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Flygvapnets
främste företrädare:

Generalmajor
JAN JONSSON
D et ny inrättade Fl ygvapence ntrum i
Uppsa la bl ev fr o m den 1 juli fl yg
vapnets kompetenscentrum . Chef och
generalinspektör är förre flygkom 
mandochefen (C FKS) generalm ajor
Jan Jonsson. Som ställfö reträdan de
chef har utsetts överste 1 Owe Wager
mark.
• Ge neralinspektö r fö r Arm ecen
trum (Enkö ping) är generalmajor Paul
Degerlund .
• Generalinspektör för M arin centrum
(Berga) är konteramiral Torsten lind.

Ny ansvarig utgivare för FY-Nytt
är fr O m den 1 juli överste 1
Owe Wagermark.
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törsta och äldsta, militära flygtidskrift: 35.000 e .

Rysk inspektion
I maj genomfördes en rysk inspektion av vår militära verksamhet i Milo M. Det två dygn lAnga
inspektionsprogrammet innehöll
bl a besök vid Mellersta flygkom
mandot (FKM) och F 16 i Uppsala. Inspektionen genomfördes enligt Wiendokumentet 1994, som
tagits fram inom ramen för Orga
nisationen för äkerhet och Sam
arbete i Europa (=OSSE).
Det var Rysslands första in
spektion i Sverige. Själva har vi
däremot kontrollerat pågående
militära aktiviteter i Ryssland fyra
gånger.

•

Vad händer i försvaret idag?
Ring Försvar Direkt
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Flygvapenchefen,
generallöjtnant Kent Harrskog:

nligt riksdagsbeslut kommer Försvarsmak
ten att omorganiseras den 1 juli. Föränd
ringen innebär bl a att försvarsg rensled
ningarna, dvs arme-, marin- och flygvapen led
ningen, upphör att existera. Försvinner gör
också befattningarna arme-, marin- och flyg
vapenchef. Respektive försvarsg renslednings
uppgifter överförs till två nybildade led ningar
inom Högkvarteret; Krigsförbandsledningen
och Grundorganisationsledningen, samt till tre
nya "centra". Armecentrum kommer att finnas
i Enköping, Marince ntrum på Berga samt Flyg
vapencentrum i Uppsala, närmare bestämt på
F 20.
.Fram till nu har myndighetsu ppgiften att svara
för den militära luftfarte n delegerats till flygva
penchefen. Jag har löst uppgiften med hjälp av
Flygsäkerhetsinspeld:ören såsom (:hef för flygsä
kerhetsavdelningen. Flygsäkerhetsinspektören
kommer att finnas kvar i Högkvarteret som en
fristående funktion.
Krigsförbandsledningens uppgifter kan väl i
gamla termer närmast beskrivas såsom pro
gramplanedng samt materielanskaffning och
Grundorganisationsledningens såsom förbands-

produktionsledning. Flygvapencentrum är fl yg
vapnets kompetenscentrum och själ. H it förs
också nuvarande FTC/ Flygvapnets taktiska cen
trum. Förhoppningsvis kommer Flygvapencen
trum också snart att få sin naturliga roll såsom
den centrala taktiska led ningen av flygstrids
krafter.
• • Chef för Flygvapencentrum är GeneraIin
spektören (GI) för flygvapnet, utnämnde gene
ralmajoren Jan Jonsson. Han övertar min roll
som främste företrädare för flygvapnet, vilket jag
kommer att markera genom att överlämna Che
fe ns för flygvapnet kommandotecken till GI vid
en ceremoni i Uppsala den 30 juni såsom min
näst sista uppgift som CFV. Den allra sista blir
aU avveckla F 5 i Ljungbyhed samma eftermid
dag, innan jag dagen efter tillträder som mili
tärbefä lhavare i Södra mil itärområdet.
Detta är således min sista "ledare" i Flygva
penNytt. Jag vill därför passa på att tacka alla
som har a rbetat 'för och i flygvapnet. Jag har
under dessa snart fyra år haft all anledning att
vara stolt över vad ni har åstadkommit. Inte
minst har flygvapnet en oerhört stor respekt ut
omlands, där man betraktar oss - med all rätt 
som ett av världens mest professionella. Låt oss
även fortsättningsvis leva upp till detta, me n nu
i en ny ledningsorganisation. Som operativ chef
kommer jag att kräva fortsatt hög kvalitet av
flygvapnet. Vi har nya spännande uppgifter i en
föränderliig värld. Vårt fra mtidskoncept "FV
2000" passa r in i denna miljö!
•

Inför "vaktombytet" den 1 juli. Tavelceremoni den 11 juni.
Konstnär Erik Beskeld lackas av CFV.
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Chef för Försvarsmakten är
överbefälhavaren (ÖB). I
ledningen ingår en ställfö
reträdande myndighetschef,
ställföreträdande överbe
fälhavaren (stf ÖB). I led
ningen av Försvarsmakten
stöds ÖB av Högkvarteret
(HKV), vilket är Försvars
maktens centrala nivå. HKV
har Iinje-, stabs- och stöd
uppgifter.
HKV ingår en enhet för ledning av
stridskrafter (operativ ledning), en
en het för att organ isera krigsförband
(krigsförbandsledning) och en enhet för
ledning av grundorganisationen (grund
organisationsledning). Dessa enheter
har linjeuppgifter.
Vidare finns en enhet för inriktning
och prioritering (planeringsstab), en
enhet för personal (personalstab) samt
en enhet för underrättelse- och säker
hetstjänst (Militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten/MUST). Dessa enhe
ter har i huvudsak stabsuppgifter.
Inom enheterna finns avdelningar, se
bild 1.
Härutöver finns Försvarsmaktens sä
kerhetsinspektion och Försvarsmaktens
internrevision samt fem fristående av
delningar(samordning, information, ju
ridik, protokoll och administration).
Dessa har i huvudsak stabsuppgifter.
I HKV ingår en general läkare. Där
finns också en personalansvarsnämnd.

GY

• • HKV är ett krigsförband och dess
organisation i fred utgör kader för orga
nisationen i krig. I fred stöds Högkvar
teret främst av det m i Ii tära servicekon
toret (MSK).
Till stöd för HKV finns centra för
armen, marinen och flygvapnet samt
funktioner. Cheferna för armens, mari
nens och flygvapnets centrum är gene
ral inspektörer.
I Försvarsmakten finns en direktion.
I militärledningen ingår ÖB, stfÖB, che
ferna för operativa ledningen, krigsför
bandsledningen och grundorganisa
tionsled n i ngen, m i I i tä rbefä I hava rna
samt genera I inspektörerna.

hetschef och tillika chefför HKV. Stf ÖB
leder arbetet i HKV.
HKV är organiserat i ledningar, staber,
militära underrättelse- och säkerhets
tjänsten, Försvarsmaktens internrevision
och Försvarsmaktens säkerhetsinspek
tion samt i fristående avdelningar. Be
teckningen ledningstårbl aförden exe
kutiva rätt som chefen har att ge order
och uppdrag inom Försvarsmakten samt
att lägga beställningar vid stödmyndig
heter.
Ledningar, staber och MUST indelas
i avdelningar och i vissa fall fristående
sektioner. Avdelningar kan indelas i
sektioner som lägsta organisatoriska del.
Försvarsmaktens säkerhetsi nspektion i n
delas i inspektioner och sektioner. För
svarsmaktens internrevision lyder direkt
under ÖB.

• • I HKV kan dessutom finnas sär
skilda befattningshavare och projekt
vilka organiseras vid behov. De ska vara
tidsbegränsade och beslutas i särskild
ordning av stf ÖB.
H KV:s detaljorgan isation varierar över
tiden och anpassas till aktuella arbets
uppgifter. Förändring avseende antalet
avdelningar, deras indelning och per
sonairamar beslutas av stf ÖB.
Chef omfördelar personal inom egen
enhet med hänsyn till rådande arbets
belastning. De avdelningsvisa perso
nalramarna prövas årligen i samband
med rullning av stabsarbetsplan och
verksam hetsplan .
(Denna texts innehåll är preliminärt;
skrevs i början av juni. justeringar kan
komma att göras.)
•
HKV/JNFO
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Stf ÖB är ställföreträdande myndig
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ÖB:s nya högkvarter inrättades den 1 juli. Däri ingår
bl a tre ledningar, som alla leds av varsin general
löjtnant. En av "de trestjärniga" är KJELL NILSSON
från flygvapnet. Han är chef för den operativa led
ningen och "hämtades" från norra militärområdes
staben i Boden, där han var stabscheF.
Flygvapen Nytt tog chansen att få känna honom
lite på pulsen strax före semestern. Ryktet om back
en som stannade i försvaret hade väckt nyfikenheten.

Namn' KJ'ell G
~stav Nilsson
F"dd' .
F~nrik~ :~glu~~/ ~4~ i Kar/skoga
Divisionschef vid' Fe an bl a:
~r~C.h~vid F 16 19~1_~r3-76

Flotti:jch:! vT~/:ef6e 1199989-90
0-92
g ommandoschef 1995-96

Fly k

Spelat e/itisho k .
A/K, Vita Häst~n e~, Bofors. Rög/e,
Kronor!
,ammarby + Tre
L

Ett lags proffsig
het i uppträdande
speglar ledarens
syn på uppgiften.

FV-Nytt: Vad är
det som karaktä
riserar en proff
sig ishockeyspe
lare och vad är
det som karaktä
riserar en proff
sig soldat?

FV-N: Det här
med att våga låta
människor ta an
svar och ge dem
utrymme att själ
va ta beslut, har
det något med
den militära kul
turen att göra?

Kjell Nilsson: Jämfö
relsen är intressant.
Det finns många be
röringspunkter. En is
hockeyspelare strä
var hela tiden att bl i
KN: Det är vä l inte
bättre i si n sport. Det
vad man i allmän
gäller såväl på som
het har tänkt om
utanför isen. Att bli
Som lagkapten i juniorlandslaget 1961. "Målet" pekas ut.
den strikt militära
bättre i sin teknik,
hierarki n. Snarare
styrka och taktiska
tvärtom . I dag är
kunnande men ock
det emellertid en självklarhet i hela vårt
så att bli en bättre lagspel are . Det hand
lar då mycket om motivatio n och in
samhälle som jag ser det. Den som ges
ett eget ansvar strävar alltid att göra sitt
ställning till uppgiften. För en soldat gäl
ler detsamma. Han/hon vill känna att ut
bästa för att lösa uppgiften. I det militä
ra är det vikti gt att utbildningen sker på
bildningen leder till ett proffsigt slutre
det sättet. Om någon i strid
su Itat. Dvs kva Iitet i materiel
skulle bli avskärmad eller
och utbildning som ger en slut
mista sin chef, måste någon
produkt i form aven proffsig
annan vara beredd att ta över
soldat i förbandet.
och fullfölja uppgiften som
FV-N: Har "coachen" bety
förbandet har. Därför är det
viktigt att sådant utrymme
delse och inflytande i de två
fallen?
ges i den dagliga utbild
ningen. Och i arbetet.
KN: Ja, i allra högsta grad. Co
FV-N: Flygvapnet har varit
ac hen är den närmaste leda 
koncentrerat på teknik och
ren som har att leda, företräda
maskiner, medan armen har
och utveck la laget, så att det
varit mer koncentrerad på
bl i r ett så bra resu Itat som möj
människan?
ligt. Det beror i allra högsta
gra d på coachens kunn ande
KN: Flygvapnet är relativt
och förmåga att entusiasmera
armen ett mycket ungt och
sina medarbetare vare sig det
tekniskt inriktat vape nslag.
är spelare i ett ishockeylag eller
Människan och maskinen ~
soldater i ett militärt förband.

v~m ~~

.uJ~ II NIll~ ON?

