
vap nets del innebar den att Kungliga
Fl ygfö rva ltningen ski ldes från flygvap
net oc h bl ev den egna myn dighe ten
Försva rets Ma terie Iverk, H uvudavde I
n i nge n för Fl ygmateriel.
Eskadra rna upphörde uto m för at
tackflyget, so m organ iserad es i Attack
es kadern med visst delegerat ansvar
till militärb efä lhavarn a i södra oc h mel
lersta Sverige sa mt övre Norrland , I
dessa milo-staber inrättades sä rski lda
flyg strids ledarstabe r. Jaktflyget med
dess basorga n i sa tion , I uftvä rnet och
strilorgani sat ion en ko m att hållas sa m
man i fyra luftförsva rss ektorer, ledd a
av sek tor flotti Ijchefer. Sek tor flotti Ijerna
va r F 4/Se N N, FlO/ Se S, F 16/Se M
och F 21 /Se ÖN. När sede rm era spa 
ning s- oc h transpo rtflyget in o rdn ades i
Attackeskadern anvä nd es ånyå be
nämningen Första Fl ygeskade rn , El ,
med säte i Göteborg. Flygvapnets sa m18

Med Ölandsbron som magnifik bakgrund flyger en rote J 35 Draken från dåvaran
de F 121Kalmar flygflottilj. Draken provflögs 1955 och har ti/lverkats i över 600
exemplar. Den unika "dubbeldeltan" ger goda låg- och högfartsegenskaper.
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Foto: Berndt Claesson

Flygvapnet var först i försvarsmakten med att examinera kvinnliga officerare. Året var 1981. Flyg
vapnet har nu kvinnliga officerare i aJ/a yrkesfacken, inklusive fJygfacket.

lade led ning skedde dock fortfarande
från flygstaben i Stockholm.
Omorganisationen var delvis beting
ad av den krympning av flygvapnet
som inletts under 60-talets senare år,
föranledd ave n delvis förändrad hot
bild men också av ekonomiska skäl.
Flygvapnets styrka i början av 90-talet
var cirka 8.500 personer i fredstid, in
beräknat värnpliktiga under grundut
bildning samt ungefär 400 stridsflyg
plan i främsta linj en.

Nuläget
1994 kom nästa stora omorganisation
att äga rum. Den inneb ar att E 1 av
vecklades och att lu ftförsvarssektorer
na ombild ades till flygkommandon.
Utvecklingen styrdes delvis av att flyg
planens rolluppträdanden successivt
upphörde, något som också återsp eg
lats i flygslagsbeteckningarna JA, AJ
och AJS. JAS 39 Gripen är den slutliga
bekräftelsen.
Från flyghistori sk synp unkt kan det
vara intressant att notera, att flerrolls
uppträdande diskuterades redan för
Viggen-systemet. Det visade sig emel
lertid att elektronikutvecklingens dåF/ygvapenNyll nr 3/96

varande tekniska nivå inte med gav en
sådan lösning. Samma erfarenh et gjor
des också i USA med F-111 och
rörande den europeiska samproduk
tionen MRCA (M ulti Role Combat Air
craft), som sede rmera blev Tornado .
• • Trots nedskärningar har flygvap
net i dagsläget (1996) en imponerande
styrka jämfört med omvärlden. Enli gt
de senaste uppgifter som flygvapnet
redovisat till OSSE (Europeiska sä
kerhetsorganisationen i Wien) har flyg
vapnet 353 stridsflygplan - att t ex
jämföras med Storbritanniens cirka 450.
F 4 har JA 37 Jaktviggen. Krigsflyg
skolan F 5 har SK 60 samt trafikfl yga r
högskolans (TFHS).SK 61 Bulldog och
Piper PA-3 1 Navajo. F 7 har
AJS 37 oc h success ivt allt
fler JAS 39 Gripen. Vid
F 10 finns en AJS-division
samt våra återstående
två divisioner J 35J
Draken . Ytterligare två
J 35-divisioner li gger i
"malpåse" . Nedlägg
ningshotade F 15 har
båd e AJS- och skoIver
sionen av 37 Viggen.
Den sista flottiljen som
fick JA 37 är F 16. F 17

har två divisioner Jaktviggen. Vid F 2 1
i Luleå finns två divisioner JA 37 och en
AJS-division. Den lätta attackversionen
SK 60 B/C har baserats vid F 16 (men
utgår före år 2000) och tunga
transportflyget är förlagt till F 7. Ren
od lade skolförband är F 14 i Halmstad
med Officershögskolan (FOHS), Bas
befälsskolan (BBS), Flygvapnets Tek
niska Skolor (FTS) och Inform ations
tek nologiskolan samt F 20 i Uppsala
med
Flygvapnets
Krigshögskola
(FKHS), Flygbefälsskolan (FBS), Tolk
skolan som är gemensam för försvars
makten (TolkS), Stridslednings- och
Luftbevakningsskolan (STR ILS) sa mt
Underrättelseskolan (UNDS).
Både F 5 och F 14 är nu nedlägg
nin gshota de varför skolorna
sannolikt måste omlokali
seras. På Bromm a i Stock
holm ligger tillsvidare
flygvapnets transport
flygenhet, som sor
terar under F 16. På
anrika Malmen ligger
(än så länge) mål flyg
divisionen med si na
ombyggda jakt-Lansar
J 32B, J 32D (må Idraga
re) och J 32E (övnings
störning).
19
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81andgrupper har utgjort en
särskild attraktion vid flygvap
nets flygdagar de senaste åren.
Planen har ofta kommit från
försökscentralen
(FMV:Prov)
på Malmen. Split-up-knippet
på bilden är fr v: j 328 Lallsen,
JAS 39 Gripen, JA 37 Viggen
och nederst j 35F Draken.
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Foto: jahn Charlevi/le

Flygstaben upphörde som egen
myndighet 1994. Reducerad till hälf
ten ingår den numera som flygvapen
ledningen i Försvarsmaktens gemen
samma högkvarter (H KV).
• • Det li gger utanför temats ram att
spekulera i kommande organisations
förändringar. Klart är emellertid att
flygvapnet inom den närmaste tiden
tvingas minska sin organisation radi
kalt. Med gällande planeringsdirektiv
från regerin gen kommer sannolikt tre
flottiljadministrationer att avvecklas
och antalet divisioner att reduceras till
12 eller 13. Fl ygstridskrafte rnas taktis
ka ledning kommer också att omorga
niseras.
Om detta vet krönikören vid flyg
vapnets 75-årsjub ileum år 200 1 säkert
mera att berätta .
•

20

ärt militärt
D

et var genom privata initiatiV
snarare än geno m militär
eller politisk klarsyn som det
militära flyget föddes i Sverige.
Redan 19 '11 skänkte bryggeridispo
nenten Otto Neumuller ett flygplan
av typen Bleriot ti II flottans höst
manöver under förutsättning att
hans svärson, löjtnant Olof Dahl
beck, fic k il yg utbildn ingen bekos
tad av staten. Så bestämdes. Dahl
beck gjorde den fö rsta militära fl ygn i ngen i Sverige den 3 februari
1912 på Värtans is utanför Stock- ~
holm, ett flyghistoriskt märkesda
tum. Samma år skänkte också Svens
ka Aeronautiska Sällskapet ett flyg
plan till armen mot det att staten
också åtog sig att införskaffa ett
fl ygp lan. Typerna som anskaffad es
för armens fl ygväsende var N ieu
port IV och Breguet C-l , vilka fi ck
de svenska beteckningarna Ml
respekti ve Bl.
Ma rin ens fl ygskola kom at t för
läggas till Oskar Fredr iks borg invid
Vaxholm fram till första vä rld skri 
gets utbrott. Då flyttade man till
H orsfjärden sydost om Stockho lm
samt till olika platser runt om i lan
det för neutralitetsvakt. Flygpl an
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ygva et 70 år
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Jubileumskonsert, Berwaldhallen/Stockholm

12-13/3

Kontaktkonferens "Människan i Gripen", F 7

1/6

Jubileumsboken distribueras

9/6

Invigning av GripenCentrum/F 7

15/6

Flygdag - F 4 70 år

1/7

Stockholm
MinneshalleniTre Vapen
Mottagning/Karlbergs slott

D
D

13-16/8

Internationellt Seminarium"Air Power", Linköping

25/8

Huvudflygdag - F 5 70 år

',g 'öre '926
Sveriges
förste militäre pilot: Löjt
nant Olof Dahlbeck,
Flottan.

hade man inte behövt köpa utan er
hållit som gåvor, dels från enskilda,
dels genom insamlingar. Flygskolan
kom under krigsåren att ändra
namn till marinens flygväsende.
Efter kriget förlades verksamhe
ten till Hägernäs strax norr om
Stock holm samt till Karlskrona.
Den mari na fl ygverksamhet som
dittills bedrivits vid Galärvarvet på
Djurgården i Stockholm tvingades
samtidigt också flytta , under förebä
randen av bullerskäl. Intet nytt
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under solen, således! Det marina
flygets uppgifter var främst att
bedriva spaning.
Armens flygverksamhet inordna
des under Fälttelegrafkåre n. Den
kom från början att ha organisatorisk
stadga och därmed förutsättningar
för en god utveck Ii ng. Efter att ha
varit förlagd till Axvall i Västergöt
land under sommaren 191 2 flyttade
flygverksamheten till den gamla
vapenövningsplatsen Malmen strax
utanför Linköping. Här kom fl yget
att utvecklas såväl under armen
som med hjälp av den så kallade
fl ygba ronen , friherre Carl Ceder
ström, som dreven privat flygsko la
där.
Armens 1914 beslutade och
1916 inrättde flygkompani kom
inte enbart att flyga vid Malmen.
Det deltog också vid olika land
skapsmanövrar runt om i landet.
Inledningsvis bedrevs liksom vid
marinen endast spaning. Så små
ningom tillkom såväl bomb- som
jaktflygplan Flera flygplan köptes
från utlandet. Till viss del licenstill
verkades emellertid några typer i
Sverige. Vid Flygkompan iets verk
städer på Ma Imen gjordes också
vissa framgångsrika konstruktioner
- t ex övningsplanet Ö l Tummeli
ten, i flygarkretsar även kallad
" Lisa" eftersom typen hade viss
benägenhet att tippa över på rygg 
i luften .
•
f. e11lla11 Berns
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Jämtlands flygflottilj, F 4, numera

-

flygvapnets äldsta stridsflygförband,
uppsatt 1926 som Fjärd e Flygkåren,
baserad på Frösön utanför Östersund.
Kåren blev flygflottilj 1936, då utrus
tad med störtbombflygplan, ombe
väpnades till jaktflyg 1947. 1967 blev
F 4 sektorflottilj med ansva r för luft
försvaret av Ned re Norrlands m Ii itär
område, vilket upphörde 1993, då
flygvapnet organ iseras i flygkomman
don. F 4 svarade fö r det regiona la
ambu lansfl yget 1927-58. Ar idag
utrustad med JA 37 Jaktviggen och
några helikoptrar.

Krigsflygskolan, F 5, Ljun gbyhed,
skola för gru ndl äggande flygutbild
ning av flygvapnets och Rikspolissty
rel sens piloter. Flygsko lkåren upprät
tades 1926 och blev 1936 Flygkri gs 
skoian, varv id en aspirant- och kad ett
sko la tillkom. Namnet ändrades 194 3
till det nuvarande i samband med att
kadettskolan bröts ut. Under krigsåren
examinerades 200 piloter årligen.
Under K lyder även Trafikflygarhög
skolan (TF HS), Fl ygvap nets Vädersko
la (VÄDS) samt Fl ygvapnets Flygtrafik
tjänstskola (FFl). F 5:s flygfält är näst
Tempelhof i Berlin världens äldsta
flygplats i bruk. Utbildningen sker
id ag direkt på jetflygplan, SK 60.

956 ade
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Skaraborgs flygflottilj, F 7, är idag ut
rustat med AJS 37 Viggen oc h JAS 39
Gripen. F 7 tillkom genom 1936 års
försvarsbeslut och lokal iserades ti II
Såtenäs, Västergötland. Till F 7 hör
även Flygvapnets transportflygenhet
med TP 84 ((-130) Hercules, som bl a
används internationellt för hjälpflyg
ningar till drabbade omr åden.

Skånska flygflottiljen, FlO, Iigger i n
till Ängelholm och sattes upp 1940
som jaktförband. Var under kr igså ren
baserad på Bulltofta i Malmö men
flyttad es 1945 till nuvara nde område,
Barkåkra. Idag är det bara F 10 som är
utrustad med J 35J Draken, men har
även S 37 Vi ggen. Vid F 10 har seda n
1986 österrikisk personal utbildats i
samband med Österrikes köp av Dra
ken-fl ygp lan. Sedan 1994 är Södra
flygkomm ando t, FKS, samlokaliserat
med Fl O.

Flygvapnets Halmstadsskolor, F 14,
genomför en stor del av den grundläg
gand e utbi Idn i ngen i flygvapnet av bl i
vande officerare i marktjänst samt fa ck
utbildning för t ex teknisk tjänst. F 14
utgörs av Fl ygvapnes offic ershögsko la
(FOHSl, basbefälsskola (B8S), sam
bands- och stabstj änstskola (FSS), tek
niska sko la (FTS) samt markteletekn is
ka skola (FMTS).
22

{1~V~ ll1®m
u

Ängelholm

Södra flygkommandot, FkS

Mellersta OYl
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Hälsinge flygflottilj, F 15, har sin ba 
seri ng i Söderhamn . F 15 sattes upp
1945 och var jaktflottilj fram ti II 1960
då ombeväpning till atta ck fl yg ägde
rum. H är tillika typinflygningsför
band för all flyga nde personal på Vig
gen-systemet. F 15 är utrustad med
AjS och SK 37 Viggen plus helikopter
10 Super Puma .

fygva
••
o a

a

510

Blekinge flygflottilj, F 17, förband för
jakt-, spa nings- och helikopterflyg
med freds förl ägg nin g i Kallinge intill
Ronn eby. F 17 sattes upp 1944 och
användes i början för marinsamverkan
med bl a torpedflygplan. B blev atta ck
flottilj 1956, samtidigt som A 32 Lan
sen togs i tjän st. B ombildades till
jaktflottilj 1973, då två jaktdivisioner
från ned lagda F 3 i Malmslätt över
togs. Är ida g utrustad med JA 37 Jakt
viggen och räddnin gshel ikopter 10
Super Puma.

1ft i kort-kort

,la

Luleå

mandot, FKM

Upplands flygflottilj, F 16, Uppsala,
uppsattes som jaktflottilj 1943 på
Ärnafältet norr om Uppsala. Flygvap
nets krigsskola (F 20) är sedan 1944
förlagd inom flottil jens område. U är
idag utru sta d med JA 37 j aktvi ggen,
lätta attackens SK 60 BIC plus någ ra
hel i kopt rar och transportflygplan. F
16 ingår i Mellersta flyg kommandot
(FKM).

Norra flygkommandot, FKN
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Flygvapnets Uppsalaskolor, F 20, ett
av flygvapnets tre sko lförba nd för
utbildning av fas t anställda befäl samt
specialuttagna värnpliktiga. Det är
organiserat på fem sko lor: Flygvapnets
krigshögskola, Flygva pnets flygbefäls
sko la, Flygvapnets stridslednings- och
luftbevakni ngsskola, Fl ygva pn ets un
derrättelseskol a sa mt Försvarets tolk
skola. Skolorna är sam lokaliserad e
med Uppl ands flygflottilj (F 16) i
Uppsala.
Norrbottens flygflottilj, F 21 , Luleå,
tidi gare Norrbottens fly gbaskår. N sat
tes upp 1941 som basorganisation för
fly gba nd avdelade fö r beredskaps
tjänst i norra Sverige. Omorga nisatio
nen till flottilj med ansvar för lu ftför
svaret av övre Norrland ägde rum
1961. Flottiljen s flygfält används även
av civi lflyget. Från 1993 in går N i
norra flygkommandot (FKN). F 21 är
utrustad med JA 37 jaktviggen och
rädd ningshe l ikopter 10 Super Puma.
N kommer att bl i fl ygvapne ts tredje
flottilj som utrustas med JAS 39 Gri
pen.
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1996 är ett jubileumsår i Flygets tecken.
Flygvapnet Fyller 70, jetFlyget i Sverige
Fyller 50, SAS Fyller 50. Och SAFF Fyller
30! SAFF står För Swedish Air Force Fan
Club, en även i internationell betraktelse
unik sammanslutning. En Föga känd
"supporterklubb" med en annorlunda
och strikt seriös inriktning. Värd att lära
känna.
et hela börlade egentli 
ge n redan 196 5 _ D å be
fa nn sig nagra av Eng
lands mest framträdande rl yg
Journ ali ster på studi eresa i Sve
rige. De var John Taylor, man
nen bako m det värld sbel«J nta
fl yguppslagsverket Jan c 's All
Th e W orld' s Aircra ft, sam t de
vä lkti nda flygbo ksj o urn al ist r
na m m William Green oc
Gordon Swanborough . M ed
va r även Saab:s då varande in
fo rm atio nschef Hans G An
dersson och några av han s ko l
leger. Studi eresa n gick till savä l
fl yg industri n so m fl ygvapnet.
( )mh ände rtaga ndet var myc
ket gott . Vä nskap sband knöts .
Vid avre,an till England föddes
spontant tan ken att ses på nytt
och att orga n isera en så dan
sam va ro i en " fan clu b" för
fl ygjou rn ali ster. Tanken slog rot
ho s höga c hefer och 1966 var
Swedish Air Force Fan Club ett
faktum . Mö tena äger rum i
samband med de intern ation el
la fl yg ll tställni ngclrna på Le
Bourget och ~ d rllborou g h . Förs
ta träfl'C'n hö lls i Pa ri s i ansl ut
ning till Le Bou rget-utställ nin g
en i Jun i 1966
p j sena re tid har m öt en
även arrang 'rats i Sveri ge. En
avk noppni ng tl-ån moderklu b
ben har ska pJt en svensk " fi li
al" med sven ska fl ygj o urnilli s
te r i högsätet. Vid det senas te
i nternati o nell a mötet var det
om kring 200 särskilt utva lda
perso ner. Fl ygva penchefen bru

D
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kar inl eda med att redogö ra fö r
aktu el la spö rsmdl i flygvapnet,
va refte r di skuss ioner v idtar
kri ng mid dags bo rden . Mån ga
and rd lti nder har försö kt sk apa
mo tsvari ' heter till S FF. Den
rätta andcl n oc h atm osfä ren har
emellertid ald rig infunni t sig,
varfö r önskad SuCC€ utebli v it.
- SA FF-t räffana är det vikt i
gas te oc h bästd sättet fö r oss
utl ändska jo urn ,l lis ter at t (å fö r
clj upJd kun skJ p om sve nsb
fly" vJp net, frdmh511er Jo hn
Tew lo r. Fö rutom den soc ia la
sa ;" va ron med fl ygvdpen o ffi

Legendariske flygjournalisten m m John W R Taylor håller mid
dagstal. Bredvid ses förre flygvapenchefen Lars-Erik Eng lund.

cerJre ol h indu strifo lk upp
skattar vi i'l tt kUl ma sJmtala

[?~\1~mru~OTI@~~

OOvruOTI

~~rn~OO

med t ex fl ygvapen chefen oc h
hans stJb. D et ger oss unika
mÖjli gheter att skri va merJ
in siktsfullt om sve nskt flyg. Vi
är nw cket sto lta över vårt med
lemska p i SA FF oc h kä nner oss
perso nlige n en smula delaktiga
i framgå nga rna fö r svensk fl yg
indu stri, menar Jo hn TJylor.
SA FF har bli vit en instituti o n.
Dess
verk sa mhet har be
tytt/betyder mycket fö r fl ygva p
nets goda renomm€ utoml and s.
Det är bla nd annat för att hed 
ra gen tl emännen bakom tillbli
ve lsen av denna akti va "supo r
terklubb " so m initi ati v h,H ta
gi ts IÖJ att teckn a ned SA FF:s
his to ria oc h utge den i tryckt
sk ick. Den lill a skr i ften ko m
mer <l it pr sentera s v id näs ta
träif med ta n club :e n. I skr iften
medve rk i'lr bl a Jo hn Tay lo r oc h
Go rd o n Sw anbo ro ugh samt
från svensk sid a Marga reth a
Gö the- D a Igren.
•
LC/III<II'I B e l'n s
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ÖB, general Owe Wiktorin, hållandes öppningsanförande.