Foto: lahn Charleville
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har alltså varit i fokus i flygvapnets ut
veckling. Nya flygplan, lednings- och
bassystem har avlöst varandra med 10
15 års intervall. I armen, som alltid har
varit ett persona ltungt vapenslag, har
soldatutbildningen varit en av hu vud
uppgiftern . I dag är det fortfara nde
armen som utbildar flest soldater, men
mot den tekniska nivå som är helt i nivå
med den i marinen och flygvapnet.
FY-N: Vi har politikerna som För
svarsmaktens uppdragsgivare. Vi är
ju ett verktyg som politikerna ska an
vända i kris och krig. Vi måste käns
ligt och fantasifullt prata med dem,
"inte skjuta på dem". Hur ser du på
samspelet med politikerna?

KN: Dialogen med politikerna kan sä
kert förbättras. Information och därmed
ökad förståe lse för varandras ansvars
områden är viktigt. Politikerna är våra
uppdragsgivare och de har många fak
torer att ta ställning till vid val av färd
riktning än rent militära - bl a säker
hetspolitik, ekonomi, partipolitik m m.
FY-N: Talar politikerna och militä
rerna kanske förbi varandra i bud
getprocessen ?

KN: Efter det senaste försvarsbeslutet
1996 (FB 96) har det varit en lång pro
cess om vari felet ligger att det saknas
ett antal miljarder kronor i planeringen.
ÖB har tagit på sig en del av detta
genom att säga att vi idag har en något
för stor försvarsmakt i förh åll ande till de
medel som är avsa tta. Vi har i planerna
alltför många beställningar av ny mate
riel inlagd a och vi har också räknat fel
på den årli ga driften av Försvars makten.
Hur detta ska lösas i framtiden det ar
betar vi med just nu i Försva rsmakten .
Jag är övertygad om att vi kommer att

6

" Bal/onggreven "
Kjell Nilsson gör
sin sista flygtur
som flottiljchef
vid F 16 1992.
Foto: Robert Sjöholm

lösa frågan tillsammans med våra upp
dragsgivare.

så är det självklart att vi ska behålla den
allmänna värnplikten.

FV-N: Skall vi både spara och slopa
verksamheter?

FV-N: Det finns ett projekt som kal
las KREOL. Har vi plats för kreativa
olikheter inom försvaret eller måste
vi alla vara stöpta i samma form?

KN: Ominriktningen av Försvarsmakten
kommer att innebära att vi måste ta bort
delar ur den materielanskaffningsplan
som nu ligger, eller skjuta vissa saker på
framtiden. Vidare innebär ominrikt
ningen att sådana krigsförband som har
en begränsad användbarhet år 201 Oska
fasas ut. Kan vi åstadkomma en bra plan
för framtiden utifrån bl a detta, kommer
vi att få utrymme över till utbildning och
övningar och till våra utökande inter
nationella åtaga nden .
FV-N: Gäller 2010 som en arbetsin
riktning för Försvarsmakten redan i
dag?

KN: Ja så är det. I det nu inledda omin
riktningsarbetet är det målbild 201 Osom
gäller. Regeri ngen har ställt ett antal frå
gor som vi i Försvarsmakten ska svara
på. Vi har dessutom ett antal tilläggsfrå
gor själva som vi vill ha svar på som har
nära anknytning till de frågor som re
geringen har ställt. Svar på regeringens
frågor ska vi lämna i höst; närmare be
stämt den 12 oktober.
FV-N: Behövs den allmänna värn
plikten i framtiden?

KN: Värnpliktsfrågan är en viktig fråga.
Från Försvarsmaktens sida är det viktigt
att konstatera vilka uppgifter vi får i fram
tiden och hur ekonomin till dessa upp
gifter ti lidelas . Ti lidelas Försvarsmakten
uppgifter som i nnebär att de måste lösas
med välutbildade värnpliktiga och detta
omfattar alla som kan
tas ut till plikttjänst,

KN: Det är en styrka för en organisation
att ha tillgång till personal med olika
bakgrund och kön. Försvarsmakten har
idag kvinnlig personal bland soldaterna,
den civila personalen och officerarna.
Det finns exempel på hur kvinnlig per
sonal har blivit utsatt för kränkande sär
behandling. Därför är det viktigt att kun
skap och förståelse för den kreativa 01 ik
heten sprids i Försvarsmakten . Det kan
ske bl a genom projekt KREOL, för att
öka förståelsen och därmed bidra ti II att
de kreativa 01 i kheterna utnyttjas på bästa
sätt.
FV-N: I vår nya inriktning ligger väl
också att vi ska samarbeta över för
svarsgrensgränserna?

KN: Vi samarbetar idag mellan för
svarsgrenarna, men det kan bli ännu
bättre i framtiden. I det nya Högkvarte
ret finns inte de tre försvarsgrenarna re
presenterade med varsi n stab i staben
som det var tidigare. Materielanskaff
ningen ska integreras från studiefas, an
skaffning och utvecklir;lg så att vi får en
optimal försvarsmakt där system för
bästa förmåga mot mark-, sjö- resp luft
mål ska sammanställas oavsett det är ett
arme-, marin- eller flygvapensystem. Vi
dare ska ledningssystemutvecklingen
styras från en plats i organisationen, vil
ket säkrar att vi får ett Försvarsmaktens
system som kan sammanbinda och leda
fö rband ur alla försvarsgrenar på strids
teknisk, taktisk och operativ nivå.

trauma: att

FV-N: Har vi fått bättre kunskaper
om övriga världens militära tänkan
de? Och har vi planerat in mer ut
byte med andra militära akademi
er?

KN: Vi kommer att utöka det interna
tionella samarbetet. Det är en priorite
rad uppgift i det senaste försvarsbeslu
tet. Det innebär att vi deltar i interna
tionella fredsbevarande insatser. Vi ut
vecklar vårt sa marbete med vänförband
bl a i de nordiska grannländerna. Anta
let svenska officerare i utländska skolor
ökar för varje år. I samband med plan
läggning, utbildning och genomförande
av PFF-övningar deltar stabsofficerare
och förband ur hela Försvarsmakten .
Inom en inte alltför avlägsen framtid är
utlandstjänstgöring snarare regel än un
dantag för svenska officerare och sol
dater.
FV-N: Är hierarki eller nätverk fram
tidens organisationsmodell?

KN: Jag tror på nätverksmodellen. För
svarsmakten är i dag indelad i en hier
arkisk modell, men vi arbetar oftast i
projekt. Vi är fortfarande beroende av att
indelas i en organisations struktur med
ledningar, avdelningar och sektionerför
att rangordn a våra medarbetare vid lö
nesättning, rumstilldelning m m. Jag tror
att det inte kommer att ta så värst lång
tid innan vi kan hantera även denna
fråga på ett tidsen Iigare sätt.
•

u

att leva ... men nu bara i SK 60.

Fo'o: Ivar Bli",
7

projekt CPRIPTKIPTAC

e es tat t?

ÖB föreslog i Försvarsmaktsplan 97 att en central
'lut:
funktion för taktisk ledning av flygstridskrafter be
Ö"e..~te C4..i~te .. ~~l~u.t3,
nämnd Central flygresursledning (CFR) skulle inrät
lEtJt3"~pe",~e",t,,"~
tas. Hittills existerande Flygvapnets Taktiska Centrum
(FTC) skulle ingå i denna ledning.

.
GJ
. -....I

regeringen s proposition 1996/97:4
föreslogs att Försvarsmakten skulle
ges uppdrag att organisera en central
resurs för ledning av flygstridskrafter för
att skapa förutsättningar för kraftsam
ling av flygstridskrafterna sa mtidigt som
flexibiliteten i JAS-systemet skulle kunna
utnyttjas till fullo. Försvarsutskottet bi
trädde förslaget och försvarsbeslutet fat
tades i enlighet härmed. I reglerings
brevet för 1997 erhöll Försvarsmakten
uppgiften att påbörja organisering aven
enhet för central ledning för flygstrids
krafter.
Projekt CFR skall utforma ett förslag
tillledningsstruktur som uppfyller föl
jande grundläggande krav :

• Möjliggöra optimalt utnyttjande av till
gängliga flygstridskrafter.
• Ett tydligt utpekat ledningsansvar.
• Tydligt formulerade uppgifter.
• Korta beslutsvägar.
• Tillgång till säkert beslutsunderlag.
• Ett effektivt personal utnyttjande.

Utvecklingens gång
Under 1996 hade arbete påbörjats med
att analysera olika strukturer för taktisk
ledning av flygstridskrafter. I arbets
gruppen ingick representanter för led
ning på central, regional och taktisk
nivå. Under våren 1997 slutfördes ana
lyserna och en struktur med en central
ledning ingående i HKV och biträdd av
flygkommandon förordades. I juni 1997

fattade ÖB beslut att fortsätta utveck
lingen av denna struktur med avsikt att
inrätta fredsfunktionen den 1 juli 1998
och krigsfunktionen år 2000.
I augusti 1997 startade utvecklingsar
betet. Arbetsgrupper för Insats, Und/säk,
Ledningssystem och Bas/underhåll or
ganiserades med personal från projek
tet, flygkommandona m fl.
Den första uppgiften innebar att ut
arbeta PreliminärTaktiskOrganisatorisk
EkonomiskMål sä ttning (PTOEM) för en
Central Fl ygResursledning (CFR) och för
Flygkommando (FK) 99.
Den andra uppgiften påbörjades strax
före ju11997. En handbok skulle skapas,
som beskrev hela ledningskedjan från
H KV:s fördel ning av flygresurser via m i
lostab och flygkommandostab ut till det
enskilda förbandet.
• • Arbetet genomfördes, dels uppde
lat vid respektive flygkommandostab,
dels vid gemensamma möten som
främst genomfördes i Uppsala. Fram
tagna prod u kter rem issbehand lades
inom hela ledningsorganisationen samt
föredrogs efter överarbetning för en all
sidigt sammansatt referens- och styr
grupp.
I februari 1998 undertecknade chefen
för flygvapen ledningen PTOEM för Flyg
Taktiskt Kommando (FTK) och FK 99.
CFR hade under våren bytt namn till FTK.
I maj undertecknades Handbok för
taktisk ledning av luftstridskrafter (flyg
stridskrafter och luftvärn). Handboken är
öppen och distribueras under försom
maren.

Under hösten 97 erhöll projektet en
komplettering av det tidigare uppdra
get. Detta tillägg innebar att förbere
delser skulle göras för att inrätta Flyg
vapnets Taktiska Centrum i Uppsala från
den 1 juli 1998. Enheten skulle ledas av
Genera/inspektören för F/ygvapnetsamt
innehålla nuvarande FTC.

Resultat
CFR har blivit HK, en ledningsstruktur
för framtiden. ÖB begärde den 1 mars
1998 i budgetunderlaget för 1999 att
regeringen skulle inrätta FTK från den 1
juli 1998 som en del av Flygvapen
Centrum under befäl av generaIinspek
tören. Denna begäran bifölls inte i detta
skede. Den kommande ledningsutred
ningen och dess förslag skall förmodli
gen inväntas. FM har emellertid upp
giften att fortsätta utvecklingen enligt ti
digare. Det innebär att den utarbetade
ledningsstrukturen nu skall prövas vid
kommande stabstjänstövningar för att
erhålla erfarenheter för ändringar och
kompletteringar av framtaget underlag.
Flygstridskrafterna har ett bra ut
gångsläge då det kommer att finnas en
väl prövad ledningsfunktion för luft
stridskrafterna som direkt kan inpassas
i det förslag tillledningsorganisation
som ledningsutredningen föreslår.
HAC har så slutligen blivit FLYGVA
PENCENTRUM (FVC).
•
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Vill n- a vi ska
När jag kom ti/l 3:dje di
vision på F 21 så skojade
man och sade att den di
visionen var så liten (fem
man), att när man skulle
åka på sektorresa så ilas
tade man en fyrsitsig SK 60
och åkte iväg. Det blev till
och med plats över. Detta
var för elva år sedan. Så
lång tid har det tagit att
fylla upp F 21:s tre divi
sioner. Nu ska detta ar
bete raseras.

GY

ngen som arbetar på Urban
Gul (= 3:dje) idag har sökt till
SAS. Trivseln upplevs som ex
tremt god och kamratskapet och
sammanhål1lningen är ypperlig.
Att ianspråkta en av F 21 :s divi
sioner för att lägga i malpåse är

oklokt. Jag kan inte låta bli att
nämna att våra Viggen-kompa
nier trots vakanser och de per
sonaikrävande problemen med
"Clearvay-skadorna", kan pro
ducera mer än vad de flesta
andra kompanier utan liknande
problem klarar av. I Norrbotten
har vi Sveriges, kanske Europas
största flygövningsområden utan
en massa störande luftleder. Det
ta faktum till trots har det före
slagits att en division/ kompani
från just F 21 läggs i malpåse.
Vid en sammanslagning av två
Jaktviggen-divisioner
på
F 21, kommer några av piloter
na (4-6) att flytta till andra divi
sioner, som de sökt. Ett populärt
ställe att arbeta på är Uppsala,
eftersom många är uppflyttade
från Mellansverige. Flertalet av
de som vill till F 16 kommer inte

att få komma dit, trots att divi
sionerna där är kort om folk.
FI6 "håller" platserna för de

som sökt tjänstledigt och börjat
vid SAS. De kanske vill komma
tillbaka ...
Mot löftet att kvarvarande JA
kompani ska få producera 1800
timmar kommer dessa, (ca 22 
24 man), att få dela på dessa
flygtimmar. Tanken är att övriga
piloter som inte får ut sin flygtid
vid F 21 kan komma att utloka
liseras till förband med få pilo
ter. Att peka på en människa och
ändra hans tjänstgöringsort för
en längre tid skapar otrivsel 
inte minst på grund av familjära
bindningar.
• • Har någon valten annan in
riktning än vad arbetsgivaren
(flygvapnet) tänkte sig när han

cCD
U

a

togs ut vid UT K, då anser jag
också att skyddsnätet bör föränd
ras. Man ska satsa på dem som
väl jer att "avstå" arbeta i SAS.
Det är inte rimligt att upprätt
hålla en plats på en fredsdivi
sion åt en pilot som provar på att
arbeta i SAS. Den platsen måste
ges åten pilotsom vill vara kvar
i flygvapnet men byta flottilj.
Man kan peka ut andra flot
tiljer där folk ska flyga i stället.
F 21 riskerar att få övertalighet
om planen på att vakanssätta en
division vid F 21 realiseras. Re
ceptet har dock provats tidigare
vid andra nedläggningar. Då
gällde det omflyttningar för and
ra än oss piloter. Det hjulet är
alltså redan uppfunnet. Folk slu
tade då. Folk komm er att sluta
igen. - Tänk därför efter före! •
Johan Sjöstrand

----------------------------------------~~----------------- --------------r----------~

De som blir var ska gynnas!
Självklart måste Flygvap
net värna om dem som
väljer att stanna kvar som
piloter framför de som
väljer att sluta. Alla som
arbetar i det nya Flygva
pencentrum och i det nya
Högkvarteret har ett an
svar för detta.

Si)

en övergripande bespa
ringsinriktningen får inte
innebära att vi tappar
grupper som vi just nu arbetar
med att behålla i flygvapnet. Pi
loter, flygtekniker, radarjaktle

dare, sambandsofficerare m m.
Listan kan göras lång utan någon
inbördes prioritering.
Det som på senare tid styr flot
tiljerna i personalfrågor är de
personalramar som Högkvarteret
beslutat om. Personalramarna
talar om hur många anställda av
olika kategorier som ska finnas
på varje förband/stab eller skola
i Försvarsmakten.
Personalramarna syftar till att
Försvarsmakten ska nå de per
sonaimåi som beslutades i För
svarsbeslutet 1996. Ramarna ska
vara intagna senast den 31 de
cember 2001. Om vi kommer

in i dessa ramar tidigare så är
det en positiv besparing.
Det finns idag en övertalighet
av officerare i Försvarsmakten
som måste reduceras för att vi
inte ska ramla ner i nya "svarta
hål" om ett par år, som ytter Iigare
påverkar förbandsverksamheten
negativt. Detta som en förkla
ring till den situation som F 16
och övriga flottiljer befinner sig i.
Flygvapenledningen har läm
nat ifrån sig dessa frågor till det
nya Högkvarteret och ti II Flyg
vapen cen trum inför omorgani
sationen den l juli 1998. Nu gäl
ler det att snabbt ta tag i frågor

Ut

a<

...

na och driva dem
åt ett positivt
hå II för flygvap
net och för per
sonalen.
Vi måste alla
bidra till att på
peka oönskade
konsekvenser av
fattade beslut
och arbeta för
att rätta till dessa.
Ett bra sätt är att använda detta
forum - FlygvapenNytt - så når
man många med sitt budskap .•
Tommy Pålsson, HKVIPERS
Thomas Karlsson, C FES

----------~~------------

[lJ/JJ[l@°{fj(ffXf}{]]g)mrf}
Vid F 16:s andra division tjänst
gör en unik fänrik. Hans namn
är Mathias Hansson. Det unika
med honom är att han som förs
te svensk blivit certifierad att leda

srensk

NATO-flygplan i skarpa upp
drag.
Mathias har efter NATO-ut
bildning blivit " Forward Air Con
troller" (FAC). Utbildningen ägde

rum i såväl Storbritannien som
Tyskland och avslutades (i slutet
av 1997) med en övning, där
flygplan från hela Europa del
tog. Det erhå II na certifi katet be-

nämns "Full Combat Ready For
ward Air Controller".
Försvarsmaktens anpassning
till "europaförhållanden" stärks
successivt.
•
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Flygvapnet och SAAB/BAe deltog under slutet av mars med GrifJen vid Sydame
rikas största flygutställning, "FIDAE 98" i Chile. En mycket betydelsfull insats för
svensk exportansträngning.
Flygvapnet qenomförde därefter ett besök på en flygbas i Brasilien.
Endast en 8ang tidigare har svenska stridsflygplan opererat söder om ekvatorn.
På 60-talet I dåvarande Belgiska Kongo och da med "Flygande Tunnan". I Syd
amerika över Anderna har svenska ml1itärvingar aldrig tidigare svävat.

~

IDAE '98 är Sydamerikas motsva
righet till Farnborough och Le
Bourget här i Europa . Flygutställ
ningen hålls vart annat år. 1998 blev det
den tionde i ordningen och arrangera
des på fl ygplatsen Los Cerrillos. Mån
dag ti II fredag var affärsdagarl"trade
days" och mässan besöktes då av
70.000 personer. Lördag och söndag
var allmänhetens dagarl"public days"
och då uppgick publiksiffran till hela
260.000 besökare. Mässan besöktes
bland många andra också av
SAAB/BAe:s försäljningskampanj län
der; bl a Brasilien, Polen och Syda
frika.
Uppvisningsfl ygningarna med Gri
pen delades mellan två piloter: dels
major Ken Lindberg från F 7, dels
SAAB:s uppvisningsförare Fredrik
Miichier, som vid FIDAE 98 debu
terade internationellt med Gripen.

I

Bakgrund. - Det är av största
vikt att SAAB/ BAe kan fortsätta att
bygga flygplan efter det att Gripen
slutlevererats år 2006 . Det är vik
tigt för fl ygvapnet att typutveck
lingskompetens finns kvar i lan
det under de 20 år efter slutle
verans som vi ska operera sys
temet. Det är således angel äget
även för flygvapnet att Gripen
får en exportmarknad . Som
följd av bl a detta har det upp
dragits åt F 7 att stödja indus
trins exportsatsningar av Gri
pen.
Både Chile och Brasilien
hör till de länder där
SAAB/BAe genomför försäljn i ngsansträngn i ngar avse-
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Äventyret kan börja. Här sänks Gripen
ned i lastytrymmet på M/ S "Winter Sea".

ende JAS 39 Gripen. Utifrån flygvapnets
utgångspunkt ansågs att ett deltagande
bara minimalt skulle påverka introduk
tionen av Gripen i flygvapnet.
Planering. - En styrgrupp med re
presentation från flygvapnet, SAAB och
FMV samlades i oktober 1997 för att in
leda arbetet med operationen. Flygva
penledningens JAS-avdelning skulle
vara föredragande i styrgruppen i frå
gan om hur vi , med ett minimum av
resurser ur flygvapnet, skulle förflytta
en rote Gripen till Sydamerika. Valet
föll på fartygstransport, då detta tvek
löst var den mest praktiska och kost
nadsmedvetna lösningen . (Andra
länder brukar göra detsamma i lik
artade si tuationer.)

FV som

exportstöd

Flygvapenchefen Kent Harrskog
besökte Chiles flygvapen och
FIDAE 98 på inbjudan från Chi
les fl ygvapenchef, general Fer
nando Rojas Vender . Det ansågs
bl a av detta skäl lämpligt att
flygvapnet presenterades på
mässan . SAAB/ BAe erbjöd plats
i sin monter, då det sj älvfallet
ansågs gynna även dem att ha
den första Gripen-operatören
på mässan i syfte att verifiera
flygindustrins informations
måI. Till skillnad från indu
strins representanter valde
flygvapnet ett operatörsinrik
tat " stuk" på montern med
därti II hörande kl ädsel (an- ~
11

Foto: Gunnar Ahlsten
Atlanten hälsar " Win ter Sea" med Gripen
ombord under den 21 dygn långa sjöfärden
från Göteborg till Antofagasta.

passad ti ll det varm a klimatet) .
Förberedelser. - För o so m skulle
bemanna montern fanns behovet av
personal frå n fl yg-, stril- och tekn iker
facken. Dessutom bedömdes det vär
defullt om några kunde prata spanska.
En inventering av personal i flygvapnet
med språkkunskaper i spanska ledde
fram ti II att officerare från FKN, F 21 och
F 10 inlånades . Alla var emellertid inte
helt insatta i Gripen-systemet. Det be
dömdes dock som lättare att ge den in
formationen till en spanskspråkig än att
lära en system kunnig att prata spanska.
Fartygstransporten. - De två Gripen
planen flögs till Säve-flygbasen varifrån
de bogserades ca 20 km till Göteborgs
hamn. Ilyftning i fartyget vidtog och där
efter under drygt 21 dygn sjöfrakt till
norra Chile. Panamakanalen slussade
över planen ti II Sti Ila Havet, där färden
vek av söderut för att angöra hamnen i
Antofagasta. Väl på plats kontrollflögs
flygplanen. De ombaserades sedan till
Santiago, en sträcka på 120 mil fågel
vägen. Medföljande gods forslades per
lastbil de 150 landsvägsmil en ner till
Santiago.
Transportmetoden fungerade smidigt.
De erfarenheter som gjordes kan
komma till användning vid senare till
fällen.