Svensk initiativtagare: Hans G Andersson.

Foto: Peter Modigh, Gösta Bolander, Lennart Berns, Anders fisen.

Gordon Swanborough

Michael Stround

William Green

John Fricker

Fr v: Ulf Björkman (f d ordf), Owe Wagermark (f d ordf), Michael Stround, Kent Harrskog (nuv. flygvapenchef), John Taylor,
Hans Hagberg (f d ordf) + Anders fisen (nuv. ordf).
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Varför "Officer 2000"? - Vad är innebörden
av denna benämning? Den befälsordning
som infördes 1983, NBO, utformades mot
de krav, som då ställdes på Försvarsmakten
och dess officerare. Dessa krav har, genom
en omvärld som förändras i allt snabbare
takt, också måst förändras. Vi har själva
mycket små möjligheter att påverka detta
skeende. Därför måste vi kontinuerligt an
passa bl a vårt utbildningssystem, så att vi
kan möta de förändrade kraven.

ånga stora för
ändringar har
i nom en tioårs
period skett i omvärl
den. Tag t ex Sovjetuni
onens fall, Warszawa
paktens upplösning och
frigörelserna i nom det
forna östb locket. Dessa
militärpolitiska händel
ser påverkar naturligtvis
kraven på vår försvar
smakt och våra office
rare.
I ä n högre grad
påverkas vi, vad gäller utbildningssys
temet, av den snabba tekn iska utveck
lingen och införandet av den nya
gymnasieskolan. Den tekniska utveck
lingen ställer högre krav på våra offi
cerare och därmed på utbildningen,
samtidigt som de officerare som rekry
teras från den nya gymnasieskolan har
en annan bakgrund än de officerare vi
hittills rekryterat.
En av Försvarsmaktens viktigaste
uppgifter framöver kommer att vara
deltagandet i internationella insatser.
Även detta faktum innebär förändrade
krav.
Ovanstående är faktorer, som vi till
sammans med krav på ett mer utveck
lat ledarskap måste beakta när vi pla
nerar för utbildningen av våra officera
re och blivande officerare.

Hur möter vi kraven?
NBO (Ny BefälsOrdning) hade många
goda kva I iteter. Den ti Ilgodoser dock
i nte framtidens krav. Befä Isordn ingen
måste vidareutvecklas för att Försvars
makten ska kunna hålla tillräcklig kva
litet på officersutbildningen. "Officer
2000" är denna vidareutveckling av
NBO.
Grunden till Officer 2000 (uttalas
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tjugohundra) regleras i den nya offi
cersförordningen (SFS 1994:882), som
till vissa delar sammanfaller med
NBO. Den största förändri ngen är att
skolsteget Krigshögskolans SKlAK ta
gits bort. Som en följd av detta beford
ras fänriken till löjtnant efter två års
godkänd tjänstgöring.
I officersförordningen har införts
åldersgränser (högsta ålder vid på bör
jan av nivåhöjande utbildning) till
samtl iga skolsteg. För den ens k i Ide
officeren upplevs kanske dessa ålders
gränser som den största förändringen
- eller t o m som ett hot. Dock har det
i praktiken alltid funnits "högstaåider"
för att erhålla nivåhöjande utbildning.
Det finns möjlighet att ge dispens från
åldersgränserna då särskilda skäl före
ligger
Kraven på den civila skoibakgrun
den för sökande tillOfficershögskolan
(OH S) har förändrats. Den blivande
officeren måste ha läst något av gym
nasieskolans studieförberedande pro
gram. Om denne har läst något av de
naturvetenskapliga programmen har
han/ hon möjlighet att antas till samtli
ga yrkesfack. Med de samhällsveten
skapliga programmen från gymnasie
skolan måste kompletteringar göras i
vissa ämnen för yrkesfacken officer i
teknisk tjänst, flygingenjör och för
svarsmeteoro log.
Sökande med genomgången gym-

nasieskola på vissa av
de yrkesförberedande
programmen kan an
tas tillOHS om för
bandschef anser att
denne är lämplig för
officers yrket. Förba nds
chefen kan då låta den
sökande komplettera
sin gymnasieutbildning
på Komvux u nder upp
till ett år, ett s kbasår,
innan OHS påbörjas.
Förbandet kan enligt
eget beslut stödja den
blivande officersaspiranten under detta
år.
I "Officer 2000" finns alltså samma
möjligheter till komplettering som i
NBO, med den skillnaden att kom
pletteringarna ska vara gjorda innan
OHS påbörjas. I NBO kunde komplet
teringar även göras successivt mellan
skolstegen

• • Den teoretiska utbildningen vid
Flygvapnets Officershögskola (FOHS )
har utökats. Vissa utbildningsavsnitt
från Flygvapnets Krigshögskola FKHS
SK/ AK, som försvinner, måste ge
nomföras under FOHS. Samtidigt ut
ökas utbildningen i bl a ledarskap och
språk. Allmänutbildningsskedet (Au
skedet) har därför förlängts till cirka
19 veckor. Språkutbildningen omfattar
svenska, engelska och ytterl igare ett
språk. Engelskan ska ha tyngdpunkten
på egen/ t försvarsgren/yrkesfack och
mot skolans utbildningsnivå. Förutom
vanliga lektioner ska engelska "smy
gas in " som en del av utbildningen i
andra ämnen , såsom föredrag och
fackutbildning på engelska.
Utbildningen i det andra språket ska
vara "bibehållande" av ett språk som
officeren har läst tidigare eller har sär
skilda kunskaper i.
Språkutbildningen startar under Au
skedet och I fortsätter genom fackut
bildningsskedet (Fu-skedet) . Under
FlygvapenNyll nr 3/96
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utbildningssteget FKHS HK finns
redan idag språkutbildnin g (engelska)
i vis s omfattning. Denna utbildnin g
kommer att su ccessivt utökas.
• • En annan förändring i utbildning
en som införs med NOfficer 2000 N är
ämnet Fördjupning. Avsikten är att
den blivande officeren, i samråd med
skolledningen , väljer ett område som
är av värde för Försvarsmakten och fö r
officerens roll som chef och ledare.
Fördjupningsämnet ska sedan följa
honom/ henne genom de olika utbild
ningsstegen.
Utbildning i Internationell verk
samhet är ett annat ämn e som har till
kommit och som kommer att utökas i
officerens nivåhöja nde utbi Idn i ng.
Under 1995 har Militärhögskolan
(MHS) på uppdrag av ÖB utrett beho
vet av utbildnin g i detta ämne. MHS
har dels lagt förslag om vilken utbild
ning som ska ske på de olika utbild
nin gss tegen , dels sett till att vi får Nen
röd tråd " i den nivåhöJande utbild
ningen i ämnet. ÖB har tagit beslut i
denna fråga.

2·5 år

1 år
FLYGVAPNETS KRIGSHÖGSKOLA
(FKHS) (Teori och praktik)

3·5 år

2 år

+1,

FÄNRIK (fast anst)

Iygut·
ildning

VÄ RNPLIKTIG

Reservofficersutbildning

Ofta har RO och YO olika befattningar
i krigsorganisationen , vilket innebär
att under Fu-skedet kan RO- och YO
aspiranterna delas upp på olika utbild
ningar. Den totala utbildnin gslängden
för de flesta RO-utbildningarna är
numera cirka ett år.

Samma krav an gående skolbakgrund
ställs på reservofficer (RO) och yrkes
officer (YO). Skillnaden är att alla RO
rekryteras med god prognos mot
befattningar i krigsorganisationen på
nivå 5, vilket är grundkonceptet i
reservofficerssystemet. Detta krav gäl
ler inte för samtliga YO-fack. De ut
ökade kraven på officeren har också
inneburit att reservofficersutbildning
en har förändrats. Den allmänmilitära
utbildningen s omfång har utökats i
betydande grad.
Reserofficersaspiranten
genomför
nu till sammans med yrkesofficersaspi
ranten samma Au-skede på FOHS.

• • Praktisk tjänstgöring. - Under
många år har det varit en allmän upp
fattning, att resultaten under officerens
tjänstgö ring ska tillmätas en, jämfört
med skolresultaten , ökad betydel se.
En av ideerna i "Officer 2000" är där
för att officeren ska ha befäst duglig
het (D 2) innan denne kan befordras
efter den nivåhöjande utbildningen .
Officeren ska "p å plats N efter skolut
bildnin gen, under cirka ett år under
handledning vid sitt hemmaförband,
befästa och utveckla sin a nya kunska
per. Avsikten är att denna praktiska
tjänstgöring ska ske inom offi cerens
fackomr åde och un der krigs fö rbands
chefs ledning. Detta får den konse-
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kvensen, att den officer som tar tjänst
ledi gt eller föräldraledigt direkt efter
den nivåhöjande sk o lutbildnin gen inte
kan bli befordrad samtidigt som sina
kurskamrater.
Betyg. - I H Pers (s id 89) regleras
hur betyg ska sättas under den nivå
höj ande utbi Idn ingen. Förändri ngen,
mot tidigare bestämmelse, är bl a att
officer som söker nivåhöjande utbild
ning behöver endast ha erhållit exa
mensbetyget G från det tidigare ut
bildningssteget, om detta har genom
gåtts efter 1994/ 95. Det är inte betyget
utan vitsord och utvecklingsomdöme
som ska avgöra vem som ska få nivå
höjande utbildning. Betygen under
utbildningen ska premiera och stimu
lera utbildningsresultatet.
Meritvärdering. - En av hörnstenar
na i " Officer 2000" är att utbildnin gen
ska meritv ärderas. Militär utbildning
ska kunna jämföras med annan utbild
ning i samhället.
~
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Var står vi idag?
FOH S. - D en sista officerskur s so m
ska gen omföra FKHS SK/AK tog sin
o ffic ersexa men i juni 1995. Från oc h
med OK 95/97, med start augusti
1995, ge nomförs FOHS " fullt ut" , det
v ill säga med sko lkrav innan sko lstart
och utbildnin gens innehåll enlig t
" Offi ce r 2000" . Ave n RO-utbildn in g
en genomförs från och med denn a
kurs enli gt " Officer 2000".
U nder Fu -skedet med kurs OK
95/97 ta s de första stegen att införa
ämnet Fördjupning.
FKH S SK/ AK. - M ålsättningen är, att
under vå ren 1998 ska de sista NBO 
office rarna genomgå FKHS SK/AK. Fö r
att all a ska hinna igenom sko lan
måste 160 eleve r årli gen genomgå
sko lan och under sista året 240 .
Utbil dningså ret 97/98 ko mmer att
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ställ a stora krav på FKH S och facks ko
loma
FKHS HK. - Från oc h med HI< 96
införs successivt utbi ldnin g i enge lska
på samma sätt som i utbi ldn in gen
und er FOHS OK, dock mot ege t fa c k
o h internat ionell ve rksa mhet på ni vå
5 (kapten). Sista kur s FK H S HK enli gt
det gam la systemet p laneras att
ge nomföras ål' 2000. D äreft er ändras
delvis utbildnin gen då de fö rsta ele
verna som inte har ge nomgå tt FKHS
SK/ AK ka n antas till utb ildnin gen vi d
FKHS.
MHS TAK. - Ave n utbi ldni ngen v id
Mi l itärhögsko lans taktiska kurs (M HS
TAK) genom gå r förändr inga r. BI a har
integreri ngen med arm en och ma rinen
ökat, di stansutbil dni ng är und er infö
rande oc h utbildnin gen komm er att i
al lt större om fattnin g att anp assas mot
högsko lan , det vill säga mer b lock läs
ning.
För tillträde ti ll M H S TAK ska sö

kan de numera ge nomgå ett militärt
högsko leprov. Avs ikten är att inför TAK
97/98 ska sö kande ha gen omgå tt
"godk änt militärt högs koleprov" Idag
är det inte sä kert att v i når så långt att
det gdr att sätta en godkänd gräns
red an 1997. lJ et kan ske behö vs något
års erfarenh et till innan m ålet nås.
Bet yget VG från FKHS H K gä ll er
fortfara nde för antagnin g ti ll kurs
96/97 1
MHS CK. - Stora föränd rin ga r har
införts i c hefs kursen (C K) und er de
se na ste åren. Utb il dningen har b l a
fått tre ol ika inriktni ngar, tekn isk, ope
rativ oc h m anagemen tinriktnin g. Det
ta är tre l ik värd iga chefsutbildningar
men med o lik a inriktnin ga r. Den
man age mentinr iktade kursen är inte
Jämförbar med den ga mla intend ent
utbildnin gen. Dage ns kurs är en mer
generell c hefs utbild ning.
Tyvärr är inte dage ns fl ygva pen o ffi
cere i tillräck l ig omfattning intressera
de att genomgå mana gementkursen,
v ilket ger so m resultat att det finn s stor
bris t av flygvapenoffice rare på ni vå 3
med lämplig utbildnin g för produk
ti onsledning.
Fl ygvapenledningen
önskar att antalet sökande till denn a
kurs ö ka s m arkant .
Äve n till MHS C K kvarstår till kurs
96/98 kra ve t av slutbetyg VG från
MHS TAK.
Meritvärdering. - Försvarsmakten
har lämnat in förslag till Fö rs va rsde
parteme ntet angående meritvä rd eri ng
<lv den ni våhöjande utbild ningen.
A rend et är und er handl äggning. H ög
kvarteret bedömer att få någo n form
av svar före somma ren. Vilk a utbild
ningar so m seda n bn ge "ekvi va lenta
högsko lepoäng", d v s poäng so m kan
användas so m ingångsvärde v id eve n
tuella framtid a c ivil a utbildnin gar, är
inte he ller klart. Först efter att Fö r
sva rsdepartementet och dä refter Utbil d
ningsdepartementet har bestämt sig
ka n detta arbe te komm a igång . Avs ik
ten är att detta arb ete ska göras i sa m
arbete med Göteborgs Uni versi tet.
D etta inn ebär att frå ga n tro li gen inte
komm er att va ra löst fö rrän o m ett år.

Utveckling
Reger in gen har givit Försvarsmakten i
upp drag att se öve r den mi litära ni vå 
hÖjande utb ildningen. I direktiven fram
går det bl a att:
~

Kvaliteten i utbildningen skall bes tå.

~ D et ska ll ges större utrymme för

officeren att ingå i förbandsproduk
tionen.
~ Det skall tas fram lämpliga former
för meritvärdering av utbildning en.
~ Den nivåhöjande utbildningen skall
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Aweckling av FKHS SK/AK

Omläggning av FKHS HK
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inn ehålla delar som underlättar
möjligheten för YO att yrkesväxla.
Hur
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ska

"finn a

denna

goda

cigarr" kan flygvapenledningen inte
svara på idag. Att förändra utbildning
och kanske även antagningskrav till
FOHS är nödvändigt för att få ett till-

Den 14-16 augusti 1996 arrangerar Mili
tärhögskolan, Flygvapenmuseum och flyg
vapnet en internationell konferens om
flygstridskrafter. Konferensen kommer att
behandla flygkriget - doktrin och teknik 
i går, i dag och i morgon. En rad ledande
experter världen över föreläser. Konferen
sen, som är ett led i flygvapnets 70-årsfi
rande, äger rum i Linköping. Föreläsning
arna hålls på engelska.