Skuttet över Chile-kulle
Två dagar före avresa från F 7 i Såtenäs
anslöt vår spansktalande, inlånade per
sonal. Under två dagar bedrevs utbild
ning i de system som skulle demon
streras i montern i Chile. PLA (för upp
dragsplaneringl, StriC-station, AST (in
teraktiv utrustning för teknisk utbild
ning) och UTA (utvärderingsutrustning)
var de utrustningar som vi planerat visa
upp. Från SAAB anslöt informationsdi
rektör Jan Ahlgren, som belyste indu
strins informationsmål. Dessa dagar före
avresan kom att bli en bra " teambuil
ding" som visade sig bli mycket värde
full.
Buss till Landvetter för flygning till
Frankfurt. Därifrån det längsta skuttet
som tog oss ti II Buenos Aires i Argenti
na, en träcka på 12.000 km. Nästa lyft
tog oss över de imponerand e Anderna
och strax väster om dessa ligger Santi
ago. Vanligtvis vitsiga "västgötar" från
Såtenäs döpte snabbt om Anderna till
" Chile-kulle" !
På plats. - Konti ngentchef var övers
te 1. Mats Hellstrand. På plats fanns
12
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Foto: H Akan Brandt
Fondvägg i vAr monter. Detta var den mest
fotogra ferade väggen pA hela utställningen.

• • Chi le ser lite udda ut när man tit
tar på kartan - nästan overkligt lång
smalt. 420 mil långt och en medel bredd
på 18 mil. Öknar uppe i norr och ark
tiskt klimat nere i söder. Den 23-29
mars, då FIDAE-mässan hölls, var tidig
höst med en dagstemperatur runt 30· C.
Landets flagga benämns "tricoior".
Det röda fältet symboliserar kolonialti
dens blodspillan, det vita Andernas snö
klädda toppar och det blå havet. Stjär
nan visar att det är en stat. Landet har
stora ti Ilgångar främst vad gäller koppar
som ger exportinkomster.
Landets försvarsmakt minskas i dag
liksom i många andra länder. Det chi
lenska flygvapnet består främst av Mi
rage 3 Pantera och F-S Freedom Figh
ter.
De ch ilenska flygvapenrepresentan
ter vi träffade visade såväl kompetens
som professionalism. Vi uppskattade
människorna och trivdes mycket bra i
den chilenska miljön.

Brasilien som bonus

Fr v: SAAB:s landsansvarige i Chile Christer Liljekvist, flygvapnets kontingentchef överste 1
Mats Hellstrand och F 7:s utställningschef major Anders Linner.

även en för oss F 7:are icke helt okänd
attache i form av överste Krister Back
ryd, fram till den 1 januari 1998 flot
tiljchef på Såtenäs. Landsansvarig från
SAAB var Christer Liljekvist, som har ett
förfl utet som Viggen-pi lot vid F 7. (När
undertecknad gjorde värnpl ikten vid F 7
1973, stod jag på stegen och lämnade
av AJ 37 till honom. Föga anade jag då
att vi skulle träffas i Sydamerika 25 år
senare.)
Förutom SAAB och flygvapnet fanns
från Sverige även representanter från
bl a Volvo Aero Corporation, Ericsson
Microwave Systems, Ericsson Saab Avi
onics och Celcius Aerotech.

F-S Freedom Fighter (ur Chiles flygvapen) är
den flygplanstyp som ska ersättas.

Ti II oss som avdelats att representera i
montern ställdes en stor mängd frågor.
Lufttankning - varför kan Gripen inte
det? Motorn är amerikansk - är det verk
ligen bra? M m. Sverige var överras
kande välbekant. Man visste att det
också är ett långt land med lång kust och
att vi har kalla vintrar uppe i norr. All
mänheten var också mycket engagerad
i frågan vilket som ska bli Chiles nästa
stridsflygplan.
Brasilien. - Innan avfärd från Sveri
ge togs beslutet, att vi efter chile-mäs
san skulle genomföra ett besök med Gri
pen även i Brasilien. Flygbasen heter
Anapolis och ligger två timmars bilresa
söder om huvudstaden Brasilia. Flyg
n i ngen från Los Cerri lIos gick via mel
Ianiandningsplatsen Foz. Flygningen dit
var 200 mil och gick över berg som var
drygt 6000 m höga. Terrängen bestod
efter passage av Anderna av ödemark
och därefter vidsträckta träskområden.
Från Foz gick nästa flygning upp till
Anapolis, en sträcka på 160 mil- ti" stor
del över djungel. - (Att som pilotIflyg
resenär hamna i nödsituation över så
dana här terrängavsnitt måste vara en
mardröm.)
Denna del av resan skilde sig från be
söket i Chile. Här var det fråga om ett
rent flygvapenbesök hos det brasilians
ka flygvapnet. Flygbasen i Anapolis har ~
13

Flygvapnet besökte också den brasilianska
flygbasen Anapolis. En av "brassernas" med
lemmar ur CTA (utvärderingsteam)
provsitter Gripen.
Foto: Håkan Brandt

till uppgift att försvara huvudstaden. De
flyger med en divi sio n Mirage 3. Efter
framkomst lastades all materi el ur vår
TP 84 Hercules. Därefter mon terade vi
upp en mobil utställning, som även in
nehöll AST, PLA och UTA. Nästa dag
hölls genomgångar, genomfördes flyg
uppvisning och inbjudna besökte vår ut
ställning.
Brasilien är en potentiellt mycket stor
kund. Landet ska förnya sin millitära flyg
planspark Det handlar om uppåt 150
flygplan.

Chansen finns

000

SAAB hyrde för denna Sydameri ka-resa
tre Gripen ur delserie två av flygvapnet.
Två medfördes till Sydamerika och det
tredje nyttjades för att prova de pro
gramvaruförändringar som krävdes för
att bl a flyga söder om ekvatorn. Ett av
planen flög uppvisningarna och den
Brasiliansk Mirage. Alltför gammal snart.
Folo via RicariJo Hebmuller.
andra maskinen stod på "static-display".
Alla planerade flygningar genomfördes.
Dessutom gjordes en rotestart för foto
grafering över Anderna från akterram
pen på vår Hercules. (Se bilderna på
omslaget och här invid.)
När denna tidning når Er läsare kan
ske vi alla vet vilken flygplanstyp Chile
valt. Jag har i skrivande stund ingen
aning, men vi vet att Chiles utvärde
ringsteam visat sig mycket kunniga och
professionella. Ett faktum som i varje
fall inte talar till Gripens nackdel. En lätt
positiv förhoppning finns. Men om det
är ett resultat av överdriven optimism
eller en korrekt känsla ger sig med tiden.
Det är hur som helst en härlig käns
la att som svensk flygvapenofficer ha
fått förmånen att stå i ett främmande
land, så långt bort, och känna den upp
Fänrik Fredrik Gustafson (F 10) gav Chiles flygvapenchef general Rojas Vender initierad infor
skattn
i ng och det i ntresse som flygvap
Foto: Håkan Brandt
mation om AST.
net och Gripen möts av. Slående för
mig som officer i det " lite äldre gardet"
är också den kunskap och kompetens
som finns hos våra yngre officerare. Helt
orädda och med en sympatisk och na
turlig framtoning informerar de minist
rar och genera ler på spanska och eng
elska med en imponerande kvalitet.
Detta bådar gott för våra framtida upp
gifter på den internationella arenan . •

Vetgirigheten tog sig många uttryck. Här
Jörgen Skoglund i angenäm besvararposi
tion.
Foto: Håkan Brandt
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Foto: Norman Pealing
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-
b msades ver
Mot slutet av 1997 ro

ksamheten upp ."

Följande text utgör chefens för flygvapenled
ningen återrapportering till bl a flygvapnets lo
kala produktIonsledare, våra flottiljer och sko
lor m fl.
Försvarsbeslutet 1996 (FB 96), som riksda
gen tog i december 1996, skulle börja tilläm
pas. Detta innebar en reducering av krigs- och
16
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örutsättningarna för planeringen
--...., det här året präglades framförallt
av det då kommande Försvarsbe
slutet (FB 96). Detta innebar att såväl
krigs- som grundorganisationerna skul
le reduceras med början 1997. Övrig
verksamhet skulle hållas på en nivå
motsvarande 95/1996 men med sär
skilda satsningar på övningar samt på
produktion av JA 37 -förbanden och för
stegsutbildning mot JAS 39 Gripen för
övriga stridsflygförband .
Planläggning av omstrulktureringen
gjordes tidigt under 1997. Beslutet in
tegrerardes sedan bland de " vanliga"
uppdragen till flygvapnets staber, för
band, skolor och centra.

Lednings- och
sambandsförband

grundorganisationerna med början 1997 och
fram till 2001. Flygvapnet gjorde en realistisk
planering på kort och lång sikt, där inplanera
de verksamheter väl svarade mot tillgängliga re
surser. Den planerade verksamheten för 1997
har sedan i allt väsentlig! kunnat genomföras.
Mot slutet av 1997 skUlle det dock visa sig att
försvarsbeslutet totalt sett för Försvarsmakten
inte kunde realiseras från och med 1998. Det
"saknades pengar". Men det är en helt annan
fråga.
FlygvapenNytt nr 2/98

Alla krigsförband från 95/1996 och För
svarets Telenät (FTN) har vidmakthållits
under året. Förberedelser har dock skett
för att reducera antalet vädercentraler
till två och antalet strilbataljoner från nio
till att under 1998 bli sex.
Organiseringen aven telenätenhet
för FTN har slutförts. Försvarsmaktens
lP-nät, som överlämnades ti II Försvars
makten under hösten 1997, är nu bä
rarnät för FTN.
Införandet av det för flygstridskraf
terna gemensamma ledningssystemet
(IS FY) fortsätter genom materieltill lför
sel och utbildning. Driftsättning av IS FY
version 1.0 påbörjades under våren
1998.
Utvecklingen och anskaffningen av
StriC har fortsatt. Två anläggningar och
en utbildningsanläggning har levererats
under året. (Se FY-Nytt nr 5/97.) Ut
vecklingen fortsätter och StriC-kompa
nier beräknas organiseras fr o m år
2000.
Den bristande tillgången på radar
jaktledare har inverkat menligt på flyg
tidsproduktionen under året. Det beror
dels på problemen med anskaffning av
simulator för utbildning, dels på svå
righeter med rekryteringen. En simula
tor har nu äntligen kunnat installeras
vid F 20/StriIS. Därmed kan den gamla
simulatorn vid Tullinge äntligen av
vecklas .
• Tre kompletta radarspaningsflygplan
FSR 890 (S 100B Argus med radaran
läggning) och ett flygplan S 100B med
stolsinredning har levererats. De två
återstående enheterna levereras under
1998 respektive 1999.
Utvecklingen av de omorganiserade
RaL-kompanierna fortsätter med bl a
personaluppfyllnad.
Utvecklingen av Luft- och markob
servationssystemet (LOMaS) har fortsatt
med organisering och utbildning. Av
vecklingen av den optiska luftbevak- ~
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ningen är nu huvudsakligen genomförd.
Försen i ngar har drabbat det Taktiska
Radiosystemet (TARAS). Det innebär
vissa begränsningar i den fortsatta prov
verksamheten. Men en interimslösning
har utarbetats, så att systemet kan an
vändas tillsammans med Gripen. Ett
viktigt utvecklingssteg togs den 7 okto
ber 1997 när det första stridsledn i ngs
passet av Gripen genomfördes från StriC
via TARAS.
Den första etappen avTeknikcentrum
för Flygvapnets Ledningssystem (TCL)
har etablerats i Uppsala. Uppgiften blir
i första hand att handha utvecklingen för
de tekn ilSka ledningssystemen TARAS,
StriC, FSR 890 och IS FY.