F

lygstridskrafternas förm å
gor definie ras av den mil
jö, där de har att verka.
Genom att röra sig i den tred
je dimensionen bryts mön
stren för gam la sekven tiella
strid sförlopp upp, frontl i njer
minskar i betydel se och strids
fältet fragmentiseras. Med
flygstridskrafternas höga tem
po blir tidsfaktorn betydelse
full. Det handlar om att röra
sig "innanfö r" motståndarens
beslutscirkel. Man kan säga
att flygkriget i sina tre dimen
sioner med tid sfak torn har
blivit fyrdimen sionellt.
Nu har ytterligare en diFlygvapenNylI nr 3/96

mension accentuerats i det
moderna kriget och det rör sig
om information. Lednings
kriglinformationskrig är i och
för sig inget nytt. Men den
snabba, tekni ska utvecklingen
av informationssystemen har
medfört genomg ripande förä n
dringar av krigskonsten. Led
ningskriget kan definieras som
ett agerande som förnekar, ut
nyttjar, förvanskar eller förstör
motståndarens
information
eller informationens funktio
ner. Samtidigt måste man
skydda den egna informatio
nen från fien dens attacker.
Flygstridskrafterna har med

räckligt stort urval av sökande till flyg
vapnet. Idag har vi vissa svårigheter
med rekryteri ngen. Det problemet ska
lösas!
•

"Air Power"
Storinternationell flygkonferens
Bland de celebra föreläsarna märks t ex: Generalmajor Tony Mason
(RAF), doktor Thomas Keaney (USA), generalmajor Avihu Ben-Nun
(Israel), generalöverste Vladimir I Andreev (ryska luftförsvaret), överste
Pierre Closterman (Frankrike), överste John A Warden 1/1 (USAF), över
ste Dick Szafransky (USAF), generallöjtnant Albert J Edmonds (USAF),
professor Billy Fredriksson (Saab), general Owe Wiktorin (ÖB), m fl.

informationssystemen gått in
i det femdimensio nella kri
get. Detta karaktä riseras med
sina robotar, sensorer, dator
och kommunikationssystem
aven rörlighet, precision och
dyn amik som vi inte skådat
tidigare. Krigskonsten har gått
in i en ny era. Ledn ingskri get
ger också med den nya tekni
ken , mÖjligheter till ny sam
verkan mellan land-,
sjö
och flygstridskrafter. Försvar
smakten ges möjligheter att
uppträda som en enhet.
Men utvecklingen handlar
inte bara om inform atio n. En
rad tekni ska genom brott har

gett förfi nade sensorer, vapen
med ökad precision, bättre
avionik och drivsystem med
riktad strålverkan. Fl ygp lan
med
" thrust
vectoring"
(ungefär = vridbar jetstråle)
kan utföra röre lser som för
några år sedan betraktades
som omöjliga. Tekniken för
ändrar taktiken och därmed
också doktrinerna.
Ytterl igare information om
konferensen erhålls genom
att ringa: Försvar Direkt 077
1277777.
•
Ltl rs Christo[Je:rSOIl
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En ny milstolpe är passerad.
Och det en dag före utsatt
tidpunkt. Den 29 april, da
gen före vår konungs 50-års
dag, begick biträdande chefs
provflygaren Clas Jensen vid
Saab MA luftpremiär med
den tvåsitsiga Gripen, dvs
JAS 39 B. I baksits sågs prov
flygare Ola Rignell. Sedan

dess har fler provflygningar
ägt rum. Provserien avslutas
vid gjorda 300 pass.
B-versionen har helt kon
struerats med s k CAD-tek
nik. Det är ett arbetslag om
drygt 200 personer, kallat
Design Build Team, som sva
rat för det arbetet. 39 B är 66
cm längre än den ensitsiga

Gripen. Den innehåller 5.200
konstruktionsdelar som är helt
nya.
Tvåsitsaren skall bl a an
vändas för taktisk träning,
då den är ett fullt operativt
stridsflygplan. Förr hade flyg
vapnet renodlade skolflyg
plan, t ex SK 35 och SK 37.
Bokstaven B indikerar ett

trendbrott. 14 exemplar har
flygvapnet beställt. 1998 star
tar leveranserna.
Med 39B i luften ökar ock
så exportchanserna. Ty utom
lands kräver flygvapnen exi
stens av tvåsitsig skolversion.
J. Ch

•
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Folo: Johnny Lindahl

Positiv a ays

av JAS-p o·e et
Sammanfattning:
"jAS-projektet innebär en unik tek
nisk utvecklingsinsats av utomordent
ligt stor betydelse för Sverige. Uppgif
ten i det arbete som här slutrapporte
ras har varit att granska och analysera
de projektadministrativa förutsätt
ningarna för JAS-projektets genomfö
rande. Den huvudsakliga slutsatsen är
att projektet har med hänsyn till
omständigheterna hanterats väl. Det
är den generella bedömningen.
De huvudsakliga bedömningarna
om administrativa förutsättningar för
JAS-projektets genomförande hittills
och projektets faktiska hantering är i
punktform (resonemangen återfinns i
rapporten) :
• Första tiden i projektet var en kri
tisk period. Det skedde vissa förse
ningar - dels pga att resurser hos IG
JAS lades på andra arbetsuppgifter,
dels att IG JAS inte hade tidigare er
farenheter av underleverantörsupp
handling.
• Earned Value-metodiken har un
derlättat styrningen av projektet och
bidrar till att projektet är under kon
troll.
• FMV:s projektorganisation måste
vara självständig och stark. I prakti
ken kanaliseras samtliga kontakter
mellan offentliga företrädare och
industrin via FMV. Det är därför av
stor vikt att projektet ges tillgång till
eget ansvar för strategiska resurser.
• Vid jämförelser med referenspro
jekt har JAS-projektet haft en väl fun
gerande styrning. Trots vissa förse
ningar och kostnadsöverdrag har pro
jektets styrverktyg i stort haft avsedda
effekter. Rapporteringsvägar fungerar
bra. Metoder och tekniker har ut
vecklats för att bidra till den goda
styrningen av projektet.
Viktiga frågor inför framtiden gäller
problem och svårigheter som kan för
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utses i och med alt projektet framö
ver kommer alt innebära en större del
produktionsverksamhet. Projektet är
vidare på väg in i en 'marknadsfö
ringsfas' med tänkbar/önskvärd för
säljning till andra länder. Det finns
stora förväntningar på vad framtiden
ska innebära. Detta kräver att det i
nuläget läggs resurser på att hantera
dessa nya möjligheter och eventuella
problem."

Speciella kapitel ur rapporten:

Kris- & rykteshantering
"l allm änhe tens ögo n är JAS ett pro
jekt 'i uppfö rsbacke' . Det utri ke spol i
tisk a läget har för ändrats radikalt
u nder projektets livstid . Sveri ges eko
nomi har und er 90-talet haft någ ra
svå ra år, varför många fr ågar si g om
pl anet behövs o ch o m det är vä rt de
penga r det kostar/h ar kostat. D et finn s
i det sa mm anh anget en rad 'mi ssupp
fattnin ga r' so m florerar, t ex att projek
tet bli vit fördy rat med öve r 40 Mdkr
(v ilket ju till största del en förklar as av
in dex- o ch valutauppräknin gar).
Ti II detta ko mm er de två haveri ern a
so m i och med a tt de i nträffade i n för
publik på ett avgörand e sätt tyc ks ha
påverk at allm änheten s uppfattning om
projektet. D en massmediala bevak
ningen av JAS-projektet har foku se rats
på dessa ha veri er, iställ et för att rap 
po rtera om de framsteg som de fac to
gj orts i projektet. Den v ikti ga poängen
att de tekn iska kra ve n i stora stycken
uppn åtts har svå rt att tränga igenom i
den ma ss medi ala bild en av JAS-pro
j ektet, om man undantar den sm alare
fac kpre ssen (t ex FlygvapenNytt oc h
utl ändsk a militära fl yg tidskrifter).
De två haveriern a ledde ur proj ek
tets sy nvinkel till aku ta krissi tuationer.
Organi sa ti o nen svarad e i stort sett på
traditi o nellt vi s och bl ev åtmin sto ne
tempor ärt försi kti g o ch byråkrati sk
(v ilket enli gt utsago r från lG JAS fr ämst
gälld e det första have riet som ju fi c k

konsek ve nserna )
Från
de stö rsta
gen omfö rande sy npunkt finns ett vik
ti gt kvarvarande problem. Det gä ller
de upp enbara skillnadern a mell an den
b reda allm änheten s uppfattning om
pro jektet oc h de i projektarbetet direkt
in vo lverades uppfattning
Inom pro jektet är man påtagligt
entu siast isk oc h det finns i nul äget
inga tydliga teck en på att JAS-pro jek
tet internt påve rka ts särsk ilt nega tivt.
N ågon fo rm av 'reputati o n man age 
ment ' syn es ändoc k behövli g. De gä l
ler inte min st när pro jektet mås te fö r
svaras 'utJ t' .
En I igt am eri kansk a uppgi fter är
haveri er vid utprovnin g av militära
flygpl an fö r övri gt inte sä rskilt ova nli
ga. Man skulle kunna hä vda, att det är
bra att fel oc h bri ster upptäc ks i prov
skedet. D et är ju en stor del av po äng
en med provf lygplan och o lik a flygtes
ter. Det ska oc kså påpekas, a tt Vi ggen
proj ektet drabbades av tre totalh averi
er på prov fl ygp lan (Strid sberg, 19 87:
127).

Framtiden
måste hanteras idag
JAS-proj ek tet är ett pro jekt med en
oerhört IJ ng li vs längd. Vi har här va lt
att defini era proj ektet med utgån gs
punkt från den s k JAS-ram en. jA S
ram en är dock ett admini strati v t

mo
®

Plötsligt stod hon bara där. JAS
39 Gripen, Mitt på flygbasen
Los Cerrillos utställningsområ
de utanför Santiago i Chile.
Det osynliga "stealth-flygpla
net" B-2A Spi rit ("den flygan
de vingen") kunde man se
göra två överflygningar innan
det vände om till USA. Men
Gripen hade ingen sett ens
landa. Mysterium.
Förklaring: Det handlade
om en glasfibermodell i skala
1/ 1. I grannaste blått. Gripen
hade båtfraktats för att mark
nadsföras på Sydamerikas vik
tigaste flygrnässa, FIDAE '96.
Datum: 10 - 17 mars.
Även flygvapnet fanns re
presenterat. Ett utmärkt tillfäl
le att visa chilenska flygvapnet
hur vi bedriver flygutbildning.
Det åskådliggjordes bl a med
visning av vårt utbildningshjälpmedel
UTB.
Förutom chilenarna själva (m fl) 
som bl a visade en israelsk debriefing
utrustning för sina F-S Tiger III - var
det USA som dominerade FIDAE. 26
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instrument och inte kopplat till intres
set för den militära sfären. Där är det
mer naturligt att projektet definieras
med utgångspunkt från den roll planet
spelar för försvaret och då är livslän g
den för projektet betydligt längre. En
möjlighet är att se projektet som ett
projekt för hela den tid som JAS-pla
net kommer att vara i drift. Hursom
helst är det naturligtvis omöjligt att
hålla projektet intakt över hela dess
livslängd. Förändringar har också ge 
nomförts och kommer också att vara
nödvändiga framgent. I ett projekt av
denna dignitet är det också helt nöd
vändigt att förutse och inse de behov
som framtida Förväntade förändringar
ställer på projektet.
Ett sätt att hantera detta är att dela
in projektet i olika faser. Sålunda har
projektet nu passerat den mest intensi
va utvecklingsfasen i och med att
leveranserna har inletts och det finns
ett antal flygplan tillgängli ga. Även
om det återstår utvecklin gsuppgifter,
sådana uppgifter kommer att kvarstå
under hela planets livslängd, så ökar
dock andelen produktionsuppgifter
och leveransuppgifter. Detta kommer
att få konsekvenser för projektets or
ga nisation framöver och man har na
turl igtvis red an påbörjat dessa föränd

flygplan hade man flugit dit! En nygam
mal marknad lockar ... om nu rådande
försäljningsrestriktionr av vapen till
Sydamerika upphävs. - Ryssland var
inte representerat i år.
Saab/British Aerospace chanser att
FlygvapenNyl nr 3/96

Av sannolikt naturli ga skäl har vi
inte fått reda på särskilt mycket om
JAS 39 Gripen och framtida export
satsningar eller andra utvecklingsmöj 
ligheter. Vi får därför nöja oss med att
peka på behovet att man hanterar
övergången mellan JAS-p rojektet som
det nu definieras som ett kontraktsför
hållande mellan kund och leverantör
till att vara något annat. En generell
slutsats man kan dra om projekt är, att
avslutningen av ett projekt alltid är
problematisk i något avseende. jAS
projektets hemvist i de fyra sfärerna
gör inte den övergången lätt. Den
måste hanteras.

ringar genom att produktion och leve
ranser har inletts.
Däremot har få förändringar av rap
portsystem och formell organisation
genomförts. Det är okänt vilka sådana
planer som finns. Det är troli gt att de
mi I itära aspekterna av projektet kom
mer att öka i omfattning i takt med att
planet kommer i drift inom flygvapnet.
Erfarenheter frå n flotti Ijerna, mo
difieringar av planet och övningar
med planet kommer att få återverk
ningar på den återstående utveck ling
en och den fortsatta produktionen och
Slutsatser om hanteringen
sålunda även påverka både tids- och
av
de p'roje~ta~ministrativa
kostnadsaspekterna för projektets res
förutsattnmgarna
terande livslängd.
i JAS-projektet
Det finns av naturliga skäl en stark
förhoppning om att JAS 39 Gripen ska
vara möjli g att exportera och arbetet
Våra egentl iga slutsatser med avseen
med att 'markn adsföra ' planet ti II
potentiella kunder är redan inlett. I de på uppdraget är i punktform som
följer:
den mån JAS 39 Gripen blir en ex
portframgång kommer också rollerna
mellan IG JAS och FMV att förändras i ~ Att i förh!Jllande till de studerade refe
rensprojek ten har JAS-projektet haft en
grunden. JAS-projektet blir på nytt
väl fungerande styrn ing
också ett industripolitiskt projekt av
~ Att förseningar initialt i projektet är
stor vikt för landet. Frågor som uppstår
sl/!Jra att hc'imta in och tenderar att öka
kring den framtida exportverksamhe
genom projektet.
ten handlar bl a om FMV oc h IG JAS ~ Att det initialt fanns en brist på projekt
framtida relation och vinstdelning vid
administrativa metoder för att hantera
ex port.
avtal, ekonomisk uppföljning etc vid IG
JAS.
~ Att det förelåg en brist på kritiska perso
nella resurser (ingenjörer) ill/tialt i pro
jektet vid IG JAS
~ Att det fann s en konkurrens inom SAAB
om utvecklings- och personalresurser
mellan flygplan 340 och JAS 39 Gripen.
~ Alt ett fast-p risavtal aldrig är en garan ti
för att projektet genomförs inom specifi
cerade ramar för tid. teknik och ekono
mi.
~ Att den utveckling som skett i relationer
na mellan F,V1V och IG JAS är funktio
nell för projetets styrning
~ Att det är centralt för FMV att kontinuer
ligt klara ut innebörden i de olika,
ibland konflikterande, roller som myn
digheten har inom ramen för JAS-pro
jektet.
~ At! tillgången till ett gemenSc1mt 'upp
följningsspråk' är centralt för att under
lätta/möjliggöra kommunikation mellan
olika parter/partners inom JAS-projektet.
~ Att 'Earned Value'-analyser gav FMV
goda möjligheter alt tidigt påvisa efter
sl2ip ninga r och konstnadsöverdrag inom
projektet.
~ Alt flygplanets prestandakrav har upp
fyllts, med måttligt tids- och kostnads
överdrag.
~ Att FMV:s prolektorganisation måste
övertyga Chile om Gripens fördelar sy
vara stark och självständig
nes svårbedömda i denna hårda affärs
~ Att eftersom JAS-projektet enligt den ur
konkurrens. USA:s renomme är emel
sprungliga definitionen närmar sig slut
lertid skamfilat på dessa breddgrader.
punkten
måste man Ii den mån det inte
Tidigare embargon är inte glömda. •
redan
sker)
hantera den nya projektsitua
j. Ch.
tionen."
•
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Flygplan och flygburna vapen utvecklas mot
allt högre slagkraft och precision. En förut
sättning för att kunna utnyttja vapnens preci
sion är emellertid att man har aktuell och
detaljerad information om fiendens disposi
tioner, utrustning m m. Dessutom förs det
moderna kriget I ett mycket högt tempo, vil
ket gör att ,nformation om fienden mycket
snabbt passerar sitt
"Bäst före-datum".
Det har därför
blivit allt viktigare
att kunna föra
informations
kriget, något som

p

har belysts på ett
mycket övertygande sätt i ett flertal konflik
ter på senare tid. Tydligast kanske detta
demonstrerades i det s k Gulfkriget. Fram
gångarna för de allierade byggde I hög grad
på att man dels hade information om fien
den, dels förhindrade fienden att erhålla
motsvarande information.
Iygvapnet genomfö r i dag l'tt fl er
tal sa tsningar för att öka förmågan
att gå segrande ur informationskriget. Infor matio nssys temet PLNUTA (=
Pl anering & A naly s/Utbildning Taktisk
Analys) är en del av flygsystemen. Det

utgör gränsytan mellan i5 FV (= infor
mationssystem flygvapnet) och samtli
ga systemflygplan. För att driva den
fortsatta utvec klingen av PLNUTA har
man vid fl ygvapenled n i nge n bi Idat

projekt PLNU TA
Den taktiska !oopen. - Den effekt vi
kan få ut ur våra fly gstridskra fter är
beroe nd e av tre huvudfaktorel':
~ D en tid so m åtgår från indik ation på

ett visst mål fram till beslut om
insats och genomförand e av in sat
sen.
~ Vilken ve rkan vi kan uppnå vid in
satsen.
~ Vilken förlustrisk vå ra fl ygstridskraf
ter löper vid insatsen.
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För att minska tidsåtgången m åste
m an kontinu erli gt ha en aktuell si tu a
tionsuppfattning. Detta förutsä tter att
man skabbt kan inhäm ta, sa mmanstäl
la och presentera information, som
erh ållits från många olika typer av
se nsorer (radar, signalspanin gssystem
m m ). Dessa senso rer finns de ssuto m i
stort antal.
Verka n, framför a II t med precisions
vapen mot markmål , förutsätter att
man ka n definiera vilka delmål som
ska slås ut, för att man ska uppnå av
sed d effekt mot hu v udm ålet. Delmål
m ås te dessutom kunna positi o nsbe
stämm as med hög noggrannhet. D en 
na information måste vara tillgän gli g
båd e i ledningsorganisationen och hos
genomförand e flygför ba nd.
För att kunna optimera det egna
uppträdandet och reducera förlu stris
ken , erfordras mÖjlighet att anal ysera
de fientliga hotsys teme ns verka nsm öj 
li gheter i den aktuella milj ön.

Det inform ationsflöd e so m erfordras
för att möj I iggöra detta benäm ndes
Den taktiska loopen (Företagscyke l). 

Bild 1.

Insats
och företagsplanering
I fl yg kommandot följer man med hjälp
av datorer kontinu erli gt upp och pre
sentera r akt uella tänkba ra mål , dera s
m ålvärde, prioriterade mål sa mt läge
Företagsorder överförs via datakommunikation från
flygkommando (FK) till flygdivisionens PLAlUTA. Pi
loten detaljplanerar flygföretaget och överför data
till flygplanet via " datastav". Därefter genomförs
flygföretaget, Insamlade data utvärderas efter ge
nomförandet och rapport sänds tillbaka till FK. Rap
portering kan även ske via datalänk från flygplan i
luften till FK via StriC. PLAI UTA ska kunna under
stödja alla flygvapnets flygplan (ett urval visas på bil
den) .

FlygvapenNyll nr 3/96
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Satellitbild som data 
behandlats till
anfallsfoto i PLA.
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Bild 2

på egna str idskrafter. Utgående från
detta und er lag planerar flygkomman
dot hur resurserna ska utnyttjas för att
de långs ikti ga målen ska uppnås.
Detta resultera r i en insatsplan.
Utg åend e från insatsplan en utfor
mas företa gsorder för de ensk il da flyg
företagen. I företagsordern preciseras
vilka delmål i ett m ålområde so m fl yg
förb ande t ska bekämpa fö r att avsedd
effek t ska uppn ås. För en attackinsats
mot t ex en flygbas kan man vä lj a
många olika typer av delmål; man kan
slå mot drivmedelsfö rsö rjnin g, kraftan
läggninga r, ba nsystemet osv. DeImå
lens läge måste anges med hög preci 
sion för att mÖjli ggöra in sats med pre
c isionsva pen .
I företagsordern a nges också hur
sto r insats som ska ll göras, v ilk a vape n
och telemotmedel som ska utny ttjas m
m. Företagsordern distribueras över
nä tverk ti II fl yg förb a ndet so m ska
genomföra uppgiften och ti ll anclra
som beh över kän na till fö retJget.