Bas- och
flygverkstadsförband
Avveck,l ing av åtta basbatal joner och
de två reducerade bataljonerna har skett
under året. Viss ingående personal och
materiel har omfördelats till de återstå
ende 16 basbataljonerna. Kvarvarande
materiel bedöms kunna avvecklas under
1998. Reduktionen på mer än 30 pro
cent har krävt stora arbetsinsatser.
De nio flygverkstadsbataljonerna
kommer att avvecklas under 1998 och
delvis ,i ntegreras med basbataljonerna.
Projekt MA-lyft 2000 bedömda "be
sparingar" avseende freds- och utbild
ningsmaterielens rationella utnyttjande
uppgår till cirka 45 Mkrför 1997. Det be
dömda resultatet för materiel i förråd,
som omfattar materielavveckling, min
skat behov av förrådsytor och minskade
materiel omkostnader, uppgår till cirka 1O
Mkr/år. Alltså totalt sett en lönsam affär.
Försvarets Hundtjänstcentrum (FHTC)
har etablerats i Tullinge. De internatio
nella engagemangen har ökat. BI a
har kambodjandska hundar och hund
förare utbildats för minröjning.
Telekommunikationsutbyggnad, för
bl a anpassning till Gripen-systemet, har
fortsatt vid tre huvudbaser och vid tre
flotti Ijflygplatser.
• Flygtidsproduktionen har inte kunnat
uppnås till fullo. Det beror på begrän
sade produktionsförutsättningar vid flot
tiljerna. Detta beror i sin tur bl a på bris
tande tillgång på teknisk personal, ut
nyttjande av teknisk personal för andra
uppgifter - t ex omstruktureringsåtgär
der, m m.
KFÖ har genomförts med en basba
taljon, vilket resulterat i att bataljonen
nu kan tillgodose de krav som Gripen
systemet ställer.
Under vintern 96/97 genomfördes för
sök vid F 21 med banavisningsmedlet
Clearway. Medlet är miljövänligare än
urea. Men det visade sig att våra flyg
plan korroderar av Clearway. Därför
måste urea åter tas i bruk.
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Ett antal verkstadsåtgärder har företa
gits på flygplansparken. Modifiering av
JA 37 jaktviggen (D-mod) har påbörjats.
Förberedelser för modifiering av JAS 39
och SK 37 har genomförts. Demontering
av övertaliga flygplan ur 32-,35- och 37
systemen fortsätter. Under året har un
derhållet på flygsystemen minskat i jäm
förelse med förra året. Under de när
maste åren avses dock det uppskjutna
underhållet att återläggas.

Som en förberedelse inför organise
ringen av den första divisionen har en
tillämpningsövning genomförts på krigs
bas tillsammans med en krigsorganise
rad basbata1ljon. Resultatet blev till
fredsställande.
Flygtidsuttaget har legat under det
planerade under större delen av året.
Det har främst berott på ogynnsam vä
dersituation under det första halvåret
samt på tekniska felutfall under utprov
ningsperioden. Under hösten har dock
uttaget kunnat ske som planerat.

Gripen-förband
. Vid F 7 finns en Full Mission Simula
Den första Gripen-divisionen har orga
niserats vid F 7. Det skedde den 31 ok
tober 1997. Nästa division beräknas
vara organiserad vid årsskiftet 98/99.
Vid årsskiftet hade 48 flygplan JAS 39
Gripen levererats. Leveranserna ur del
serie 2 fortsätter. Delserie 3 av flygpla
net är beställd. Därutöver är en vidare
utveckling av Gripen-versionerna A och
B beställd.

tor (FMS) i drift. Ytterligare en FMS och
fyra Multi Mission Trainer (MMT) kom
mer att tas i drift efterhand. Anskaffning
aven Dynamisk Flygsimulator (human
centrifug) har påbörjats.
Bombkapsel (BK 90) har slutlevererats
och integrering av Rb 99 (AMRAAM)
pågår. BK 90 kan även bäras av AjS 37
Viggen. Rb 99 ska kunna bäras av jakt
viggen efter viss modifiering av flygpla
net.
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Tabell 1
Utbildade och krigsplacerade piloter
Förband/skola
Jakttlyg
divisionerna
AJS-tlyg
divisionerna
Flyglärare

94/95 95/1996 1997
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20

7

10
4

6
7

O
4

Grundläggande flygslagsutbi Idning
har genomförts som planerats. - (Tabell

1.)

Tabell 2
Planerad och uttagen flygtid
Planerat Uttaget
Flygslag
2417
3000
J 351
15895
13681
lA 37
AlS 37 1 )
8765
8103

(firn)
Diff
+583
+2214
+662

l) Inkl SK 37:s flygtid

Flygtidsuttaget ligger under det pla
nerade. Det beror dels på att det låga
uttaget från första kvartalet inte helt har
kunnat tas igen, dels på att produk
tionsförutsättningarna har varit begrän
sade vid vissa flygflottiljer. (Tabell 2.)

Transportflyg- och
flygräddningsförband

Förberedelser för anskaffning aven
spaningskapsel pågår. Upphandling be
räknas påbörj'as 1998 och första leve
rans är planerad till 2002 .

Övriga flygstridsförband
Efter det att en division j 35J Draken och
två divisioner AjS 37 Viggen har av
vecklats och en AjS 37 -division har om
beväpnats till en Gripen-division under
året, finns nu totalt en division J351, tre
AJS 37-divisioner och åtta jaktviggen-di
visioner i organisationen.
Systemutvecklingen för Jaktviggen
fortgår med en omfattande modifiering
(D-mod), integrering av Rb 99 (AM
RAAM) och förberedelser för anskaff
ning av störkapsel U 95.
Av ekonomiska skäl modifierades inte
alla flygplan SF 37 till AjSF 37. Hela AjS
modifieringen är därmed avslutad och
utgallring av omodifierade flygplan
pågår.
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Flygtidsproduktionen
ej uppnådd
till fullo.
Brist på teknisk
personal.
Urea måste
åter användas.
Bara en
Draken-division kvar.
AJS-modifleringen
avslutad.
Internationella uppdrag
stärker
kunnandet.

Under 1997 har fyra centrala och åtta
regionala tranportflygdivisioner samt
fem tunga (HKP 10) och tre medeltunga
(HKP 3) flygräddningsgrupper vid
makthål l its. Förberedelser har skett för
viss omorganisation av de fyra centra
la transportflygdivisionerna samt en re
ducering av de åtta regionala divisio
nerna till fyra. Även flygräddnings
grupperna kommer att reduceras i och
med att de medeltunga grupperna kom
mer att utgå.

Tabell 3
Planerad och uttagen flygtid
Planerat Uttaget
Flygslag
lP 84
4400
4024
lP 85
700
600
lP 101 I
3040
2336

(firn)
Diff
+376
+100
+704

Flygtidsuttaget på TP 84 Hercules har
bl ivit lägre än planerats främst pga en
gagemanget i PFF-övningen vid F 7 och
bristande ti IIgång på besättni ngar. Flyg
ningarna för SWEDINT i Bosnien, Röda
Korset i Afrika och deltagande i öv
ningen Polstjärnan har dock givit be
sättningarna goda erfarenheter och kun
skaper som i viss mån uppväger ej ut
~
tagen flygtid . (Tabell 3.)
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Förberedelser för omsättning av
TP 85 (Caravelle) ti II S 102 B Korpen
fortsätter. Ett flygplan har tillförts För
svarsmakten under året. Det andra le
vereras under '1998.
Tillgängligheten på TP 1Dl-systemet
har, pga modifieringar, varit lägre än
som planerats.

Tabell 4
Planerad och uttagen flygtid (tim)
Flygslag

,--

Planerat
HKP3 - - 1205
HKP 10
3950
_ _ o

'--

I

~

Uttaget· Diff
-925 +280
3526 : +424

~

Differensen mellan planerad och ut
tagen flygtid beror främst på bristande
tillgång på piloter och ett stort antal fel
utfall. Trots detta har den grundläggan
de utbildningsverksamheten varit mer
omfattande än tidigare år med bl a ut
bildning av H KP 3-besättningar på HKP
lO-systemet. (Tabell 4.)
Införandet av operatörsplats och spe
ciell navigeringsutrustning har slutförts
under året.
Flygräddningsgruppernas
bered
skapstid (utöver den ordinarie) har upp
gått till nära 10.000 tim. Vid sjörädd
ninginsatser och sjuktransporter har 172
flygtimmar förbrukats och 72 personer
har räddats respektive transporterats.

Gemensam produktion
Som en följd av FB 96 läggs F 5 (Ljung
byhed) och F 15 (Söderhamn) ned. Av
veckl i ngen har påbörjats och ska vara
avslutad senast den 30 juni 1998. Av
vecklingarna följer uppgjorda planer.
Motorbytet på SK 60 ti II motor RM 15
har försenats. Detta har negativt påver
kat både den pågående och den kom
mande pilotutbildningen samt övrig
flygutbildning på SK 60 vid flottiljerna.
För att snabba på förloppet har För
svarsmakten tecknat kontrakt med FFV
att genomföra huvuddelen av motor
bytena samt med Nyge Aero att göra
resten av bytena samt att svara för fort
satt underhåll av SK 60.
Förberedelser har gjorts för att över
föra Trafikflygarhögskolan (TFHS) med
33 SK 61 och åtta PA 31 till Lunds Uni
versitet fr o m den 1 januari 1998.
Flygverksamheten vid MåIflygdivi
sionen vid Ma·l:men upphörde den 30
juni 1997. Avvecklingen av flygplan
system 32 Lansen pågår.

Personal
Anställ.d personal. - Antalet yrkesoffi
cerare har minskat till följd av avgång20

Försvarets första Gripen-division finns organiserad vid F 7/Såtenäs.
Eldprovet blev krigsförbandsövningen i september 1997.

Foto: Johnny Lindahl

TabellS
Grundläggande och nivåhöjande officersutbildning
I

~

Planerat
Kurs
antal elever
96/97
--
OHSOK
81
33
OHSROK
- -- -+-

KHS SK/AK
KHS HK
KHSROK

TAK

28~0
40

I

I

~

FHS ROK

CK 95-97

Påbörjat
antal elever
96/97
66
9
2
28°8

20--

I

;~

ar i samband med FB 96. Totalantalet
reservofficerare har emellertid inte för
ändrats under året. Antalet civilanställ
da har minskat kraftigt. Minskningen
beror på att viss driftspersonal överförts
till FORTV.
Några flottiljer har redovisat att de
haft svårigheter att rekrytera till den
grundläggande utbildningen, då främst
på teknikersidan. Svårigheterna sägs
bero på alltför höga betygskrav från
gymnasiesl(olan. Kraven kommer att ses
över till kommande uttagningar.
Skolverksamheten har i allt väsentligt
följt uppgjorda planer. Yrkesofficersut
bildningen (OK) samt reservofficersut
bildningen (ROK) vid F 14 har genom
förts med goda utbildningsresultat. Ut
bildningarna vid KHS HK och SKlAK
vid F 20 har genomförts upp till skolans
fulla kapacitet. (Tabell 5.)
Utbildningarna vid Försvarshögsko
lan har i allt väsentl igt genomförts en
ligt vad som planerats.

Varav
kvinnor

Antal
godkända

Antal elever
1995/96

11

62
9

75
8

40

41

1

258__~ 2_808_2~~~~~~-186"o-o,----j
__

I

+

5

~

14



Special utbi Idn i ngen har i stort ge
nomförts efter förbandens önskemål.
Dessa ligger dock under behoven be
roende på den strama ekonomiska si
tuationen.
Värnpliktiga. - Alla som fullföljt
grundutbi Idingen är krigsplaceri ngsba
ra . Två tredjedelar har blivit krigspla
cerade. Det motsvarar krigsorganisa
tionens krav.
Jämfört med föregående år har av
gångarna under grundutbildningen

Tabell 6
GU
Inryckta
1-. . 
Avgångar
(%)

Utrrckta
Krigs
placerade

94/95
4739

95/1996*
7799

1997
3841

:559 (11,8) 1104 (14) 499 (13)
4180
5741
3269

- -

2774

I

4228

2148

• Redovisningsperioden 9517996 avser 78 m,j nader.
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tiljerna har dessutom sänt in miljörap
porter ,för 1996 ,för flotti Ijflygplatser och
skjutmå I ti II respektive länsstyrelse.
Särskilda miljöprojekt i form av flyg
bullermätning vid F 4 och miljöskydds
åtgärder vid övningsflygplats (Byholma)
har fortsatt under året och beräknas vara
avslutade i början av 1998.
Ti Ilståndsprövni ng av flotti Ijflygplat
sernas verksamheter pågår. Regeringen
har ännu inte tagit något slutligt beslut
med anledning av Försvarsmaktens
överklagande av Koncessionsnämndens
besl ut. Detta innebär att de flesta be
sluten ännu inte vunnit laga kraft.

Internationell verksamhet

Meteorologen blir alltmer konsult med kvalitets
granskande och systemutvecklande funktioin.

Tabell 7
RU
94/95 95/1996* 1997
Inryckandebehov~ 2594 1 217
9ro
l:Jtbildade
-1
907
765

m--

Foto: Ivar Blixt

till repetitionsutbildning har använts för
att anpassa en basbataljon mot Gripens
behov. Totalt har 86 procent av de in
kallade genomfört tjänstgöringen. (Ta

bell 7.)

• Redovisningsperioden 9S/1996 avser 18 m5nader.

"SK 60 Ny" försenas.
Lunds universitet
tar hand om TFHS.
Svårt rekrytera
till vissa förband.
Alltför m'ånga vpl
aVbryter utbildningen.
Lokala miljöplaner.
Försvaret överklagar
Koncessionsnämndens
beslut.
Fem PFF-övningar.
sjunkit. De ligger emellertid fortfaran
de på en alltför hög nivå. (Tabell 6.)
Större delen av medlen som avsatts
FlygvapenNytt nr 2/98

5.322 elever har genomgått regionala/
centrala kurser. De har förbrukat 41.203
tjänstgöri ngsdagar.
Antalet dagar för övning i krigsför
band har som en engångsföreteelse ökat
markant i samband med genomföran
det av systemkontrollövning LOMaS
Mitt.

MAL-verksamhet
Byggproduktionen och underhållet av
mark, an lläggningar och lokaler samt
det centralt planerade flygfältsunder
hållet har i stort kunnat följa uppgjorda
planer.
Resurser för fastighetsdriften, ansva
ret för löpande och planerat underhåll
samt lokalvården överfördes till FORTV
från och med den 1 juli 1997.

Miljöverksamhet
Lokala miljöplaner har upprättats för
huvuddelen av flygvapnets förband och
skolor. De innehåller bl a planer för
källsortering, avfallshantering mm. Flot

Inom ramen för Partnerskap för fred
(PFF) har flygvapnet deltagit i fem öv
ningar:
Co-operative Gard 97. En antal stabs
övningar som syftade till att kunna ge
nomföra en NATO-ledd multinationell
fredsbevarande insats, typ insats i f d Ju
goslavien.
Co-operative Banners 97. Övningen
genomfördes i Sverige och Norge med
samtl iga vapenslag representerade. U r
flygvapnet deltog en grupp Jaktviggen
ur F 4 och F 16 samt stabsofficerare till
HQ North i Stavanger. Totalt deltog 17
länder.
..Baltops 97. Övn ingen genomfördes
i..Ostersjön med 13 deltagande länder.
Ovningsändamålet var fredsbefrämjan
de och humanitär insatsverksamhet.
Flygvapnet deltog med AJS 37 Viggen
ur F 21 och HKP 10 ur F 15.
Co-operative Bear 97. Övn ingen
ägde rum i Sverige med F 7 som bas.
Övningens ändamål var materiel- och
sjuktransporter med stora transportflyg
plan. Tio länder deltog med transport
flygplan. Sex länder hade sänt obser
vatörer.
Co-operative Baltic Eye 97. En årli
gen återkommande sjö- och fJygrädd
ningsövning. Flygvapnet deltog med
HKP10urF21.
Utöver detta har flygvapnet (på ett
utmärkt sätt) deltagit i ett antal utländ
ska flygdagar och förevisn ingar.

Ekonomi
ÖB:s uppdrag till C FVL (dvs för flyg
vapenprogrammen) uppgick ti II en an
slagsram på 14.330 Mkr. Det slutliga ut
fallet på anslaget blev 1.592 Mkr lägre.
Detta beror i huvudsak på en ändrad be
talningsteknik under 1997 mot Försva
rets Materielverk. Den s k samlingsfak
tureringen ersattes med en milstolps
fakturering.
•
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Den 16 februari lämnade Försvarsmakten
en ekonomisk redovisning till regeringen. I
redovisningen drogs bl a följande slutsats:
"Omvärldsutvecklingen såväl som den
ekonomiska situationen genererar ett sam
manfallande behov av att snarast ominrik
ta Försvarmakten i avsikt att inom anvisad
ekonomi forma en balanserad framtidsin
22

riktad struktur. Nuvarande struktur löser
inte morgondagens utmaningar. Åren 1998
och 1999 måste, i avvaktan på långsiktiga
politiska beslut, bli två år av förberedelser
för det nya. Men att längre än nödvändigt
bli vid den struktur som denna plan visar,
framstår i ljuset av såväl ekonomi som om
världsutveckling som mindre lämligt. fl
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för att motsvara framtida krav
och behov.
Försvarsmakten ska efter be
slut av regeringen delta med
trupp i fredsfrämjande och hu
manitära insatser på mandat av
FN eller OSSE för att främja in
ternationell fred och säkerhet.

j,M~otJ·

1991
....-.. AV

~

förmågan att lösa
huvuduppgifterna

7 ägra viktiga punkter i års
redovisningen:

• Försvarsmakten har god för
måga att lösa sina uppgifter i
nuvarande omvärdsläge.
• Det finns vissa brister i kun
skaperna vid samverkan med
andra nationer, främst när det
gäller militär fackengelska, in
ternationella stabsrutiner och
teknisk materiel för samband
och ledning.
.36 enheter har lagts ner, sju
enheter har organiserats och
51 enheter har omorganise
rats.
• Under 1997 har 993 officera
re och 2.022 civila medarbe
tare lämnat Försvarsmakten .
• Försvarsmaktens anslagsspa
rande för 1997 uppgår till
1.178 miljoner kronor.

försvarets uppgifter
Försvarsmaktens fundamentala
uppgift är att i fred! förbereda för
att i krig försvara riket mot väp
nade angrepp som hotar dess fri
het och oberoende. Angrepp ska
kunna mötas var det än kommer
ifrån och hela landet ska kunna
försvaras.
Försvarsmakten ska kontinu
erligt i fred och under kriser
kunna övervaka och hävda ri
kets territoriella integritet, i luf
ten, till sjöss och på marken.
Försvarsmakten ska kunna
ställa kvalificerade förband och
andra resurser tilll förfogande för
internationella fredsfrämjande
och humanitära insatser.
Försvarsmakten ska kontinu
erligt kunna stödja samhället vid
svåra påfrestningar i fred.
I nuvarande omvärldsläge är
de militära hoten starkt begrän
sade. Försvarsmakten ska emel
lertid ha förmåga att anpassa sig
till förändrade krav och förut
sättningar i dessa avseenden. På
motsvarande sätt ska förmågan
att lösa övriga uppgifter kunna
anpassas .
Försvarsmaktens beredskap
ska därför medge att organisa
tionens huvuddel inom ett år
efter beslut uppnår full krigs
duglighet. Beredskap, organisa
tion och planläggning ska vida
re medge att Försvarsmaktens
förmåga långsiktigt kan anpas
sas, dvs utökas eller förändras
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Försvar mot väpnat angrepp. 

Våra TP 84 Hereules utnyttjas regelbundet för
internationella uppdrag.
foto: u/f Ny/öf

Uppgiften försvar mot väpnat
angrepp kan lösas i nuvarande
omvärldsläge och med den be
gränsade målsättning som stats
makterna har bestämt. Rege
ringen ställer lägre initiala krav
på förmågan att möta väpnade
angrepp än tidigare. Därför har
antalet förband minskats och
krigsdugligheten tillåtits nedgå.
Territoriell integritet, bered
skap och incidentverksamhet. 

Försvarsmaktens förmåga att
upprätthålla den territoriella in
tegriteten är god i nuvarande
omvärldsläge. Förmågan att in
gripa mot främmande undervat
tensverksamhet är dock begrän
sad . Våra resurser för sådana in
grepp är begränsade i förhållan
de till landets stora sjöterritori
um .
För att säkerställa tillgång på
förband för beredskapsinsatser
över året, har utbildningen an
passats så att förbanden tidigt
kan utnyttjas för sådana uppgif
ter.
Försvarsmaktens beredskap
har under året analyserats och
ambitionsminskningar har gjorts.
Detta gäller såväl insatsbered
skap som långsiktig beredskap.
Internationell verksamhet. 