Företagsplanering
Fl ygförba ndet tar emot företagsordern
i sin planerings- och utvä rderin gsda
tor, PLNUTA. Företagsordern distribu
eras direk t från dator till dator v ia nät
ve rk (t ex fö rsva rets kommande IP
nät/Internet Pro to koll ).
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D istr ibuti o nen tar därför bara några
seku nder, där ti d iga re tim slånga sam 
bandsfördröjningar kunde förekomma.
Tiden frå n i nsatsbes l ut ti II ge nomfö
rand e av insats kan alltså min skas
avsevärt.
I PLA/U TA presenteras sa mm a in
forma tion om fiendens och egna för 
bands positi oner som i fl ygkom m an
dot. D en snabba di strib utio nen med
för att in satsen kan planeras med mer
aktu ell informa tion om fienden än vad
som tidigare va r m öjli gt
Flygförbandet utn yt tj ar PLNUTA för
detaljplanering av all a typer av flygfö
retag (J -A-S/d v s jakt, attack, spani ng).
För planeringen utnyttjas hotanalys,
som grundar sig på tre hörnstenar:

ska genomfö ra sam ord nad insats, kan
detta planeras genom att förband ens
respektive PLNU TA kan sa m verka v ia
t ex lP-nätet.

Foto: Peter Liander

• En terrä ngdatabas som med hög
precision beskri ve r den aktuella topo
grafin i målom rådet.
• D y namiska simu lerin ga r av flygba
nor.
• Stati sk oc h dyn amis k ana lys av möj
ligheterna för fientliga hotsystem (luft
värnsrobotar m m ) att verka mot fl yg
förbandet.
Planerin ge n inn efa ttar bl a beräk
ning av ri skområden, va l av flygbanor
oc h anfall sp rofile r samt tidskoordina
tio n mellan de olika fl ygp lanen som
ingår i förba ndet. Den syftar till att
öka verka nsmöjlig heterna och sam ti
d igt minska risken för förluster.
Vid flygföretag där flera flygförband

Exempel på precisionsvapen.
JAS 39 Gripen här bl a beväpnad med den
nya bombkapseln (BK) =den rödmålade kapseln.

Bild 4

Exempel på data som överförs från PLA/UTA till flygplan.

För flygförbandets detaljplanering
av flygföretaget används i PLNUTA
samma typ av hotanalysverktyg, som
flygkommanc!ot behöver för dimensio

neri ng av i nsats och va I av vapen,
telemotmedel m m. Därför kan flyg
förbandet, utgående från insatsplanen,
självständigt utforma företagsorder,

om man skulle förlora kontakten med
flygkommandot

Förövar anfallet

Bild 3
FlygvapenNyl/ nr 3/96

Då planeringen är klar, kan de piloter
som ska genomföra flygföretaget för
öva genom att "torrflyga" hela den
planerade flygningen i PLNUTA. Man
kan t ex i datorn, utgående från satel
litbild i terrängdatabasen , skapa ett
"konstgjort perspektivfoto" som visar
hur piloten kommer att se målet i
attackanfallet. Tack vare att piloterna
på detta sätt kan göra sig hemmastad
da i målområdet, kan de minska den
tid då de måste exponera sig och sina
flygplan föl· fientligt luftvärn, och ändå
med hög säkerhet hinna hitta och
bekämpa sina mål. (Bild 2.)
Vid såväl jakt-, attack- som spa
ningsföretag är det viktigt att piloten
hal· aktuell information om fiendens
läge för att inte onödigtvis utsätta sig
för bekämpn i ngsrisk. Mest accentuerat
är detta vid jaktföretag, eftersom pilo
ten sällan eller aldrig kan planera sin
färdväg före start, utan måste fatta
sådana beslut i luften. Därför behöver
pi loten aktuell information presente
rad på sin taktiska indikator (TI).
Behovet av hotanalys för taktikval är
kanske större för jaktföretag än för
attack- och spaningsföretag, även om ~
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Exempel på registrerade data som överförs från flygplan till PLA/UTA.

detta kanske inte är uppenbart vid förs
ta påseende. Under jaktföretag riske
rar man att möta och kanske tvingas
duellera med fientliga jaktflygplan.
Jaktpiloten kan i PLNUTA analysera
hur olika utnyttjande av t ex höjd, fart,
telemotmedel och manövrer påverkar
utgången aven sådan duell. Det är
också möjligt att i PLNUTA analysera
och optimera taktiken vid samverkan
mellan flera jaktflygplan, hur man bör
utnyttja radar och telemotmedel, hur
man bäst kan utnyttja möjligheten att
överföra information mellan jaktflyg
plan osv för att öka verkansmöjlighe
terna och minska förlustriskerna.

innefattar bl a navigeringsdata för fl yg
plan och styrda vapen. (Bild 3.)
Dessutom måste vissa systemdata
inför varje företag överföras till olika
flygplan- och vapensystem , för Zltt ett
modernt systemflygplan ska fungera.
Sådana data är t ex terrängdata för
navigeringsystemet TERN /\V, krypte
ringsdata för Ti\RAS, data för telemot
medel , störskyddsdata för flygplansra
dar, målsökardata m m. Även dessa
data genereras i PLA/UTA. Dessutom
överförs information om egna och
fientliga enheter, hotområden m m,
som behöver kunna visas på flygpla
nets taktiska indikator för att underlät
ta pilotens beslutsfattande i luften (Se

Genom att utnyttja denna typ av
analysverktyg, kan flygföraren öka sin
förmåga att under jaktuppdrag identi
fiera potentiellt farliga situationer och
hantera dem genom att fatta snabba
och bra beslut.

Bild 4.)
För närvarande används olika data
stavar för olika flygplanstyper. Inrikt
ningen är dock att samtliga system
flygplan i framtiden ska utnyttja sam
ma typ av datastav.

Da taöverföring

Utvärdering och analys

till flygplan
Då företaget ska genomföras, överförs
företagsdata från PLNUTA till flygpla
nen. Overföringen sker via en bär'bar
dator ("datastav") eller via länk (på
marken via s k SU-länkJstart- och upp
dragslänk, i luften via det taktiska
radiosystemet TARAS). Företagsdata
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Under hela flygningen registreras flyg
banan, viktigare händelser (t ex radar
öppningar, vapenavfyringar) samt in
formation från olika sensorer (kame
ror, radar, radarvarningssystem m m).
Efter landning överförs informationen
via datastav och videoband ti II
PLNUTA för utvärdering. (Bild 5.)

Bild 5
Flygbana , händelsemarkeringar och
sensorregistrering<:lr kan återskapas i
PLNUTA några sekunder efter anslut
ning av datastaven, eftersom denna
utnyttjar' s k massminne. Viss utrym
meskrävande information, t ex kame
ra- och radarbilder, lagras dock på
videoband. Åtkomsttider för informa
tion på videoband är ofta oaccepta
belt långa. Med hjälp av händelsemar
keringar från datastaven kan man
emellertid snabbt uppsöka det intres
santa avsnittet på videobandet, t ex för
radaröppning, för att utvärdera den
aktuella radarbilden.
Högupplösande spaningsfoto lagras
på fotografisk film, men digitaliseras
efter landning i en särskild datorutrust
ning, där bildbehandling kan göras.
ti II
Därefter
överförs
bi Iderna
PLNUTA, för utvärdering och eventu
ell distribution via t ex lP-nätet. Spa
ningsfoton kan rektifieras och klipps
in I terrängdatabasens satell itbild.
Dessutom kan lodbilder omvandlas
till perspektivbilder och vice versa.
Utvärderingen kan göras som strids
teknisk/taktisk analys. Denna syftar till
att snabbt analysera resultatet av ge
nomförd insats (J-A-S) och till att få
fram information om fienden. Exem
pel på väsentlig information om fien
den är radarinmätta positioner på far
tyg, position och identitet för fientl iga
luftvärnssystem och information från
spaningsfoton. Fragmentarisk informaFlygvapenNyll nr 3/96

tion från flera flygplan kan i PLNUTA
sammanställas till en komplett läges
bild.
Utvärderingen kan också vara ut
bildningsinriktad . Den syftar då till att
spela upp flygpasset, så att piloten kan
repetera flygningen och analysera sitt
eget handlande. Härvid strävar man
efter att i PLNUTA dynamiskt presen
tera audiovisuell information på exakt
samma sätt som den presenterades
flygplanet under flygningen. (Bild 6.)

Rapportering
Resultatet av taktisk analys rapporteras
via t ex lP-nätet till flygkommandot.
Rapporterna kan innefatta allt från
kortfattade positions- och identitets
angivelser till överföring av radarbil
der och foton. I flygkommandot sam
manställs information från samtliga
flygförband till en aktuell underrättel
sebiid. Denna används som underlag
för planering av fortsatta instser och
distribueras dessutom till flygförban
den.

Om något flygförband skulle förlora
kontakten med flygkommandot, kan
det självständigt i PLNUTA skapa sin
egen underrättelsebild. Denna uppda
teras då medelst data erhållna genom
stridsteknisk/taktisk analys av egna
flygningar. Detta ökar möjligheterna
för förbanden att autonomt fortsätta
striden vid förbindelseavbrott.

Fortsatt utveckling
PLA bygger på arvet från FASA (Före
tagsAnalys Spaning/Attack), som ut
vecklades enbart för AjS 37 Viggen.
Den har idag utvecklats så långt, att
den understödjer både JAS 39 Gripen
och AjS 37 Viggen. En pilot som lan
dar med en Gripen på t ex F 7 kan allt
så idag utnyttja PLA på någon av F 7:s
AjS-divisioner för planering av nästa
flygföretag och för laddning av Gri
pens datastav med företagsdata. PLA
innehåller idag dels funktioner för hot
analys och planering, dels för strids
teknisk/taktisk analys. (Bild 7, sid 35.)
Utvecklingen inriktas mot att PLA
ska understödja samtliga systemflyg

plan i flygvapnet. I utvecklingsarbetet
utnyttjas i stor utsträckning AjS 37
som utvecklingsplattform och prov
bänk. (Bild 8, sid 35.)
UTA är baserad på erfarenheter från
UTB (UTbildningsBandspelare) och
innehåller främst funktioner för utbild
ningsinriktad (flygplanlik) utvärdering.
I UTA återskapas flygplanets samtliga
presentationsytor som TI (taktisk indi
kator), MI (målindikator), Fl (flygindi
kator) och SI (siktlinjesindikator). Den
innehåller dessutom flera avancerade
funktioner, t ex för simulering av avfy
rade jaktrobotar, för återskapande av
flygplanets radarinformation, för gene
rering av rapporter m m. Vissa av des
sa funktioner har tillämpningar både
vid stridsteknisk/taktisk analys och vid
utbi Idn i ngsi nri ktad utvärderi ng.
Inriktningen är att PLA och UTA
skall utvecklas till en samfungerande
enhet. Till att börja med ska detta ske
genom samfunktion via LAN , senare
eventuellt genom integrering i gemen
sam maskinvara. Samfunktionen ger
viktiga fördelar, dels för att sluta den
"taktiska loopen", dels för att rationa
I isera utveckl i ngen av program- och
hårdvara.
•

FL/l UTA medger att flera flygplan kan presenteras (i tredimensionellt maner) och utvärderas i
ett gemensamt stridsförlopp. Bilden visar agerande i luftstrid.

Swedish Air Force
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Det talas ofta om att ryska krigsmak
tens offensiva förmåga av idag är
ytterst begränsad och att rysk flygin
dustri, t ex, har stora svårigheter att
hålla verksamheten igång. Men kun
nandet finns kvar och typutvecklingar
ser dagens ljus. Mycket konkurrens
kraftiga!
Utvecklingen aven efterträdare till
det tunga attackflygplanet Su-24 FfN
CfR inleddes vid Suchoj:s konstruk
tionsbyrå i mitten av 1980-talet. Den
interna beteckningen för detta projekt
blev T-10V. Till den första prototypen,
med den "officiella" beteckningen
Su-27/B (lstrebitel Bombardirovtjik =
ja ktbomb flygpla n), utnyttjades skol
versionen Su-27UB (Utjebno Bojevoj
= utbildnings- och stridsflygplan) som
grund.
lygplanskroppen från en
Su-27UB kap ades stra x
bako m luftin tagen och en
ny
framkropp
monterades.
Framkroppen till Su-27 1B hade
gjorts bredare och högre. På så
sätt skapades plats för de två
besättningsmedlemmarna
bred vid varandra. Framför hu 
vudvingen pla cerades (ungefär
ä la Viggen ) en nosvinge. Luft
intagen fick ny utformning och
optimerades för attackuppgif
ter. Den första prototypen
provflögs förs ta gången den 13
ap ril 1990. Detta flygp lan ,
nummer "42 ", visades offent
li gt för första gången vid Mosk
va- utställningen 1992. Då be
gränsade sig deltagandet till
uppvisning i luften.

F
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framstä ll des
vid
" 42:an"
Su ch ojs prototypfabrik i Mosk
va. Där hade samtliga prototy 
per dittills tillverkats. Ett trend
brott sk edde emellertid i och
med til lverkningen av det förs
ta nytil lverkade prototypflyg
planet, nr "4 3". Detta flygplan ,
och de fö lj ande prov-/förserie
flygplanen , tillverkas nämligen
vi d serieprodukti onsfabriken i
den sibi riska staden Novosi
birsk. En fabrik som till och
med 1993 var it sys selsatt med
att prod uce ra Su-24 FI:NCER.
premiärilögs
från
" 43:an"
Novosibirsk den 18 december
1993 och levererades till prov 
basen Zjukovskij utanför Mosk
va i februari 1994.
En omfattan de omkonstruk

tion från " 42: an" till " 43:an"
inn ebar att den senare fi ck ett
till stora delar nytt utseende,
främs t vad gäl ler bakkroppen.
Huv udställ et förstärk tes, fick
längre lilndställsben oc h för
sågs med dubb la hjul i ta ndem
ock så ä la Viggen. Utbyggna
den mellan motorerna höjdes,
gjo rdes längre och fick större
diameter. Behå lla ren fö r broms
skärmarna flyttades frå n ut
byggnadens bakre del ti II en
bit upp på ryggå sen. Framkrop
pens utformning behöll s förut
om att noss tä ll sbenet oc kså
gjo rde s högre. Höjningen av
landstället var orsakat av beho
vet att kunna bära mer skrym
mande last och dess förstärk
ning beroende på flygplanets

högre vikt (såvä l tomvikt som
startvi kt).

"4S:an" blev 32FN
I mars 1995 an lände flygp lan
" 45 "
till
Zjukovskij-basen.
Detta flygplan deltog sedan i
den stati ska delen av både Le
Bourget- och M oskva-utstä ll
ningen und er 1995. Fl ygplanet
deltog under den nya beteck
ningen Su-32 FN. Bakgru nden
och betydel sen av denna
beteckning har inte på ett helt
övertygande sätt kunnat förkla
ras
av
representanter
för
Suchoj. Den förklaring som
getts har gått ut på att det rör
F/ygvapenNyll nr 3/96
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Det tredje förserieflygplanet av Su-34 premiärvisades
på Le Bourget 1995.

Här visas den väldiga stjärtbomme'lt.s<Jrif innehåller en bakåtriktad
radar bl a för bakåtskjutna.!9botar.

...
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si g om en spec iell version för
insatser mot marina mål. I själ
va verket kommer det med
största sannolikhet att bli en
förmå ga som alla fl ygplan
komm er att ha tillsammans
med den övri ga atta ckkap ac i
teten.
Ytterligare två proto typer!
förs eri eflygplan ex isterar. D els
det fl ygpl an so m vi sa des v id
N ovosibirsk-fabriken den 2 8
december 1994, dels ytterliga
re et t som fo rtfarande är under
Fl ygpl anet
samman sä ttning.
so m v isa des i december 1994
var fortfarande o mål at och
utan nummerbeteckning. Det
avviker från de andra prototy
perna ge nom att det bara har
en liten nosradom jäm fört med

en radom som täc ker hela nos 
partiet
på
" 43:a n"
och
" 45 :an ". ("4 2:a n" har bara en
plåtn os .) Eftersom man kall at
Su-3 4 för ett flerfunkti o nsflyg
pl an kan det inte uteslutas att
man parall ell t med attac kver
sionen utvecklar en ell er fl era
versioner för speci aluppgifte r.
T ex för spanings- och mot me
delsuppgifter. Inte min st det
senare verkar troligt med tank e
på de problem som man haft
med motm edelsfl ygplanet Su
24MP FEN CER F.