Försvarsmakten har god förmå
ga att planera för, organisera och
genomföra fredsfrämjande ope
rationer, PFF-verksamhet och
övrig internationell verksamhet.
En kartläggning av de åtgärder
som krävs för att ytterligare öka
kunskaperna vid samverkan
med andra nationer har genom
förts under 1997.
Stöd till det civila samhället.

- Försvarsmaktens förmåga att
ge stöd till det civila samhället
är omfattande. Under 1997 har
understöd lämnats bil a enligt
avtal inom räddningstjänsten
(främst sjöräddning). Understöd
har också lämnats vid särskild
framställan till Försvarsmakten
från civila myndigheter, t ex vid
eftersökning av försvunna per
soner, brandbekämpning, över
svämningar och snökaos. Vida
re har visst materiellt understöd
lämnats, bl a i form av utlåning
av bandgående fordon till kom
munernas räddningstjänster.
Under 1997 har Försvar
smakten totalt genomfört 1 .073 ~
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insatser med helikopter, fartyg
eller trupp. Av dessa var:
.981 insatser med helikopter.
• 62 insatser med trupp (totalt
4.050 mandagar, varav Hem
vjrnet står för cirka 50 pro
cent) .
• 30 insatser med fartyg.
Sjöl'jgesinformation har Ijm
nats vid ett antal tillfällen i sam
band med insatser mot smugg
ling. Stridsbåt 90 har lånats ut till
Polisen och Kustbevakningen.
Under 1997 har Försvars
makten gjort en översyn av pla
neringen av stöd till det civila
samhället. Slutsatserna har ar
betats in i den operativa plane
ringen.

De viktigaste
produktionsresultaten
Den utbildning och de övning
ar som genomförts under året
har kvalitetsmässigt nått förvän
tat resultat och gett goda erfa
renheter.
Grundutbildningen utbild
ningsåret 1996/97 har avslutats.
De kvalitativa målen har nåtts av
huvuddelen av förbanden.
De kvantitativa målen har inte
nåtts av ett antal förband, pga
värnpliktsavgångar. Den milda
vintern har medfört vissa brister
i strid i vintermiljö. Begräns
ningar finns även när det gjller
strid i mörker vid ett antal för
band.
Den kompetenshöjande ut
bildning som yrkes- och reserv
officerare normalt ges vid krigs
förbandsövningar har uteblivit
pga den låga nivån på denna
verksamhet. De negativa effek
terna som utebl ivna truppfö
ringstillfällen får för yngre offi
cerares funktionskunskap och
förmåga har till viss del kom
penserats. Det har bl a skett
genom andra former av repeti
tionsutbildning såsom lednings

tranmgsövningar och andra
funktions- och systemövningar.
Materielanskaffning har under
perioden genomförts enligt gäl
lande materielplan; kvalitativt
har uppsatta mål nåtts. Förse
ningar av leveranser har emel
lertid varit större än den över
planering som utnyttjats.

läget i krigsorganisationen

• • Under året har följande vik
tigare övningar genomförts :

Under året har också ett stort
antal materielsystem tillförts För
svarsmakten bl a stridsvagn Leo
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Förband (motsv)

jon , bevakningsbåtar, stabs-,
lednings- och lagfartyg för Yt
stridsförbanden som medger
ökad taktisk/operativ rörlighet
samt lämpar sig för internatio
nella insatser, Iledningssystem för
marin- (LIM) och flygstridskraf
terna (L1 FV), JAS 39 Gripen, del
serie 2, och flygande och mark
bundna radar- och signalspa
ningssystem (FSR-890, PS 870fT,
S 102B).
Minröjning i Baltikum. - För
band ur 2. minkrigsavdelningen
har genomfört två minröjnings
operationer under året - Lett
land i maj (Irbensundet och in
loppet till Riga) och Litauen i au
gusti (inloppet till Klaipeda).
Minröjningen har genomförts på

Kustkorvett vänder på en S-öring.
Foto: Lennart Andersson
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Tabell 1

Försvarsmaktens organisationsutveckling
3S

~

Försvarsmaktsgemensamma
övningen Polstjärnan.
~ Krigsförbandsövning för bas
bataljon med deltagande av
en Gripen-division.
~ SamMarin 97 (Nordvart).
~ Ledningsövningar på såväl
central, regional som lokal
nivå.
~ Samövning med olika civila
ledn i ngsn ivåer.
~ Internationell övningsverk
samhet inom ramen för PFF,
bl a deltagande i Norge med
Jaktviggen-förband och far
tygsförband. Sverige ansvara
de för hamnfasen under öv
ningen Ca-operative Banners.

ett mycket professionellt sätt och
de gjorda insatserna befjster för
troendet för det svenska kun
nandet både inom de egna leden
och i de utländska mariner som
har kunskap inom området.

pard, Stridsfordon 90, Pansar
bandvagn 401 och 501, Krigsbro
5, fältuniform m/90 till Hem
värnet, ubåt av typ Gotland,
m i nröj n i ngsfartyg (Styrsö-k Ias
sen), båtar till en amfibiebatal

Samtliga baltiska stater har gjort
framställningar om fortsatt sådan
verksamhet under 1998.

Försvarets
omstrukturering
Under 1997 fortsatte den om
fattande, och i många avseen
den genomgripande, omstruk
tureringen av Försvarsmaktens
staber, förband och skolor. 36
enheter har lagts ner, sju enhe
ter har organiserats och 51 en
heter har omorganiserats. Under
året har 993 officerare och 2.022
civila medarbetare lämnat För
svarsmakten. Antalet officerare
borde ha varit cirka 1.500. Av
c ivil personal har cirka 1.500
fått ny anstä l lning i Fortifika
tionsverket. I den fortsatta om
struktureringen är det absolut
nödvändigt att komma till rätta
F/ygvapenNytl nr 2/98

Allt fler av den tvåsitsiga Gripen,
JAS 398, levereras nu till försvareUF7.

folo:

Lindahl

med den personella obalansen
bland officerarna.
Det antal förband som anges
i regeringens programvisa upp
drag har vidmakthåll ils (se ta
bell t) . Avveckling av krigsför

band har genomförts i enlighet
med regeringens mål.
Fortsättn i ngsutbi I d n ingen,
övrig övni ngsverksamhet och ut
bildning till befattningar inom
krigsorganisationen har bedri
vits på en lägre nivå än vad som
ursprungligen planerats. Anled
ningen är de ekonomiska åtgär
der som vidtogs hösten 1996.
Kristsdugligheten har bl a därför
nedgått ytterligare vid ett antal
krigsförband jämfört med 1996.
Vid vissa operativt viktiga för
band, bl a jaktflygdivisionerna,
har dock krigsdugligheten höjts
något under 1997.
Materielförnyelsen har, med
få undantag, skett enligt vad som
planerats. Tillförseln av anlägg
ningar till krigsförbanden har
varit av ringa omfattning under
året.
• • Försvarsmaktens förmåga
är god vad gäller försvar mot
FlygvapenNytt nr 2/98

väpnat angrepp och förmåga att
hävda den territoriella integri
teten. Detta i nuvarande säker
hets- och militärpolitiska läge
samt i förhållande till ställda
krav och de kraftigt reducerade

uppgifterna. Förmågan är likaså
god att ställa förband och andra
resurser till förfogande för inter
nationella fredsfrämjande insat
ser, liksom att stödja det civila
samhället vid svåra påfrestning
ar.
Om det däremot uppstår ett
läge med risk lör angrepp med
iståndsatta stvrkor förutsätts att vi
har genomfö'rt återtagni ng. Den
na återtagning ska kunna ge
nomföras i nom ett år. Redan häri
ligger en viss risktagning både
vad gäller underlag för och själ
va beslutsfattandet och genom
förandet av återtagningen inom
den angivna tidsramen.
Vår operativa förmåga, även
efter genomförd återtagning, är

i ett sådant läge inte tillräcklig
för att föra ett framgångsrikt för
svar. För en sådan uppgift krävs
en avsevärt större krigsorgani
sation och försvarseffekt än den
som nu kan mobiliseras, även
om full återtagning genomförts.

per och besitta sådana rutiner,
att detta kan genomföras utan
omfattande omsko'l ning eller
specialträning. Basen för detta
kan bara inhämtas i den egna or
ganisationen. Dess förmåga sät
ter därmed en klar gräns för hur
Försvarsmakten kan vara ett
verksamt säkerhetspolitiskt in
strument i dessa avseenden för
regering och riksdag.
Ekonomi. - Årets ekonomis
ka resultat har in i det sista varit
omgärdat av stora osäkerheter.
Det beror på de genomgripan
de ekonomiska effekter som
uppstår vid omställning till full
tilllämpning av anslagsförord
ningen. Regeringens beslut, att
återlägga sex av de åtta miljar
der kronor som stod till rege
ringens disposition under 1997
på anslaget A l, ledde till att
årets ekonomiska resultat blev
ett anslagssparande på 1. 178
miljoner kronor.
Anslagssparande på 1.178
miljoner kronor tillsammans
med:

• En aviserad avstämning av an
slasförordningens effekter under
början av 1999, som kan inne
Betr.delsen
bära att ytterligare cirka 500 mil
av hög kompetens
joner kronor tillförs Försvars
makten .
• En kompensation i efterhand
1997 års resultat visar på nöd
för årets valutaförluster om cirka
vändigheten av att snarast åter
500 miljoner kronor.
ställa personalens kompetens i
dess vidaste bemärkelse. Annars
Det senare innebär att årets an
kan vare sig framtidstron eller
slagssparande "under normala
professiona I ismen upprätthå I
omständigheter" skulle ha varit
las. För det krävs framförallt att
cirka 2.000 miljoner kronor. Det
övningsverksamheten kommer
var detta belopp som inplane
igång igen på en nivå som inte
rades i 1997 års Försvarsmakts
bara är acceptabel utan också
plan (FMP 97) . Den verksamhet
utvecklande. De internationella
som bedrivits under 1997 har
uppgifterna, som bliren alltstör
alltså i allt väsentligt, trots all
re och viktigare del av Försvars
turbulens runt siffror och belopp
maktens verksamhet, accentu
under hösten, genomförts på det
erar behovet av detta.
sätt som förväntades. Krafttag
För att kunna verka interna
måste dock tas för att komma ti II
tionellt - i olika miljöer och på
rätta med den obalans som upp
olika nivåer, från grupp upp till
dagats i ekonomin för de när
de högsta ledningsnivåerna 
maste åren. Det är under 1998
måste Försvarsmaktens personal
försvarets stora utmaning.
•
och förband ha sådana kunska

Armens nya stridsvagn "121"
har dig på kornet.
Folo: Sven-Åke Haglund
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Regeringen har uppdragit åt landshövdingen i Dalar
nas län, Gunnar Björk, "att lämna förslag till hur ut
bildningsverksamheten för främst anställd personal
inom Försvarsmakten kan bedrivas och samordnas, så
att de samlade resurserna utnyttjas bättre". Utreda
ren lämnade sitt slutbetänkande till regeringen den 10
mars. Förslaget förväntas bli föremål för remissbe
handling av bl a Försvarsmakten (FM). Ett regerings
beslut antas fattas i slutet av 1998.