Stå upp - ligga ned
Fö rutom de yttre utseendemäs- ~
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si ga sk illn <lelernCl Jämfört med
Su-27 (av Väs t benä mnd FLAi\!
KER ) finns
nil tur ligtv is en
mängel utrustni ngs- och S)I 
stem sk illnilder. Utrymme t för
b sä ttni ngen är t ex he lt olika.
I Su -34 är dess vo lvm väl tillta
gen m ed pla ts för besät tningen
il tt resa sig frå n raketst o l<lrna
und er fl yg ning. Man uppger J lt
en
besällningsmed lem
k<l n
1<18ga sig ned på go lvutry mm et
m ell an sto larna för iltt vi la .
Ingj ngen til l besä ttnin gs utry m
met sker underifrå n v ia en
stege i nosställsschaktet Instru 
menteringen utgörs <lV sex
elek tron i. ka
presentation si n
strument Dessu tom fin ns ett
anta l C1 llill oga reserv instrument
Be dftn in gsut ry mm et, som är
bepansrat med 17 mm titan
pansar, utgör en tryck kabi n
som medger fl yg ning utan syr
gils mask upp ti ll 10.000 m
hÖjd. - Full <lsta d är Su -34
tun g. M yck et tu ng . . 45 to n i
Fl ygplanet kan fl yg<ls både
fr<'in vä nster- och högersits.
Styrspilk arna är tr<ld ition el lt
ry ska, relJtivt stora me d andra
o rd . Sty rs yste m et är ett elek
tri skt sys tem som m yck et nJrJ
motsva rJr det som fin ns i Su-27 .
D v s det rör sig fortfa r,lIlde om
ett analog t system oc h plattio r
Manöverförmagan på Su-271 B/ Su-34 å'r imponerande. "
men är endast margine l lt insta
utan vapen etc. Max star(vikt är otroliga 45 ton! All pim
b il . För att sä kerställa en nog
föras med 12,5 ton för vår egen JAS 39 Gripen,
grann navigering är Su-34 ut
ru stad m ed ett tröghetsnav ige
ringssys tem, ri nglasergyron och
la rada rn till Su-34, näml igen
ingå som en akti v del i Su-3 4
ett
sa tell itn av igeri ngssys tem
i\! II REKlLeninet · i S:t Peters 
VMS (varna r- och m otmede ls
(Glo nass).
burg. Radarn bedöm s ko mma
~ys t e m ). Radarn, som tagi ts
I den n<'igot til lpla ttade no
tram av kons truktions byrån
att få en ra d mark- och sjöm åls
sen finns go tt o m utrymme för
m oder inklu sive en terriingiö lj 
Fazo tron, ka n avs pa na ry md en
en r<lelar. Exa kt v ilken rada r
Il i ngsmod.
bakom flyg planet ±30' båd e
so m fl ygplanet ska ha hJr ännu
hor iso ntellt oc h ve rtika lt. SJ n
inte framk omm it. Sanno likt b lir
no likt kan rada rn också utnvtt 
det en radar so m är optimerad
ja s fö r att stött a bakåtskjutna
Bakåtriktade
för attacki nsatser. Rad arn ko m
rob otar medmålinform ation.
m er dock Jven att hil god ka
Änn u har inge t frJmkommit
pac itet också m ot luftmtil. D et
o m den elektrooptiska utrust
I den sto ra utbyggnaden bakåt
b li r doc k ingen av den mängd
mell an mo to rerna fin ns plats
ningen till Su-34 . D en är dock
exempe l på radar so m hitti l ls
för en bak<1triktad rada r. Den
en nödvän d ighet fö r ett mo
v isil ts under utstä lln inga rna
bed ö m s p rimä rt vara avsedd att
dernt attJcks ystem båd e fö r
som komm er Jtt ingå i Su-34.
Sanno likt är det sa mm J kon 
stru kt i o n sbvrJ / rada rt i II ve rka re
N edan t v: Till skillnad från Su-271 B har Su-34 dubbla hjul på
so m gj Ol' t r~da rn till Su-24 som
huvudstMlet (å la Viggen)_
ocks.J fått uppdraget att utvec kNedan t h: Su-34:ans kabin är mycket rymlig - man kan stå

m å I i nmä t n i ng / må I utp ek n in g
och nav ige ring samt fö r att ge
svstemet fu Il ständ ig m ö rk erka
pa c ite t. D en elekt roopt iska ut
rustn i nge n på Su -34 kommer
san nolik t att b li bå de fl ygp lall 
1<1 5t och kapse lburen .
Su -34 äl' m ed största sä ker
het utrustat med ett integre rat
va rnar- och motmede lssy stem.
RadarvJ rna ren bedöms vara en
vari ant av L-l 50 Pas tel, som är
en eft erfö lw e till de n tidi ga re
SPO-15. L-1 S0 Paste l fa nn s
ut ställd p<'i Mos kva -u tstäl ln ing
en 1993 . Även ett rob otsko tt
va rn ars ystem ko mmer att ingå i
Su-34 V MS.
Det akt iva m otm ede lssyste
met som hittills observe rat s i
samba nd m ed Su- 34 iir So rbt
sija , det v ill sägJ samma sy 
stem som fi nns på Su-2 7. Dett a
syst em är kapselbu ret - två
kap slar bä rs med en i vardera
v i ngspets . Som pass iva m otme
de l kommer Su- 34 att bj ra IR
facke l-/ remspa tronfällare. U n
der fl ygutställningen i M os kva
199 5 deltog fl ygplan nr " 42" i
fl yg uppvisn ingen. " 42 :an" har
m odifie rat s och försett s de ls
med en robotskottvarnare ( H~ J
p<'i ryggasen bak om besättnin gs
utrvmmet, dels med I R-facke l
/re~spa troniä llare på ving
ova nsido rna oc h p5 fl ygkrop
pen. " 42 :a n " har ocks å obser
verats bära So rbt sij a-kaps larn a.
D etta fl yg pl an utnyttja s sanno 
I ikt fö r pr ovverksamh et m ed
det integrerad e varna r- och
m otmede lss ystem et.

Motorer - vapen
Moto rern a utgö rs av tv<'i ut
vec klade Saturn AL -31 F-moto
rer. Dragkraft en på dessa mo
tore r (A L- 35 F) har öka ts till
14 .000 kp (137 ki\! J per m otor.
Beväpni ngen utgörs aven
fas t enpipig 30 m m aka n (GSj 
30 1) i höger vi nge med m y n
ningen placerad stra x ba kom
v ingframka nte n på
v ingens
ova nsida intill fl yg kroppen . San
noli kt har magasinet utöka ts

och ligga också_ Ingång underifrån.
ra~------~~~~--~---.~----------------~~----.
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jämfört med Su-27 (som enda st
kan ta 150 skott) .
Su-34 bär all övrig beväp
ning på yttre balkar. Det finn s
totalt tol v ba lkplatser. Följande
beväpning kan bäras:

Attackbeväpning:
Konve ntionella bomber i vikt
klassen 250-1500 kg.
Bomber med substridsdelar
(250 och 500 kg).
Bombkapslar.
Laserstyrda
bomber (500
och 1500 kg).
TV- styrda bomber (500 och
1500 kg).
Raketkapslar (80 och 130
mm).
Attackraketer
(lasermå lsö
kande)
Atta ckrobotar (Iaser-, TV- och
radarmålsökande samt sig
nalsöka nd e)
Ch-29/AS-14,
Ch -59M/AS-18 och Ch -3 1Al
AS - 17b samt Ch-31 P/AS
17a.
Torpeder.

Jaktbeväpning:
Jaktrobotar (lR-robotar, semi
aktiva- och aktiva radarrobo
tar) R-73/AA-11, R-27/ AA-10
och R-77/ AA-12.

Max startv ikt:
Motor:

ca 45 ton
2 x Saturn
AL-35F
Max dragkraft:
2 x 137 ki'\J
Maxfart (hög höjd): M 1,8
1900 km/ h
(max planfart på hög höj d)
(låg höjd ) 1400 km/h
Max fl ygsträcka:
4000 km
Aktionsradie:
> 1000 km
på låg höjd.
Fö r att förhinga aktionstiden ,ir
flygplanet försett med ett luil
På nosens
IJnkningssystem.
v,i'ns tra sida, bakom rado mhak
kanten, finns en utfällbar luft
/ankningsbom. D essu/om kan
5u-34 bära ".I x 2000 liters
extra/ankar.

Antal balkplatser:
12
Ma x belas tnin g:
7G
Utan la st har Su-34 nästan
lika
bra
manöve rprestanda
som Su-2 7. Med en omfattan
de atta ck last är manövrerings 
förmågan väsentl igt begränsad.
Vid utformningen av Su-34
har endast margi nell hänsyn
tagits till signa turanpassa nd e
åtgä rder (så so m radarmål y ta).

I serie 1998?

Data och prestanda:
Längd :
Spännvidd:
Höjd :
Vingyta:
Tomvikt:
Inre brän sle:
Max vapen last:

23,3 m
14,7 m
6,0 m

62 m l
ca 24 ton
ca 13 ton
ca 8 ton

Su -34 utgör när det kommer i
operativ tjän st ett myc ket avan 
cera t attack system. Inte minst
med tanke på det kvalificerade
egenskyddet. Vad sägs om Jakt
roboten R-77/AA - 12 som sjä lv
försva rsvapen. Lägg därtill den

bakå triktade radarn i
kombination med bak
åtskjutan de roboten R
73 /A/-\-ll. - Pi lotern a
kommer sa nnolikt att
utrustas m ed hjälmsik
ten l

'-'~

..

Skjutning med
bakJMindariäe
. roi}otfråri e~
Su-27:a.

.

Det är idag svårt att
bedöma när Su-34-sy
stemet kan vara i ope
rati v tjänst. Om utprov
ningen inte råkar ut för
anti ngen stora tekni ska
problem eller alltför
kraftiga ekonom iska be
gränsningar kan syste
met tidigast sät tas i se
rieproduktion 1998/99 .
En I igt Suchol har de
rys ka flygstridskraft er
na beställt tolv Su -34.
Detta är dock ännu
obek rä ftade uppgi fter.
Su-3 4 framstår alltmer
tyd li gt som det il yg 
planssystem i Ryssland
som har det starkaste
statl iga
ekonom iska
stödet. Det ii nilS ett
stort behov att ersätta
de åldrande Su-24:orna
och ti II viss del också
fylla tomrummet efter
de medel tunga attack
sys tem en MiG-27 och
Su-17, so m redan ta
gi ts ur tjänst.
F'riset för en Su -34 på den
internati on ell a marknad en har
nämnts ligga kring 32 -36 mil
joner US Dollar.

Su-34 är ett av exemplen på
den utvec kl ingspoten tia I som
jaktflyget Su-27 v isat sig ha.
Su-27SM , Su-30, Su-33 oc h
Su-35 är andra exempel på
detta.
•

Su-34:an tar 13 ton i inre bränsle och
max 8 ton vapeni på bilden ses en del
av de i texten uppräknade.
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Om Su-34 är ett gott ryskt exempel
på vidareutveckling av tidigare fram
gångsrik flygplanskonstruktion, så är
FlA-18EIF - Super Hornet också kal
lad - detsamma vad gäller amerikansk
flygplanskonstruktion.

U

rsprunget till Su per Hor
net kan spilras Ii II tidi gt
70-ta I, d ~l Northrop un
der led ning av Lee Begin hade
tagit fram ett tek nologide mon
stra tionsflygpl an so m fick be
teck ningen YF-1 7. Detta fl yg
plan kom att tä v la om ett ko n
tra kt för att fö rse USAF med ett
nytt jakt- och attackflygp lan.
Ko nkurrent var General D yna 
mi cs YF-1 6. Efter en seri e utvär
derin gsflygninga r tog YF-16
hem segern och senare även
NATO-ko ntrakt.
US I'! avy hade vid samma tid
ett beh ov av att börja ersätta
jldre A-7 Corsai r och F-4
Phantom II. MÖjligheten att ett
enhe ts flygpl an skulle kunna
ersätta d ess,~ två flygplans typer
ledde till en ny utvärdering av
de två nya fl ygplanen. YF - 17
pro jektet hade da tag its över av
M cDonnel1 Dougla s (MDD ),
som hade sto r och lång erfaren 
het av hangarfart ygs baserade
flygpl an. Man använde sam ma
grunddesign som tidigare men
ökade sto rleken något. Fö rbätt
ringar och förstärkningar blev
nödvändiga för att klara den
kräva nde m i Ijön på de stora
hanga rfartygen.
MDD va nn kontraktet och
197 8 flög den första proto typen
med den nya beteckningen
F/ A-18A Hornet. Leveranser ti II
U S Navy och US Marine Corps
inleddes 1980 . Beställningen
slutfö rdes 1987 efter leveran s
av c irka 400 fl ygplan, i vilk en
även den tvås itsiga B-versionen
in gick .

Nya versioner
Från 1986 påbörjade s leveran
ser av de nva versionerna C
och D. Dess~ har modifierade
förbättrad
av ionik
motorer,
m m. U nder 90-tale t infö rdes
en ny radar, APG-7 3, oc h möj
AIM-120
li ghet
att
bära
AMRAAM jaktrobotar. Produk
tion en pågår.
F/A-18 har exporterats till
flera län der, både inom och
utom NATO: Canada, Au strali
en, Spanien , Kuwait, Malays ia,
Schw eiz. Lägg därtill Finl and
som har bes tällt 57 F-18C och
sJu tvåsitsiga F- 18 D.
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Under åre n som F/A -1 8 mo
difi erilts ha r Hornet blivit tyng
re. fn del p res tallda har bl iv it
I idande, bl a rä c kvidd oc h max
landningsvikt D etta har lett till
krav pa en nwr geno mgripande
modifiering av rlygp lanet. Efter
o lika studier togs 1992 beslut
om att ta fram sju prototyper til l
den nya versionen F/A -18 E/ F,
d v s Super H o rnet. De ssutom
byggs tre flygpl an enb,lrt av
sedda för statiska prov
De två fö rsta prototyperna

premiärfl ög i si utet av 1905.
Både dess a va r ensitsiga E-ver
sioner. Ytterl igare fem kommer
att flyga under 1996. Även två
prototyper av F-ve rsi onen, som
är tvåsitsig, kommer att flyga i år.
Prov till sjöss inleds under 199 7
Vad innebär förändringarna
oc h vad är oförändrat Jämfört
med tidigare versioner? (Se
även bilden t h.)
• 0,8 6 m fö rlängning av fly g
kroppen.
• 6,6 ton inre bränsle t= 33%
mer än tid igare vers ioner).
• Ny motor: General Electric
F414-GE-400 mecl 25 °1., stö r
re dra gkraft än F4 04-G E-402
EPE.
• Upp till 40% bättre räckvidd
för vissa uppdragsp rofi ler.
• Utökad spänn vidd med 1,31
m, vilket ökar vingytan Illed
9,2 9 m' .
• Större v ingutbyggna d LER X
(Leadin g Edge Root Exten
sions).
• 11 vapenbalkar mot tidigare 9.
• 20% mer last
.
• Betydl igt bättre förm åga att
land a på hanga rfa rtyget med
outn y ttjad last.
• Förbättrad milj ö i fö rar kabi
nen, bl a fyra fl erfunktions
skärmar.
• 90% gemensam avi o nik med
C/D-versionerna , bl a radarn
APG-73.

Ny radar
Rad arn
AN/A PG-73
är en avancerad ut
veckl ing som bygger
på APG-65 och till
viss del på APG-70
och APG -71. Data
processor, kratttörsörJ
ning, mottaga re och
HF-generator jr nya
medan antenn och
sä ndare är Sil mma
som i APG-65.
APG-73 har större
minnesutrymme, våg
form er med större
ba ndbredd,
bä ttre
trek ven sh opp kapac itet
och snabbare N D
onwandlare (för att
klara de stö rre band
bredderna).
Ko nstruk tio nen har
sto r
utveck l i ngspo
tential. Den planera 
de första versi onen av
programva ran utnytt
Jar bara 60 procent
av ma skinva rans ka
pa c itet vad gäller ha
stighet och minnesut
rym me .
Radarn har åtta
luflstridsmoder med
bl a:
~ Range-while-search: Blandad

H PD- och MPD-mod med
avs tåndsm ätning. Stor sök vo 
lym .
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SO km framifrån
mot mål mot
svarande 5 m l

Foto: McDonnell Douglas

MPD. Mindre sökvo
lym.
~ Raid
assessment:
Högupplösande mod
för att användas mot
gruppmål. Begrä nsad
sökvolym runt måle t.
~ Fyra närstridsmo
der va rav en akan
mod.
Radarn

även
för
attack mot mark eller
sjömål, bl a:

sju

har

markmoder

~ Surface

mapping:
Låg PRF och pu 1
skompression.
"Dopp ler beam shar
pen i ng" med förbätt
ring 67:1 kan väljas.
~ Ground
target
track: Följning av
utvalt må l, fast eller
rörl igt. MTI fö r följ
ning av rörl iga mål.
~ Synthetic aperture
(Spotlight
SAR):
Högupplösande bi Id
över ett begrä nsat
område.
~ Terrain Avoidance:
Markkollisionsvar
ning med avsökning i
både vertikal- och
horisontalplan .
~

Track-while-scan: FUS av
upp till tio mål varav åtta kan
HPD
och
presenteras.
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APG-73 arbetar på X-(l )-ban
det och har en räckvidd på cirka

gångssätt (som
liknar den
"svenska modellen") uppges
spara minst ett år av provticIen,
som beräknas pågå under drygt
tre år. I mars hade de två prov
Kraftigare
fl ygp lanen flugit cirka 30 gång
motorer
er. Prov fl ygtea met kommer att
bestå av fem pi loter ur indu
strin
och fem militära pil oter ur
Den nya motorn
USN/USMC.
F41 4-G E-400
har 37 procent
Leveranser till US Navy-för
större dragkraft
band inleds enligt planerna år
än
den
ur
2001. US Navy uppges ha ett
spru ng liga mo
behov av cirka 1.000 fl ygp lan
till en programkostnad av 49
torn till F/A
lSA och cirka
miljarder US Dollar. Utveck 
25 procent mer
lingskostnaden inklusive nya
än F404-GE-402
motorn har angetts till 5,S05
som leverera ts
miljarder dollar. "Unit f1 yaway" 
till USN F/A
kostnaden är cirka 37 miljoner
lSC!D _ som nu
dollar. Det är cirka tio miljoner
exporteras till bl
mer än för F/A-1SC. Produk
ti ons takten planeras att ligga på
a Finland och
F/ A-18E2
Schweiz.
48 fl ygplan/år. Vid utrullnin gen
Motorn
har
den 18 september 1995 angavs
att projektet låg rätt i tid och
samma
längd
~
kostnader
men 450 kg
~
under maxvikt, vilket medger
viss marginal för eventuell vikt
~
~
ökning som en fö ljd av den nu
~
inl edda provperi oden.
~
F/A-18E är ett stabilt flygplan
~ med ett fyrk analigt digitalt elek
:;ioO""""" ~ triskt styrsystem utan mekani sk
backup. Fl ygp lanet kan lufttan
kas.
F/A-18 är idag god känt för
belastning upp till 7,5 G. Stud i
er pågå r för att utröna vi lka
och bakre diameter som tidiga
struktuella förändringar som
re, men den kräver ci rka 16
behöver vidtagas för att kunna
procent mer luft, vi lket lett till
öka den maxima la belastn ing
en omkonstruktion av luftinta
•
en til1 9 G.
gen Då passade man också på
att förbättra signaturanpass
Data för: IF/ A-18C F/A-18E
ningen dels genom att använda

radarabsorberande

material,

dels genom utformning av ens
ning av vinklar så att de sam
manfaller med vingen.
Motorn, som är av dubbel
strömstyp, har tre fläktsteg och
sju kompressorsteg med ett
tryckförhållande på 30 :1. Drag
kraftlv iktförhåll andet är 91 .

Bär mera vapen
En stor förbättring jämfört med
tidi gare versioner är den utök
ning av last som fl ygplanet kan
landa med på hangarfa rtyg
efter ett uppdrag; alltså med
outnyttjade vapen kvar. Föl' C
versionen ligger den förm åga n
på 2.490 kg (bränsle+vapen) .
För Supe r Hornet gä ll er 4.080
kg, d v s man slipper dumpa
even tuella kva rvarand e va pen .
Flygprovverk sam heten är för
lagd till Naval Air Warfare Cen
ter, Patux ent Ri ver och utförs
gemensamt av US Navy och
Hornet
Industrv
Tea m
d v s McDonnel1 'oouglas, Nor
throp Grumman, General Elec
tric och Hughes. Detta ti Ilväga

Spä nnvidd 11 ,43 no
12,72 no
17,07 no
17,93 m
Längd
4,66 m
4,88 m
Höjd
37, 16m" 46,45no 2
Vingyta
Tom vik t
10.810 kg 13.700 kg
Inre brä nsle 4.920 kg 6.530 kg
Yttre brjnsle 3.050 kg 4.430 kg
7.000 kg 8.000 kg
Max last
Max startvikt 25.400 kg 29.900 kg
Max sta rtvikt
från hang" r
2 1.:J 1Okg 28.260 kg
fartyg
2x r404 2x F414
Motor
GE-402
G E·400
EPE
Dragkraft
2x78,3 kN 2x98 kN
med EB K med EB K
Max (art
M 'I,8 +
(hög höjcl i M1,8
Aktionsradie
750 km
hi-I o-I o-hi , 37 km
f\ nt al balk
11
platser
9
Max belast
7,5 G
7, 5 G
ning
Beväpnin g sexp ipig akan , AIM -9,
IAIM- 7,
AIM-120
IAGM-84 , AGM-65F,
GBU-l0, 12 . JSOW,
IDAM. konvention el 
la bomber, minor, ra
keter.
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te 10-flo an n fulltarg
Tisdagen den 26 mars 1996 landade flyg
vapnets tolfte HKP 10 (Super Puma) på
Gärdets helikopterIandningsplats i Stock
holm. Helikoptern, som flögs av personal
ur F 15, är den sista i en serie av tolv
helikoptrar som levereras till Försvars
makten. Vid ceremonien deltog såväl
inbjudna gäster som representanter från
Eurocopter International och massmedi
erna. - Åtta år tidigare skrev vi så här:

tivt lyckade insatser v id denna
olycka kan ti ll v iss del tillskri
va s he likopt rarnas moderna
styrautomat som under lätt,lde
besätt ningarn as arbete i det
h5rd J vä der som rådde vid
olycksplatsen.
• • I maj 1987 bes lutade che
ien för flygvapnet dit tio tunga
flygrädd n i ngshel i kopt rar skulle'
anskaffas som ersätlning iör
d5viHa nde HKP 4 l 130eing Ver 
tol 1
Valet iö l l pj den ira n
skJ he l ikoptern Super Puma/
AS .332M - 1.
Med bö rjan i februari 1988

on

FoIO: Peler Liander

Fredage n den 6 maj 1988 lan
dade fl ygvapne ts första HKP 10
p5 Gärdet. H el ikop tern flögs
av personal ur F 2 1. Vid den
eiterföljande ceremonin över
lämnades
helikoptern
frJn
FM V ti l l dclva rande ch efen för
fl ygvap net, general löjtna nt Sven
Olof Olso n . De två förs ta heli
koptrarna som lever erade s till
flygvapnet beteck nades av ut
rustningsskä I "i nterimshe l i kopt
rar" .
Ceremo nin i år inleddes
med att FM V:s ge nerclldirektör
BirgiltJ Bör/in överlämnade
helikoptern s loggbok til l c he
fen fö r flygvapnet, gene rallöjt
nant Kent Har rskog, som i sin
tur öVl' rlämnade loggbo k och
helikop ter ti l l rep resentanter
för F I j. Ceremon i n avs Iu tades
med att personal ur F 1 S v isa 
de helikoptern för å,kådarna.
• I och med denna ceremo 
ni hilr FMV fu llgjort sitt Jtagan 
de att anskarlil tolv hel ikopte r
10 tiii fl ygv apnet Amka ffn ing
en helr pr;i g lats av få problem
med helik op tr Jrna samt att den
inledande an skJtiningen gjorts
pi\ föredöm ligt kort tid.
H elikopt rarna anvä nds i hu
vudsak inom räddningstjäns 
ten, där flygräddnin gs uppg ifter
är dominerande. H elikop trarna
ingJr även som en del av la n
dets sJöräddningsresurser och
kan v id behov utnyttjas av SJu
fartsverket.
Under de år som H KP 10
ve rk at i flygvap net är rädd 
nin gsinsatsen som gjordes i
sJmIJ and med den trag is ka
Eston ia -kata stro fen mest känd.
HKP lO-besättningarnas rela-
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utbildades pers ona l ur F 21 på
HKP 10. Utbildn ingen genom
fördes dels v id dåvarand e
Aerosp atial e i Marignane, dels
vid H elikopterservice i Sta
vilnger. Den tekniska utb ild
ningen genomfördes som hel
het v id Ae rospa tiale, medan
piloternils
typ infl yg ning
på
H KP 10 genom fördes vid båda
platsern a. Pilotutbildni ngen v id
Aerospatiale gen omfördes i
huvudsak i helikopter, medan
utbildningens tyngdpunkt låg
på simulato rfl ygning vid Heli 
kopterservice.
• • I dag utnyttja s både simu
lator oc h he l i kopter v id typi n
flygnin gen av pi loter p{i Super
Puma. Tekn ikerutbildnin gen på
HKP 10 genom förs i dag inom
flygva pnet.
I maj 1988 flögs de förs ta
helikoptrarna från Fra nkrike till
Sverige. Bada he l i koptrarna
p ld cerades v id F 21, där en ut
provni ngsperiod påb örjades.
I februa ri 1990 fl ögs den förs
ta seriehel i koptern (m ed kom
plett styrautomat- och navi ge
rin S5vstem ) från Frankrike till

S v ~ri g'e.

HKP 10:ans cockpit uppvisar största modernitet. Nu kan andre pi/o
ten bistå förste pi/o ten helt, medan operatören sköter navigationen
från en datapane/ med kommunikationstab/å, radar och inprogram
merad kartbild och färd/inje.

Aren 199 0-92 hopmonteril
des de 5te rstående sju helikopt
rar nil av totalt ti o vid FF V i Lin
kö ping.
• • 1993 bes l utades om kom 
plett -ringsanskaffning av ytter 
ligare två HKP 10. Orsaken till
detta va r fl ygvap enchefe ns be
slut ilU flygva pnets fyra HKP 9
och sex HKP 3 skull e vara av
veck lade senast under 1998.
BeslLJlet innebar att fl ygvapnets
he liko pterorgan isa ti on reduce
ras frå n 20 till to lv helikoptrar.
M ed lanke på dagens läge be
trät fande Försvarsma kte n fram
står bes lutet som väl avvägt.
De tolv Super Pumorna är i
dag bilse rade v id F 21 / Lu Ieå ,
F 1S/Söderhamn , F 7/S ätenäs
och F 1 7/ Ronneby. Med nuva 
rand e inr iktning av flygvapnets
il yg räddn i ngsorganisation pla
neras att H KP 10 baseras vid
ytt erligilre flygfl ottiljer i landet.
Dock kan inte dessa platser
utc,l'S förrän höstens försva rsbe
sl ut har klargj ort vilka fl ygflot
ti lJer ,o m komm er att leva vi
dare. Det stora fr, geteck net gäl
ler hel i kopt rarna vid F l S.
•
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I mars examinerades 19 flygledare som
reservofficerare i flygvapnet. Examensce
remonin genomfördes vid Flygvapnets
Officershögskola, FOHS/F 14, Halmstad.
Examensförrättare var överste 1 Curt
Westberg, flygvapenledningen. Vid exa
men deltog även anhöriga, representan
ter för de skolor som bidragit med
utbildningen, anställande förband och
Uv/ANS m fl.
Utb ildningen som pågå tt unde r

tolv må nader har var it uppde
lad i två skeden och tota lt
omfa ttat 14 utbildningsveckor.
De två skedena, ett allmänut
bildnings skede (A U) och et t
fac ku tbildni ngssked e (FU l, ha r
i si n tur va rit uppd elade i ett
anta l delskeden.
AU-skedet har var it förla gt
till FO HS m ed m ajo r Benn y
Da hlqv ist som kurschef. I detta
skede har eleverna själ va fått
deltaga i u tformn ingen av rikt
linJer för utbildning samt kurs
plan ering, enligt H BI-modell
(helhetsbaserad inl ärnin gs mo
deII ',.
FU-skedet har va rit uppdelat
i fyra delskeden sa mt en till
lämpnin gsövning (TILLÖ). Det
~ skede påbö ~ade s m ed ett
fl ygs ke de där ele ve rn a under

ett par veckor vari t vid 01 ika
d iv isioner och fått kunskap och
in sy n i arbetet v id en division.
Därefter fö lj de ett STRIL skede,
där utb i ld nin ge n var förla gd till
en luftförsvars central . Här var
det huvudsakliga mål et att få
in sy n i dessa fun kt io ner, som
till stor del komm er at t vara en
gränsy ta i komma nde krigsbe
fa ttnin ga r för de nya reservoffi
cerarna.
D et tred je delskedet be näm
nes AN S/BAS och har som hu
v udsyfte att lära fl ygtrafiktjänst
i fl ygbas miljö. Det sista de lske
det va r förlagt till BBS/F 14 oc h
KC-si mulato r på skolan . H är
tränades dels KC- funktionern a
TLflyg och TLmark , men även
rollen som VB och I<L övades
sa mt samar betet mellan des sa
befattningshava re.

Ny lag '997 t!J

gällande militiira skytltlstJmrdden
Regeringen överlämnade i apr i I
ti II Lagrådet ett försla g om änd
ri ngar i lagen (1990:217) om
skydd för samhällsviktiga an
läggn ingar m m (s kydd slagen).
Förslaget innebär att förbu
det fö r ut län ningar att upp e
hålla sig inom militära skydds
områ den upphä vs und er nor
mala fredstida förhållanden.
Vid höjd bered skap ska ll däre
mot tillträdesförbudet alltjämt
gä ll a.
Rege rin gen
fö reslås
också få mÖjlig het att besluta
om sådant tilltr ädesförbud, o m
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det behövs med hänsyn till
Sveriges försvarsberedskap.
Lagändri ngen avser träda i
kraft den 1 april 1997.
U tlännin gar få r genom at t
skyddsområd ena öppnas ti llfä l
le att som turister besöka hela
vårt land. Detta medför också
större möjligheter för turist
mynd igheterna i vå ra kust kom
muner att marknads fö ra sina
sevä rdheter, yt tr ade fö rsva rsmi 
nister Thage C Peterson i en
kommentar.
•

N är all a delskedena va r
gen omförd a avs lutad es med en
TI LL Ö på en ba s i södra Sveri
ge. Dä r kunde de vunn a fär
dighete rna övas i en mer verk 
lig miljö.
Överste W estberg utn ämnde
kadettern a till fänr ikar och gra
tulerade till anställnin gen som
reser vofficerare. I sitt ta l berör
de han kommande förändri ng
ar inom Försvarsmakten och
hu r dessJ kan komma att på 
verka de ny utb i Ida de res ervof
fice rarna. H an pekade vidare
på den vikt iga stödfunktion
som flygtrafikledning är för
flygvap ne t. Overste West ber g
und erströk vikten av goda
ledare och att " människor ska
par kraften ". H Jn bedömde att
fö rändringar inom bl a flygvap 
nets bassystem kan komm a att
påverk a flygtrafikledningsfunk
tion en och san nolikt öka kravet
på lednings funktionerna i flyg
trafiktjänstens funk tions kedja.
Efter ce rem o nin tog repre
sentanter för de krigsförband,
som de nya rese rvo fficerarna
ska ll tillh ö ra, em o t och vä l
komnade dem till sin nya roll.
Före sjä lva exa men genom
fördes en kursvärdering av ele
ve rn a. Här red ovisa des det
sam lade intrycket av utbi ld
nin gen. På de flestJ punkterna

var eleverna nöjd a m ed utbild
nin ge n. Ett antal förs lag till för
bättringar framfördes liksom
några negativCi synpunkter. El e
verna avslutad e utvä rderin gen
med Citt konstate ra, att de upp
lever sig ha erhåll it en bra
grund att stå på inför anstä ll
nin gen som reservofficerare i
fl ygvapnet. Vidare att de få tt ett
gott bemötande samt haft duk
tiga och engagerade kursled
ningar och in struk törer.
De nya m edarbetarna i flyg
vapnet är (e nligt upp stä llnin g
en på bi Iden):
Stående från vänster: Parthe
na Kio tseridis , H enrik Berg
dahl, U lf Ma rtin sso n, Fred rik
Å ngman , Torbj ö rn Holmqvist,
H arry Kilp elä inen, David Fi
scher, Morga n Jo hnsson, Mica
el D ahlin, Jacob Edho lm, Patrik
Ro sen , Peter Mark lund och
Camilla Isacsson.
Sil/ande från vänster: Ann 
CCitri ne Rönn berg, So fia By
strö m, Lena Nehrer, A nnika
Persson, lärare/kapten Tain a
Lerman (F 14), kurscheflkapten
Benny DJ hlqv ist (F 14), lärJ re/
kapten MJts Lindh oltz (F 14 ),
Christel Öst lund , Jo hJnna Pers
son, Anna Sundbergh & Åsa
Torn v ig.
•
Lm:' Kjcllp,u!'1
jlJ:f.!.1 'f/pen /ed, I illgell

EIIII leder lotttlorgtllfisfltionen
Eva Flyborg vald es
vid Lotto rna s riks
stäm ma I apri l i
Stockholm till nyo rd
förande för lottaorga
nisationen. Eva , som
komm er fr ån Göte
borg, är riksdagsleda
mot för fo lkparti et
seda n valet 1994 oc h suppleant
i både försvars- och näringsut
skottet. Hon är född 1963 och
därmed rik sförb undets hittill s
yngsta ordfö rande. Eva är myc
ket en gagerad i förs va rsfrågor
oc h besöker på eget initiativ

o lika
regementen.
Hon har ett fadde rs
förban d, K 4 i Arvidsjaur.
Eva Fl yborg
efterträder
G unhild
Bola nder, som va rit
orga nisation ens ord
förande de senJste
fyra åren.
A ndra val som gjordes vid
stä mmJn: Nini Engstra nd om 
vJ ldes som rik slottachel. likaså
hennes två v ice ordförand en
Yvonne Hansen, Söderman
IJnd oc h Irene Andersson,
D alarn a.
•
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Transportflygdivisionen vid F 7 har under de
senaste åren i allt högre utsträckning utnytt
jats i en mängd internationella uppdrag.
Dessa har mestadels bestått i insatser för att
hjälpa folk i svåra nödsituationer som upp
stått genom olika naturkatastrofer som orsa
kat svält och hemlöshet. Efter hand har en
ökande del av insatserna gällt att bistå män
niskor som drabbats av katastrofer på grund
av krig, t ex i SomaIia och ex-Jugoslavien.

Flygninga r till och i dessa o m
råden har ofta varit förknippat
med en förhöjd risk att bli be
skjuten både på marken och i
luften. Det har därför funnits

bi Id a besättningarna, så att v i
sk all kun na ve rka i de hotmiljö
er som vå ra Internationell a åta
ganden kräver.
Som en del i denna målsätt
ning genomförd e en besä ttning
ledd av major Böq e Kihlman
v id transportfl yge nheten vid
F 7/Såtenäs en åtta daga rs tak
tikutbildning v id AATTC (Ad
van ced A irlift Tactics Training
Center) i U SA. Syftet va r att
utbilda besättn in ge n att kunn a
agera und er såväl luft- som
markrobothot. - Chefen för
Hereu les takti ska utprov ning,

major Börje Kihlman berättar:
- Trall sportfl ygenheten F 7
har under flera år påtalat beho
vet att få genomfö ra en taktik
kurs. Vi behöve r j ämföra våra
kunska per med andra nati o ner
i takti skt uppträdande. Kunska
per i rätt taktik är ett mås te för
att vara framgångsrik v id hjälp
fl ygningarn a.
- Vår ku rs sistlidna januari
blev den första av 20 som
U SAF genomför varj e år. Va rje
kurs omfattar åtta dagar. Nor
malt ingår fem besä ttnin ga r
från U SA och dess allierade. Vi

anledning att (i likhet med
andra länders transportflygplan)
utru sta vå rt försvars stora trans
portfl ygpl an TP 84 med anpas
sade motmedelsystem och ut-

Deltaga nde personal från F 7:
Major
Kapten
Kapten
Löjtnant
Löjt nant
Löjtn ant
Löjtn ant
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Börje Kihlman
Gilbert Casselsjö
Lars Sjöberg
Anders Elf
Thomas Theander
Michael Carlsson
Michael Quick (FIS)

befälhavare
2.pil ot
na v iga tör
fl yg maskini st
1.lastm äs tare
2. lastmästare
hoppmästare

T h ses det
segrande
"svensklaget " +
en "kall bland
hermelinerna ",
överstelöjtnant
Larry Morton,
USA F.

L -_

_

_

_ ____
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svenskar kom dock att utgöra
ett undantag. Övriga förband
var 176 CC Alaska, 32 7 AS
Philadelphia och VMC R 234
US Navy Fort W orth Texas. En
tysk transportbesättn i ng tvangs
utgå på gru nd av haveri.
- Det var flygplansindivid
846, alltså vår sjätte TP 84 Her
cules, som var vå r kurspl attform.
Den är utrustad med VMS, d v s
va rnin gs- och motverkanssy
stem.

Erfarenheter
En del av föreläsningarna skulle
vara vä rd efu Ila att få genomföra
med respe ktive instruktör här
hem ma vid F 7.
Större delen av kursen anser
vi kan geno mföras i Sverige i
sa mverkan med andra förband.
Att "glasbubb lan" är helt av
gö rande för att klara jakth ot.
Hereu les är inte ett lätt mål för
om besättningen är
jakten
väl samtrimmad .
Med tanke på att vi kan få
interna tionell a uppdrag som
ka n bli under NATO-ledning,
anser vi att ytterligare en be
sä ttnin g bör få genom föra sam
ma ku rs. Först därefter ta r vi
stä llning till om fl era besä ttning
ar borde få samma utbildning.
Under kursen ingi ck en
hoppm ästare (FJ S) i besättning
en. Vi kunde kon statera att
dessa behöver samma utbild
ni ng som vå ra lastmäs tare, när
det gä ll er besättningssamarbe
tet vid jakth ot.
Fällning av CDS (= Contai
ner Delivery System) kunde
inte utföras av oss. Man krävde
att kurs för detta skull e va ra
genomförd. Det är den för
NATO van ligaste fä llmetoden.
D y lik kurs tar tre veckor.
Utrustning för fäll metoden är
rin ga och finns tillgänglig för
oss. Om vi insta llerar CDS i
våra Hereul es ingå r kurs.
Helhetsomdöm et vid utdel
ning av cert ifika t på genomförd
ku rs inn eba r att vi blev bästa
besättning. Vi stå r oss således
mycket bra i jämföre lse med
andra nationers tran sportfö r
band.
Fl ygvapenled ningen gra tule
rar besättningen för den fram
ståe nde insatsen. Vi kan med
stolth et konstatera, att flygvap
nets perso nal åter visar hög
kvalitet på sina prestationer.
Intressan t är att notera, att en
hel besättnings fi na insats
ledde ti II det hedrande res u Ita
tet - alltså inte bara en indivi
duell insats. Vi är övertygade
om att vunna erfarenheter kom
mer vä l till pa ss vid de fortsa tta
flygningarna för våra FN-so lda
ter i b l a Tuzl a-om rådet .
•
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Oebriefing - t v F l-besättningen och vid bordet högra sida följeoffi
cen från amerikanska ambassaden i Stockholm, överstelöjtnant Larry
Morton, och amerikanske instruktören överstelöjtnant Barfoot.

Torsdagen den 18 april genomförde en
militärgrupp från vardera Schweiz och
Polen ett utvärderingsbesök vid F 15
enligt Wiendokumentet - 94 inom ramen
för OSSE (Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa). I grupperna
ingick överste Heinz Staub och överste
löjtnant Bruno Oberholzer från Schweiz
samt överstelöjtnant Krzysztof Zbroja
och överste Wieslaw Kaczmarski från
Polen. Följeofficer från ÖB:s högkvarter
var överstelöjtnant Björn Wirde.

Se
Medlemsstaterna ino m OSSE
(54 till antalet) skall informera
varandra en gång om året om
sin militära styrka. För Sve ri ge
innebär detta att Försvarsmakten
bl a skall lämn a uppgift på an
tal strid sflygp lan , anställd mil i
tär personal och antal värnplIk
ti ga v id respektive fl otti lj. De
här uppgifterna har sed an sta
tern a rätt att kontrollera genom
utvä rd erin gsbesök. Sy ftet är att
kontrollera att de läm nade
uppgifterna är riktiga. Härut
över syftar besöken till ökad
förståe lse mellan nation erna
fö r att häri genom främja säk er 
heten.
Besöket skall göras under en
va nli g arbetsdag och får pågå
under högs t tol v timmar. Sveri
ge är för närvarande sky ld ig att
ta emot ett sådant besök per år.
Besöken har hittill s genom
förts med endast en nation v id
varje tillfäll e. För att effekti v i
sera utvärderingsbesöken har
staterna kommit överens om
att genomföra sam ordn ade be
sök som prov. Detta besök va r
det första med två sam ordn ade
nationer.

•

nade uppgifter enligt Wien
dokumentet -94, ak tu lit lä
ge v id F 15 med avvikelser
och förklaringar ti ll dessa
sa mt förslag till rundresa.
~ Rundtur v ia alla pla tser med
fl ygplan och runt flott iljom
rådet under förmiddagen
Tillfälle till sa m ta l med flyg
förare,
klargä ri ngspersona I
och värnp liktiga gavs un de r
den sista hal vtimmen före
lunch.
~ Besök v id en divisi on, simu
latorn, flygl edare och meteo
rolog under eftermiddagen
Därefter genom förd es en

• • Utvärderinge n har ge
nomförts i enlighet med andan
i Wi endokumentet -94. Före
kommande avvikelser ansåg de
bes öka nde vara väl redovisa
de.
Besö karna var mycket intres
serade oc h de ansåg att utvär
deringen var it instrukt iv och

z e Po e

program m m. Progra mmet i
övrigt ge nomfördes enl igt föl
ja nde:
~ Fl ott iljch efen s

ge nomgång
omfa tt an de fl ygva pn ets oc h
flottiljens o rgani sat ion, läm

flygtur m ed H KP 10 över
närliggande
skjutm ål vid
Noran och ut til l ön Stor
jun gfr un i skärgården för en
kort v isnin g av natur och
öv ri ga sevärdh eter.
~ Presskonferen s.
~ Gemen sa m resultatsamm an
fa ttnin g. Utvärderingen för
klarades avslutad kl 17:00 .

intressa nt. De tyckt e att de
mött sto r öppenhet i svenska
flygvapnet och fått mer in sikt
än vänta t i ve rksamh eten.
Öve rst e Staub underströk den
stora professionalism gruppen
upplevt hos an stä ll da och
värnpliktiga. De hade även
uppl evt en hög torsva rsvilja
hos samtliga de kom i kontakt
med.
Gruppen från Polen visade
ett tydl igt intresse fö r AJS-kon
cpp tet och va r syn på hur över
gå nge n till JAS 39 Gripen avs es
genomföras.
Erfarenheterna från detta förs
ta samordnade utvärderingsbe
sök är mycket goda. Vid besö
ket an vä ndes enge lska so m
ge mensamt språk, vilket var en
fördel. Det bedöm s av praktis
ka skäl bli besvärli gt om to lk
nin g måste ske till två olika
språk. Merarbetet med samti
di gt besök av två nati one r är
försumbart för besöksmottaga
ren. Extrakostnaderna är margi
nella.
F 15:s flottiljchef, överste
Ch ri ster Hjort, bedömer att
bes öke t har givit ett m yck et
gott utbyte för alla parter, helt i
den a nda som avs es med
Wiendokumentet -94.
• I besök sgrupp erna ingick tv å
aktiva stridspiloter (en från var
dera landet), va rför program
met anpassades med hänsyn
till detta. Utbytet bl ev mycket
positivt med g ivande diskussio
ner om fl ygtjäns!, flygsäk erhe t,
grundsyn inom de olika fl yg
vapnen m m.
•

• • Vid FI S inl eddes verk 
sam heten med ett informellt
möte på kväll en före utvärde
ringsda gen. Utvärderingen star
tade sedan kl 08:00 på torsda
gen med en enkel flagghiss
ningsceremoni. Därefter disku
terades en del formal ia om

F 15:s stabschef, överstelötnant Sven Johnsson i samspråk med den
schweiziska gruppchefen, överste Heinz Staub.
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Utvärderingsgästerna visades
bl a motorverkstaden och
(nedan) trafikledningen

===============_
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Ett tiotal representan
ter för försvarsmakten i
Singapore avslutade ett
veckolång studiebesök
i Sverige med att besöka
flygflottiljen F 15 i Sö
derhamn.
Besöket i ngick som ett led i
Singapo res studie av hur Sveri
ge o rgan iserat tek ni skt under
håll in om försva rsmakte n.
I Söderhamn togs gästerna
emot av fl ottil jc hefen öve rste
Chri ster Hj o rt oc h stabschefen
överste löjtn ant Sven John sson ,
som inl edn ingsvis informerade
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o m flotti IJen och sys tem för
flygun derh åll .
Därefter fi ck de legati one n se
en ko rtlan dn ing med AJS 3 7
Viggen oc h "rö rl ig klargöri ng",
det vi ll sägJ ta nknin g och ladd
ning av ett flygpl an under fä lt
mäss iga fö rhåll anden.
Efter en med intern ati o nella
mått mä tt extrem t sn abb klar
gör in g rull ade Viggen -p lanet ut
ur skogen oc h star tade med an
gästern a guid ades vid are för
v isning av mo torprov hus, flot
tilj verkstad och ko mpan ihanga
~~

C.N

.
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Den l december i fjol utexaminerades
försvarets 500:de "auktoriserade" krigs
reparatör vid FTS IF 14. Fänriken, nuva
rande teknikern Micae' Grip (F 17)
ingick i AKISK kursen 1575:1. I juni
utnämndes han til/löjtnant.

Draken och Viggen. Eleverna ,
de som i ett verkligt läge skall få
våra flygplan i luften, provar
metoderna och eventuel lt även
förändrar och videodokumente
rar.
• • Den konventionella krigs
reparationskursen sträcker sig
över tolv dagar och är numera
HBI-inspirerad och utökad med
mer skadebedömni ng är tidi ga 
re. All krigsreparationsutbild

AKlSK-utbildningens
tekniska
skede är under sju veckor för
lagd till FTS i Halmstad . Sedan
flera år uppta r ämnet "krigsre
parationsteknik fl ygplan" nä stan
halva kurstiden , medan andra
halvan ägnas åt taktik och
administrativa ämnen.
Krigsreparationstjänst är i och
för sig ingen nyhet. Våra marina
företrädare tillverkade under
20-talet en sorts parapl y för att
täta en skottskada under vatten
lin jen. Enligt fartygsc hefen på
jaga ren Wachtmeister, kapten
Jan Neumu ller, skulle paraplyt
föras in genom skotthålet från
trossbotten, fällas ut och täta
mot bordläggningen av vatten
trycket.
För i1ygvapnets del påmindes
Fänrik Micael Grip medaljeras av flygverkmästare Lars Ohlsson.
man av vikten av god krigsrepa
Grip blev den 500 krigsreparatören examinerad vid F 14.
rationstjänst efter erfarenhe
tern a av Falkiandskriget mellan
kunna fortsätta värna om vårt
ning avslutas med ett övnings
Storbritannien och Argentina
lu ftru m och territorium.
dygn då krigsreparationslagen
och dito från Sina i- och öken
står marsch beredda vid sina
FTS/F 14 är krigsreparations
kriget.
krigsreparationsvagnar kl OS :00
cen trum för allt fl yg. Armens,
för att köra ut till två Viggen
• • FMV bil dade en Jrbets
marinens och FC: s personal
pian som blivit sprä ngskadade.
grupp med bl a SAAB, Volvo
prak ti serar helikopterreparatio
Fl ygplanen skall repareras
Fl ygmotor, FFV, Applied Com 
ner, medan flygteknikerna riktar
enligt Krigs reparat ionshandbo
posit och FTS/F 14 för att utar
in sig på Viggenfamiljen, Dra
ken med hjälp av medförda
beta reparati onsmetoder för att
ken och SK 60. På " önskelistan"
verktyg och material såsom
ta fram material och utbild
står även TP 84 Hercules. En
plåt, nit. rör, plast och kabel.
n i ngsunderlag för flygplansre
sexmannagrupp vid FTS f1 yg
Det datoriserade kablagepro
parati oner under krigstid. Kon 
verkstadsavdelning svarar för
gram met Elvis för flygplan 37 är
cep tet var atl flygpla nen efter
utbildningen. Flertalet är utbil
ett måste, då schemaboken 37
max 48 timmars reparationstid
dade i Abingdon i England . Där
är undermålig och saknar viktig
skulle prestera ytterligare 10-2 0
ges grunden och filosofin för
inform ation. Vissa limmade ho
timmars flygtid. Tidigare krig
vårt vidareutvecklade krigsrepa
neycomb-konstruktioner
och
har visat, att för varje nerskjutet
rati onsarbete . Varje lä rare sva rar
tankskador
ställer
till
prob
l m
flygplan återvänder två med
för si n gren som specialist på
för eleverna. Kreativitet uch
skador. Vid ett scenario om 20
sk rov, komposit, inre struktur, el
flygplan och 40 insatser per
osv. Vi in går i allra högsta grad i uppfinningsriked om samt me
kaniskt sinnelag underlättar.
dygn skulle en division vara till
JAS 39:5
krigsreparation spro
intetgjord efter 9-10 dagar. Med
När flygp lanen är återstäl lda,
gram med datastödet Carat. All
en fullt utvecklad krigsrepara
skadorna avrapporterade och re
utprovning av repartionsmeto
tionstj änst har divis ionen uthål
parationen dokumenterad får la
der och materiel sker i Halm
lighet i tre veckor. Med ett
get återgå ti II fl ygverkstaden för
stad och dessutom under realis
krympande fl ygvap en är krigs
inventeri ng och verktygsvård .
tiska form er. Vi spränger med
reparationstjänst vårt mest ef
Då återstår i allmänhet endast
20 mm granater och sp räng
fektiva " fattigmansvapen " för att
några timmar till nästa dag.
form 11 , RSV-Iaddning, skador i
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Kursutvärderingarna är över
lag mycket positiva, förmodli
gen fl ygvapnets popu läraste
kurs .

Att så handgripligt få jobba
med flygp lan upplevs mycket
positivt. Rena fix arkursen under
ordnade former. En tenden s är
att un ga tekniker utan mekani
kertradition har haft något svå
rare med motivationen. En
mogn adsfråga? Eller ... 7
•
•
Krigsreparationstjän sten
sköts av serviceplutonen på
basen. Plutonen har 30-40 man
totalt och 6-7 man bör kunna
avsättas för krigsreparations
tjänst. Utbildningen är allom
fattande. Alla tekniker skall
kunna reparera såväl el, mek
som skrov och kompositskador.
BI a F 7 genomför en 14 dagars
slu tövn ing på den bas där inne
varande vpl-omgång ska verka .
Här ingår ett krigsreparations
moment, otta nattetid, där FTS
går ut med övningsmateriel,
krigsreparationsvagn och inst
ruktörer. Mycket goda resultat
uppnås av välinspirerade och
duktiga tekniker. Ett bra initiativ
och ett verksamt sätt att hålla
igå ng reparationsutbildningen
"Krep".
FMV. med Stig Hjulström i
spetsen, driver arbetsgruppen
krigsreparation med inriktning
mot JAS 39 Gripen. Ett sofistike
rat datorprogram ger stöd för
alla slags reparati oner och un
derlättar i hög grad skadebe
dömningen och tidsberäkning
en för respekti ve reparation, Ett
myc ket intressant objekt, som
provkörs och demonstrera s på
FTS krigsreparationsgrupp.
Även i nternationellt hyser
svensk
krigsreparationsteknik
gott an seende. Komp licerade
kolfiberreparationer löses med
internationel la konta kter och
svensk teknologi samt FTS ut
provning. Krigsreparationsverk
staden och våra sl utövningar är
populära studieobjekt.
är
Krigsreparationstjänsten
och förblir den viktigaste upp
gi ften för serv iceplutonen i krig.
Ett bil liga re "vapen" för att hålla
fl ygpla nen i luften finns inte när
vi väl blir angripna. Det gäller
att hålla uppe kvaliteten på vå ra
tekniker. Och resurser finns . •
FlygvapenNyll nr 3/96
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Hundens bästa vän ...

.
Iun.nplåtsspecialisterna från
skmn" med sprygel.
marmen reparerar ett skadat

En genomskjuten huv vål/ar inga problem
för Lotta Gandel. Epoxy och glasmikrobal
longer fyller skotthålet i Drakens huvglas.

Det gäller att snabbt krigsreparera en ska
dad bakkropp, den här tillhör Viggen. Flyg
tekniker Håkans beredd till aktion .

- ~

".

•

Här ombase
k '
för '
rar rtgsreparations r
.
v~nterutprovning. Rör/' h lI.. uppen t,l! Vidsel
nas t,l/ hands när det behÖ'~. et ar styrka. Att finFlygvapenNyll nr 3/96

Vid en övning 1946 besök
tes flottiljerna i södra Sveri
ge av två J 22 -divisioner ur
F 8. På hemväg till Barkar
by övernattade vi på F 5/
Ljungbyhed
Flygplanen
ställdes in i hangar. Daglig
tillsyn utlÖrdes. Vid tjäns
tens slut var det dags lör
middag i fIolIiijens matsal.
När jag skulle gå tor att äta
märkte jag all en tekniker
kompis satt i ett flygplan.
Han hade tydligen arbete
kvar att utföra. Han var
emellertid just färdig och vi
kunde göra sällskap till
matsalen. Vi var på väg niir
han kom ihåg att han kan
ske glömt stänga av huvud
strömbrytaren då han läm
nade planet. Det blev till att
springa åter ti/l hangaren
för kontroll. Jag fortsatte till
matsalen. Kompisen skulle
komma efter.
När han kommit in i
hangaren, hoppat upp på
planet och öppnat huven,
upptäckte han att en vakt
hund, som såg "lagom " arg
ut, tittade på honom neri
från hangc7rgolvet. Eugen,
som radioteknikem hette,
hade aldrig uppskattat mc'in
niskans bästa vän. Vad gjor
de han? Han hoppade na
turligtvis ner i förarstolen,
stängde huven, tittade på
sin fyrbente kamrat som nu
stod på vingen och visade
tiinderna vid sidorutan.
Något ta Igarn ityr fanns
inte i planet. Men Eugen
var radiokunnig och si,inde
iväg SOS-signaler. Dessa
uppfattades av F ! 2:s radio,
som frågade F 5 om flottil
jen hade något plan uppe.
När svaret blev nei pejlade
F 7O och F 72 vidare. Re
sultatet blev all signalen i
alla fall kom från F 5. Nu
fick signalofficeren vid F 5
ta ut en TMR. Nödsignaler
na lokalicerades till hanga
ren och 22 :a n, där Eugen
och hunden "umgicks"
med varandra.
Vid hemkomsten på F 8/
Barkarby hölls sedvanlig ge
nomgång efter övningen .
Denna ägde rum på China
teatern (i Stockholm), där
då varande flygvapenchefen
Nordenskiöld framhöll det
olämpliga i all missbruka
nödsignaler. Att tillbringa
en natt i J 22:ans kalla
förarsits va r inte heller att
rekommendera.
Och den nitiska vaktper
sonalen hade ju bara gjort
sin plikt, följt reglementet.
Så även va kthunden.
•
Ake Ake/fe/df
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Riksstämman
i Västerås
Ny styrelseordförande

och ändrad ledningsorganisation
Den 16-17 mars samlades representanter
för samtliga flygvapenförbund, flygvapen
föreningar och representanter för nästan
samtliga flottiljer till FVRF:s riksför
bundsstämma i Västerås.
Västmanlands FVf stod för värdskapet.
Totalt ett tiotal funktionärer var engage
rade med ordförande Kjell Siggelin i spet
sen.
Riksförbun dets

ordförande
öppnJde
stämman med att poängtera att
entu sias men måste prä gla vår
al lt viktigare verks amhet inom
flygvapnet.
Vice styr elseordforande Ulf
jcirnstad in ledde m ed en kort
förk laring o m de forändringar
so m skett i FV RF :s led ni ng. Ul f
komm entera de resu lta tet av

Gunnar

Löfström

verksamhe te n
93 /94
och
94/95. Samtliga kun de konsta 
tera, att det var mycket pos itiva
siffro r. Iv\edl emsa ntalet är sta 
bilt runt 11 .5 00 och antalet
deltagare i utbildn ingen har
ö kat kraftigt. De tta ar positi vt,
inte minst med tanke på
LOMO S.
Löjtnant Lars Öbom informe
rad e o m
Flyg va pn ets
Ut

tagningscentrum/FU Cs
verk
samhet och o rgan isation . FUC
är en nära sa marbetspartner
med FVRF när det gäll er ung
domsver ksa mhet och utställ
ningar.
•
•
Dag etts eftermiddag
Zignades åt utskottsiorhandling
ar där delegaterna diskuterade:
~ Nya rik tlinjer for

1997 och

1998.
~ Ändrade stildgar p g a änd
rau tid for verksamh etsåre t
(från 1997 gäller kalenderår)

FVFb. Sven-Owe har ett lång
va rigt engagemang inom FVRF
både som elev, funktionär oc h
som instr ukt ö r i vå r utbildning.
Sektor Mitts va ndringspri s
erövrad es for alltid av Grips
hoims FV( Det va r med glädje
och tillfred sställelse som ordfö
rand e Bernt Pri em er to g emot
pri set. Utmärkel se n omfattar
ve rk sam het under åren 1988
94 avsee nde rekr yterin g och
utbildning.
Bl and gästerna v id middagen
sågs bl a överste 1. Mats Hel/
strand
(flygvapenledningen)
och riksl otl dchefen Nini Eng

~ Två

strand

• • Rik sförb undets ordförande
delade ut guld- och silverme
daljer till förtjänta m o ttagar e.
Karlebys hederspris gick i år till
Sven-Owe Andersson, Skånes

• • Dag två inl eddes med att
undertecknad in formerade om
aktuelI d ir<1go r. Sä rskilt under
ströks att vi m ås te ha en positiv
inställning till kommande för
ändringar oc h se mojligheterna
istället
för
svårigheterna.
LOMOS går bra men fl era pro
bl em återstår att lösa, bl a vid
framtida kri gsforbandskurser.
Ungdomsverksamheten kom
mer att bli föremål för delv is
ändrad finansiering. Goda for
hop pningar finns att verksam -

in ko mna moti o nr'r; 1 )
Vä stm,lIlland s FVf beträilan
de ny utformning av anmäl
ningsblankett som gö r det
möj ligt för funktionärer in o m
FVFb/ FVI' att vttra si t.: samt 2)
Sydvästra
Sveriges
FVFb
beträli,Jnde önskemål om
familjevänl ig kursplats i syd
östra Sverige.

Medaljörer vid
stämman_
Fr v: Vice styrelse
ordf. UlfJa'rnstad
(hukande), riksför
bundets ordf.
Gunnar Löfström_
Silvermedaljörer
na: Johan
Törnqvist, Johnny
Olsson, Börje
Fa'rilhem, Peter
El/ingsen, Tom
Blomqvist.
Guldmedaljörerna:
Claes Diurhuus
Gundersen & Bir
gitta Andersson_

/Jffi
F% : s-o Carlsson

•
54

•

•

•

•
FlygvapenNyll nr 3/96

•

•

•

•

•

•

Då jag strax före FVRF:s riks
Riksförbundets nye styrelseordförande har ordet: ändras utveckla s inte. " De
positi va erfarenheterna skall
stämma blev föreslagen som
naturligtvis till varatas.
valberedning ens kandidat till
Väl mött i vilken roll du än
den vakanta befattningen som
har i FVRF - stödjande med
styrelseordförande I riksför
lem, funktionär eller krigspla
bundet, blev jag mycket stolt.
Detta växte till vördnad inför
cerad/övad/under utbildning.
uppg iften, när stämman med
Min förhoppning är att jag
skall kunna infria det förtroen
stor majoritet stödde förslaget.
förutsättningar att nå de mål
drivande, eftersom "kraften"
som stämman och flygvapnet
redan finns i organisationen.
Efter mer än 20 års verksam
de som styrelseordförandepos
het i frivilligrörelsen, främst in
satt upp, bl a för utveckling av
Låt oss tillsammans anta den
ten innebär. Tillsammans skall
om utbildningsområdet, känns
utmaning som målen innebär
vi skapa ett bättre, större och
bas- och LOMaS-förbanden
det stimulerande att fel "kom
aktivare FVRF Fö rs varsmakten
o ch se framåt mot utveckling
på 2000-talet.
Som arbetande styrelseordfö
ma tillba ka ". Med det engage
och förnyelse, i stället för att
behöver 0 55 '
•
rande (ti llika kanslichef) känns
mang och den krea tivitet som
bita oss fast i det som varit.
Björn Moberg
är FVRF:s signum finn s stora
" En organ isation som inte för
uppgiften mer som styra nde än

Tack för förtroendet!

heten kan bibehåll as på o för
ändrad nivå.
Å rets " puck " överlämnad es
till Werm lands Fvf för ett
annor lunda och krea tivt verk
samhetsprogram under 94/9.5.
Till bäs te rekryteringsledare
utsågs Öje Nordgren, Upp
lands FVf, som bl a gj ort sär
sk il t
sto ra
in sa tser
inom
LOMOS

nar sam t att det pågår arbete
med
med
systemord ning
LOM OS i stril ce ntra lerna.
H ell strand underströk att det
på fr iv illi ga beFäl i kri gsorgani
satio nen ställs samma krav som
på övri ga befäl. För att klara ett
återt aga nde krä vs att befälen är
vä lutbild ade.

• • Senare på dage n avlades
studi ebesök v id den fl ygte kni s
• • Ö verste 1. Mats Hell
ka skolan i Västerås.
strand kommenterad e I sitt
Den egentl iga stämman ge
anfö rande 1997 års förs va rs
nomfö rdes på efterm idcla ge n.
maktsplan (FM P 97) och För
Pro positi o nerna frJn sty rel
svarsmaktens ekonomi ska pro
sen antogs i sin helhet. D äre
b lem. H ell strand beskrev för
mot avslogs båda m o tion erna.
svarsmaktens ledarstruktur sa mt
Det uppdrogs em eller tid till sty
fl ygva pnets o rgani satio n enligt
rel sen att se över framtida kurs
FMP.
pl atser fö r att möjl iggö ra famil
jevänlighet äve n i framtid en.
Två v iktiga frågor speci ellt
Beträffande utform ningen av
för flygvapenfrivilli ga var in
formationen om konsekve nser
anmälnin gsblank etten kommer
den att rev ideras till v iss del i
na av nu Föreslagna ned dragni

m o ti onä rens v iljeinriktning.
Överstelöjtn ant Björn Mo
berg va Ides ti II styrelseordfö
rande i FVRF. Bjö rn är ett väl
känt namn i fl ygva pn ets friv il
li gkretsa r. H an ko mmer att
halvtidsarbeta i FVR F:s nya led
ningsorgani sation v id sidan av
sitt arbete på högkva rt eret.
l'\Jya ledamöter i styrelsen
blev Tommy Wendel, Västra
Sveriges FVFb och Jerry Lund
mark, N orrbottens FVF b.
De nya suppleanterna heter:
Stefan Söderberg (V äs tman 
Iands FV f), Stefan Olofsson
(Gotlands FV Fb) och Mikael
Färdigh
(Sy döstra
Sveriges
FVFb)
Nya ungc/omsrepresentanter
bl ev : Anders Nilsson (Sydöstra
Sveri ges FVFb) ordi narie leda
m o t och Susanne Rothstein
(Stockho lms FV Fb) su pp leant.
Ulf jelrnsta d tar plats i valbe

red nin gen från oc h m ed 1997.
• • Den nya led n i ngen för
FVRF beslutad es av styrelsen
efter
riksfö rbund ss tämman.
Som tidigare nämnts är Björn
Moberg arbetand e styrelseord
förande och kan sl ich ef. Sed an
delas ansvaret i två avdelning
ar, administrati v avd elning som
omfattar ex pediti o n, ekonom i
och admini stration sa mt en
produktionsavdeln in g
so m
består av information, I'ekryte
rin g och utbildning.
Nya utmanin gar väntar FVR F
i ett förä nd erl i gt försva r.
Riksstämman i VästerJs ge
nomfördes med stor entusiasm
och ge r en positiv förhopp ning
inför framtid en. Nu är det upp
ti II bevis för den nya styrelsen
och den nya ledningen inom
FVRF
•
Tu re Herlilsso ll

Flygvapenledningens överste 1. Mats Hellstrand serverade i sill anfö
Riksförbundsordföranden Gunnar Löfslröm välkomsl/alade.
rande flera positiva inslag för de flygvapen-frivilliga.

•
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Krigsförbandskurser - ersätter övningar
I takt med att krigsförbandsövningar
minskar, ökar intresset från krigsför
bandschefer att genomföra krigsför
bandskurser (KFK). Men hittills är det
främst förband inom markförsvarskom
panterna vid våra flygbaser som genom
för KFK.
Inom LOMOS är KFK ett eta
bl erat begrepp. Vid FIOhar
KFK utvecklats på ett intres san t
sätt och detta har särskilt på ver
kat en av flygba sj ägarplutoner
na.
Fl ygba sjägarp Iutonen ti II hör
F 10 och gjord e sin grundut
bildning v id F 7 Såtenäs 94/95.
KFK är ett utomordentl igt bra
sätt att utbild a och öva förban
det. Fö rbered elserna tar mycket
tid, men med ett gott samarbe
te med fri v illigavdelningen är
det både roi igt och lärorikt att
pl anera och genomföra KFK.
För geno mförande av KFK
krä vs ett intresse och engage
man g hos i första hand solda
terna men naturligtvis även hos
Und er
krigspluton
befälet.
chefskursen vid F 7 di sku te rade
ja g med soldatern a vid flera
tillfällen - och de var naturli gt
v is positi va. För att få den rätt a
"vi-känslan" ble v v i fad d rar till
ett lodjur på Ko lmård en och de
flesta bl ev m edl emmar i FVRF.
Lodjur et Lotus s är plut o nens
fadderdjur i fem år oc h Kolmår
dens Publik Servi ce har va rit
myc ket positiva ti II vå rt init iati v.
Pluto nens namn finn s på en s k
fadd ertavla v id ingången till
Kolmården s djurpark.

Materiel och hundar
För att underlätta och Vilra
effektiv har pl u to nen f3tt uni 
fo rmspersedlar m ed sig hem .
All a medlemmar i FV RF får
unifo rm, om de är kr igsplacera
de i flygvapn et. För att kunna
öva p å rätt sä tt krävs den skar
pa materielen, so m det va rit
ganska o lllStänd igt att som
krigsförban dsc hef få dispon era.

Det går inte all öva ett krigs fö r
band och nå utbildningseilekt
m ed felaktig utrustn ing eller
begränsad m ateriel. Hu ndförar
na fi ck res pektive hund med sig
hem Uodervärdar) och detta har
fungerat utmärkt så väl dress yr
m äs sigt som socialt.
I och m ed att varje so ldat har
sin pe rsonli ga utr ustnin g (inklu
sive hundar) hemm a, håll er

plutonen en högre bered skap
än vad som annars är brukli gt.
Plutonen har fått en för frå gan
om att deltaga v id en frivilli g
dag i Andersto rp i aug usti. Alia
vill fö rstås vara med, m en v i är
begrän sa de ti II ett m indre anta l.
Pluton en ko mmer att vis a upp
utrustning som är specifik fö r
fl yg basjägarna och sva ra på frå
gor rö rand e hundar, va pen och
hur det är att göra KFK.
Antal et deltagare vid kurser
na har va rit lån gt över det vän
tade. Vid den senas te anm älde
sig 32 , där en av gruppch eferna
till och med pl anerade sin
led ighet vid F -tjän stgö ring fö r
att kunna delta ga .
Kil larna tvcker denna form
av övning ä( bra. Fördelarna är
många:
~ Ö v ninge n gen omförs und er
en helg, va rför de flesta kan
deltaga.
~ D et bli r e ffektivt övat efter

som alla kom mer med rätt
utrustning oc h ingen tid
beh över läggas på materiella
fö rberedelser.
~ Pluton en repeterar gamla fär

di gheter
~ Nya metoder övas, anpassat

ti II kri gsbasen.

~ Samhöri gheten oc h pi uton s

andan stärk s.
~ KFK är ett sä tt att träffa s och

fort sä tta utbi Idningen av för
bandet.

Engagemang & vilja
Det so m känn etecknar denna
flygba sjägarpluto n är en gage
mang, vilja och kamratanda.
Tro ts att det gått tolv mån ader
sedan avklarad GU finns fl era
grundläggand e kun skaper kvar
- t ex vap enhantering, grupp
ch efen s förm åga att använda
grupp en rätt och lösa uppgif
ten. Detta är fö ljden av den
överinl ärn ing och mängd öv
ningstilliäll en som F 7s fly g
basjägarsko la
är
synon y mt
med .
D et är tämligen enkelt att
vara plutonch ef efterso m solda
terna är dukti ga oc h vis ar fram
åta nda Utan samhörighet och
" v i-känsl a" är det nog svå rt att
bedriva KFK i den o mfattning
som v i gör. Det är av stor vikt
att övningarna ger utbildnin gs
effekt och skapar moti va tion att
forts ätta öva inom ram en som
fri v illi g fö r FVRF i KFK.
•
L~ill/(1I71

l-Iellrik N ilsso n

Den se naste kri gsförbands
kursen ge nomfördes i februari
1996 , där strid i bebygge lse
oc h materi elkun skap ksp/90
fanns med i programm et.

c:
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Flygbasjägare under s/rid
i bebyggelse "id krigsförbandsu/bildning.
~

Under hösten 199 6 deltar
pluto nen i en stor övning på
till sa mmans
med
krigsb as
krigsplacerade närskyddspi uto
ner. Nästa KFK pl aneras al1 ge
no mföras 1997 till samm ans
med två andra fl ygba sjägarplu
ton er.

•
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stagården mister tradition
Vinterkurserna vid Stagården för flygva
penfrivilliga har sedan i början av 60
talet följt ett traditionsenligt program.
Transportutbildningen har svarat för
övervägande antal elever. Dessa har
senare fått komplettering med andra
kurser, vilka varierat från år till år.
Från nästa vinter minskar trans·
portutbildningen och det av två
skäl; behovet börjar fyllas i
krigsorgan isationen samt an·
passning till en minskad krigs
organisation enligt FMP 97
(ÖB:s försvarsmaktsplan).
När eleverna anlände till F 15
för att utrustas uppstod många
glada miner. Elever som hade
gamla m/59-systemet fick byta
till m/90. De som inte fått
någon utrustning fick också
hämta ut den betydligt mer fält
m/90-uniformen.
anpassade
Därmed lades grunden till
genomförandet aven fram
gångsrik utbildning. Eftersom
temperaturen
pendlade
ner
mot minus 3er under alla tre
utbildningsveckorna, behövdes
verkl igen ett komplett utrust
ningssystem.
Att eleverna fick möjlighet att
byta ut sin utrustning på F 15
möj I iggJordes genom samver
kan mellan kapten Lars Carls
son (FVUBas), förrådsmästare
Mona Mattsson (F 15) och

FVRF
Alla parter var överens om
modellbytet, när eleverna ändå
skulle inställa sig för central
kurs. Succe. En del elever har
efter två års kämpande med
egen flotti Ij fått byta system på
20 minuter och med glatt mot
tagande. Många elever har
tackat för att detta var möj I igt
och att det var så enkelt.
• • Trots att de frivilliga skall
tillmätas allt större ansvar i vårt
framtida försvar, är motståndet
att utrusta dessa frivilliga fortfa
rande relativt vanligt. Vår för
hoppning är att FVUBas beslu
tar att F lS-modellen ska få sin
fortsättning vid sommarens ut
bildning. Vi spar både pengar,

FlygvapenNy/l nr 3/96

som etablerat sig mycket fram
gångsrikt i utbildningen.

till gagn för LOMOS-verksam
heten. Vi har i samråd med bl a
Lottorna beslutat, att denna
kurs även i fortsättningen ska
genomföras under vinterhalv
året.

Detta år användes Borlänge
basen för genomförande av ti 11
lämpningsövningen. Det visar
vilken central plats Stagården
har för denna typ av utbildning.

Traditionsenl igt fungerar verk
samheten på Stagården på ett
utomordentligt sätt, speciellt
gäller det servicen på kursgår
den och utrustningen vid F 15.

Markförsvarssidan var också
traditionsenlig.
TFU-GB och

lund, som efter åtta år drar sig

Skolchefen major Sten Berg

Kurschefen, kapten Holger Berglund, följer B-eleverna Johan Rehnberg och Lars-Magnus Bengtsson
under utbildningsövningen i den fältmässiga transportcentralen.
personal och ökar motivatio
nen för de frivlliga.
På något sätt präglar ett posi
tivt mottagande eleverna under
hela kurstiden. Detta gäller i
synnerhet utbildningen på Sta
gården. Trots mycket låga tem
peraturer under hela kurstiden
fungerade både elever (+ kläd
sel) och fordon på ett fantastiskt
sätt.

Utbildningen
Hela transporttjänstpaketet ge
nomfördes med hög ambition
och med numera både aktuella
och bra utbildningsplaner samt
erfarna och mycket kunniga in
struktörer. Därtill har tillkommit
en del nya frivilliginstruktörer

TFU PB/KB samt kompletteran
de utbildning för närskydds- och
flygbasjägarpersonal. Varje år
understryks vikten av att denna
typ av utbildning ska genomfö
ras. Erfarenheten av vintertjänst
är mycket bristfäll ig hos många
frivilliga. Detta faktum kommer
att påverka utbildningen redan
1997, då bland annat observa
tionstjänstutbildning ska genom
föras på Stagården.

Ny kurs
För första gången genomfördes
ku rschefsku rsen u nder vi ntern,
ett resultat efter påverkan från
eleverna. De kan därigenom
tjänstgöra som kurschefer och
instruktörer under sommaren;

tillbaka, kan se tillbaka på en
positiv utveckling under åren.
• • Vintern 1997 kommer den
nye skolchefen att få ge
nomföra ett förändrat kurspro
gram, i vilket transporttjänsten,
som sedan 1962 dominerat
vinterkurserna, kommer att del
vis ersättas av andra tjänstegre
nar.
Det är detta som gäller idag,
att anpassa utbildningsgången
till behovet i den framtida
krigsorganisationen och priori
tera viktiga krigsbefattningar i
ett återtagande.
En förutsättning är att det
finns bra utrustning ... t ex uni
former även rör frivi II iga i flyg
vapnet.
•
Ture Berli!ssol1
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Kontakten
med ffyg och
flygvapnet
gjordes tidigt.
T v förbereds
luftdop i heli
kopter; en
Alouette III;
SO-ta/et.

T h: Som b
dett vid F 20
fjd~

sm bl a hälsa
pd tysk deIe
gationschef

för MiG 21
förband gäs
tandes F 76.

T v: Be/Aten Kron
prins 1967 efter
flygning med Skol
draken, 3SC. Ad
jutant Peter forss
man var aJItid till

hands.

T h: Den stora da
gen 1974 \lar den
7O juni. DJ premi
ärffög HMK Sko/
Viggen (SK 37) vid
F 7 i SJtenäs.

FlygvapenNyt/ nr 3/96

Ovan: HMK ; samspr.Jk med förre
CFv,

general Bengt C:son Norden

skiöld vid F 5:s 5O-hsdag 1976.

Ovan: F 1:s 5O-hsdag 1979
- ösregn! HMK flankeras av
sura miner, genera/löjtnant
Diclc Stenberg och genera/
major Cösta Odqvist

T h: F 6 5o.Jrsdag 1989.
HMK har nu börjat följas

av kronprinsessan Victoria.
C F 6, överste Sten Ohlan
der, YoU jubileumsvärd.
FlygvapenNylt nr 3/96
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
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FLYGVAPENNYTT
10785 STOCKHOLM
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ÄR

30 APRIL 1996

Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen här nedan.
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