~
~
~

~

~

~
~

et skolsystem som utredaren fö

reslår beskrivs här. Det kan sam
manfattas enligt följande:

En försvarsmaktsgemensam officers
utbildning.
Ett flexibelt system som ti livaratar för
svarets differentierade behov av kom
petens. Behovet av specialkompetens
tillvaratas dels genom specialkurser
inom yrkesoffi cersprogrammet, dels
genom ett särskilt fackprogram.
Individuellt anpassad utveckling med
möjlighet till tidiga val av kompe
tensinriktning.
En långsiktig kompetensutveckling
anpassad ti II en föränderi ig utveck
ling.
Ökade möjHgheter att direktrekryte
ra civil kompetens.
Ett närmande till den civila högsko
lan vad gäller kraven på en akade
miskt kvalitetssäkrad utbildning som
på sikt kan bli värderad i "högskole
poäng".

stora skillnaden jämfört med nuvaran
de system består i att rekryteringsbasen
breddas genom att samtliga nationella
gymnasieprogram ger ti Ilträde ti II offi
cersutbildning. Detta bedöms öka möj
I igheterna att ti Ilgodose behovet av spe
cialistkompetens.
Yrkesofficersprogrammet, som om
fattar 80 poäng, genomförs vid de tre Mi
litärhögskolorna lokaliserade till Öster
sund, Solna (Karlberg) och Halmstad.
Den första terminen är försvarsmakts
gemensam, den andra är försvarsgrens
gemensam. Termin tre och fyra består av
skola och delvis integrerad med yr
befattningsutbildning. De två första ter
kesofficersprogrammet.
• En högre reservofficerskurs om 6 minerna genomförs vid någon av mili
tärhögskolorna, medan de senare ge
poäng som genomförs vid FHS.
nomförs vid någon av dagens facksko
lor beroende på individens inriktning
som officer. Inom ramen för yrkesoffi
Krav för antagning
cersprogrammets 80 poäng ska aspi
ranten genomföra s k specialkurser om
sammanlagt
20 poäng. Godkänd utbild
För att kunna bli antagen till yrkesoffi
ning leder till yrkesofficersexamen och
cersprogrammet erfordras examen från
något av de 16 nationella gymnasie fänriks grad. (Bild 2.)
Specialkurser. - Den stora skillnaden
programmen med lägst betyg G i kärn
ämnena (bl a svenska, engelska och ma jämfört med dagens utbildningssystem
tematik). Vidare krävs genomförd värn är att officeren tidigt erhåller en bättre
plikt motsvarande 12-15 månaders be helhetsförståelse för totalförsvarets roll.
fälsutbildning med goda betyg. Den Vidare blir det möjligt att tidigt välja in-

Förslag till nytt skolsystem (Bild

1)

16

lliJ

[Y]
[MJ

Fackprogrammet 40 P

lliJ
Officersutbildningen (bild 1) föreslås
: 40 P
[AJ
bestå av följande program:
WM
• Yrkesofficersprogrammet om 80
MHS Fack
poäng som genomförs vid nya MHS.
skola
OJ A
N
• Fackutbildningsprogrammet om 40
I
Stabspgm
poäng.
Taktiskt pgm
W
• Taktiska programmet om 40 poäng
Civ högskola minst 140 p
[I]
Inträdesprov
som genomförs vid MHS/ fackskola.
Ex: flygning, meteorolog
[Q]
• Stabsprogrammet om 40 poäng som
Kn
Yoff pgm
Mj
~
genomförs vid FHS.
Fk ----- lt
• Chefsprogrammet om 80 poäng som
W
genomförs vid FHS.
[AJ
Förkunskapskrav EJ Befattningsutbildning
----- Praktisk tjänstgöring
• Reservofficersprogrammet om 40
poäng som genomförs vid MHS/fack

I

W

Q~

I
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möjlig på alla nivåer. Fackprogrammet
ska också ge möjlighet att bättre tillva
rata den varierande skolbakgrund som
rekryteri ngen från samtl iga nationella
gym nasieprogram innebär.
Det taktiska programmet. - I likhet
med i dagens struktur föreslås ett nivå
höjande taktiskt program om 40 poäng.
Programmet innehåller 5 poäng av för
svarsmaktsgemensamma studier samt
35 poäng försvarsgrens- och befatt
ningsutbildning. Försvarsmakts- och för
svarsgrensgemensam utbildning kom
mer att genomföras vid MHS. Befatt
ningsutbildningen sker vid respektive
fackskola. Efter godkänd examen be
fordras officeren till kapten. Ur ett flyg
vapenperspektiv bedöms det taktiska
programmet att ti II största del motsvara
dagens FKHS HK.

Yrkesofficersprogrammet (Bild 2)
Försvarsmakts
gemensam
utbildning
20 poäng

Försvarsgrens
gemensam
utbildning
20 poäng

(

Befattningsutbildning
20 poäng

)

Va rav specialkurser 20 poäng

Stabs- och
chefsprogrammen
Stabsprogrammet om 40 poäng ska er

Militärhögskolan

Fack-, funktions
och/eller stridsskolor

dividuell inriktning genom att studera
specialkurser (inte att förväxla med da
gens specialutbildningar). Specialkur
serna omfattar flera områden och syftar
till att officeren tidigt ska kunna få en
kompetensprofil som svarar mot orga
nisationens behov och individens för
utsättningar.
Befattningsutbildning. - Efter yrkes
officersexamen behöver den framtida
officeren, i större omfattning än idag, ge
nomgå kompetenshöjande utbildning
för att kunna krigsplaceras på den be
fattning han/hon är rekryterad mot.
Längden på denna utbildning kommer
att variera beroende på yrkesfack och
befattn i1ng.
Efter två års godkänd befattningsut
bildning/praktisk tjänstgöring efter yr
kesofficersprogrammet kommer office
ren att befordras ti II löjtnant (som idag),
vilket är den nivå som ska utgöra basen
i officerskåren. Efter fyra år som officer
kommer det att finnas möjlighet till
fortsatta studier antingen vid fackpro
grammet (kompetenshöjande) eller vid
det taktiska programmet (nivåhöjan
de).

behov av officerare med fördjupade
kunskaper, insikter och färdigheter inom
en mängd olika fackområden. Utbild
ning inom fackprogrammet är inte ni
våhöjande. Fackutbildning ska vara me
riterande för speciella befattningar och
uppgifter. För de som inom dessa spe
cialområden särskilt utmärker sig dis
kuteras också möjligheten att införa en
speciell titel. Det kommer även att vara
möj ligt att efter genomfört fackprogram
genomgå nivåhöjande utbildningspro
gram.
De största skillnaderna jämfört med
dagens system är, att många av dagens
fackkurser föreslås inrymmas i ett fack
program som kommer att bli akademiskt
kval itetssäkrat. Vidare blir specialisering

sätta den nuvarande taktiska utbild
ningen (TU) vid Försvarshögskolan
(FHS). Utbildningen syftar till befatt
ningar på nivå 4, d v s major. Stabspro
grammet förändras så att utbildningen i
större utsträckn ing syftar ti II kompetens
för placering som stabsofficer i alla typer
av taktiska staber, taktiska centra samt
för staber vid internationell tjänstgöri ng.
För att uppnå syftet med stabsprogram
met, flyttas del av utbildningen från da
gens chefsutbildning (CU) till stabspro
grammet. Detta innebär i sin tur att en
del av dagens TU "trycks ut". Utbildning
i försvarsgrenstakti k måste därför ge
nomföras innan stabsprogrammet. Da
gens FU-skede under TU läggs efter
stabsprogrammet och anpassas bättre i
tid till individens behov vid tillträde till
befattn ingarna som utbi Idn ingen syftar
till. (Bild 3.)
FHS CU föreslås även fortsättningsvis
att vara tvåårigt (motsvarande 80 poäng)
och ersätta den nuvarande chefsutbild- ~

Utveckling av stabsprogrammet (Bild 3)

I Batchutb./praktik 6 v

Stabsprogrammet
40 poäng

fackprogrammet
Fackprogrammet omfattar 40 poäng och
syftar ti II att ti Ilgodose Försvarsmaktens
FlygvapenNytt nr 2/98

I

~

I

Taktik/teknik 4-8 v

Formell taktik

~

Stabstjänst

~

Management

1-

Från
Chefs
utbildningen

I
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ningen. Genom de förändringar i ut
bildningen som fö ~eslås i stabspro
grammet mi,nskar behovet av officerare
som genomför chefsprogrammet. Chefs
rollen och förståelse för det indirekta
och strategiska ledarskapet (att leda
genom andra) kommer att få en tydligare
profil i den framtida chefsutbildningen.
CU kan också kortas något i tid då delar
av dagens utbildning flyttar till stabs
programmet.

Reservofficersprogrammet
Den grundläggande reservofficersut
bi Idn ingen, reservofficersprogrammet,
omfattar 40 poäng och ett därpå följan
de nivåhöjande kurs om 5 alternativt 10
poäng för att kunna tjänstgöra som re
servofficer på nivå 5. Den längre ut
bildningen berör de som ska bli för
bandschefer. Reservofficersprogrammet

Flyghinder utgörs av master, vindkraftverk, höga bygg
nader, skorstenar och kraftledningar. Antalet (förut
om kraftledningar) ökar med cirka 1200 per år. Hu
vuddelen av ökningen består av mobiltelefonmaster
och vindkraftverk. På flygkartorna i skala l: l miljon
och 1:500 000 presenteras flyghinder utanför tätort
som är 40 meter och däröver. På flygkarta 1:250 000
presenteras flyghinder utanför tätort som är 20 meter
och däröver. Inom tätort visas, på alla tre kartserier
na, flyghinder som är 91 meter och däröver. I MIL AlP
redovisas i tabellform de flyghinder som finns på kar
torna.

'lut: Ö"e,.~tetött~AAt Leil.,4~~e~~o~, 1I~1J/LultIAl<t~~ektio~e~

kommer att genomföras vid MHS och re
spektive fackskola i ungefär samma om
fattning som idag.
Målet är att reservofficeren ska kunna
krigsplaceras direkt efter avslutad ut
bildning. Reservofficersutbildningen ska
bättre anpassas ti l l de civila högskolor
nas utbildningscyklar samt till reservof
ficerarnas möj I ighet att vara borta från
sitt ordinarie yrkesliv.
Utredaren har också funnit, att det
finns behov av att organisera alternati-

andra skäl för att försöka förbättra nog
grannheten. I NINS, det nya naviger
i ngssystemet som är under framtagande
för Gripen, är terrängnavigering (TER
NAV) en viktig komponent. I TERNAV
mäter radarhöjdmätaren aktuell höjd
och jämför den med en lagrad terräng
databas. Radarhöjdmätaren kan, om det
finns en mast eller något annat flyghin
der i dess lob, låsa på detta och alltså
ge felaktig höjduppgift. Därför måste ett
så korrekt hinderregister som möjligt
lagras i terrängdatalbasen. I Gripens sikt
linjesindikator kommer flyghinder att
kunna presenteras. Då måste man na
turligtvis presentera dessa med absoll ut
korrekt position.

ci}J

0sitionsuppgifterna på flyghinder
innehåller vissa osäkerheter. Detta
beror på att det är hinderuppsät
tarna som lämnar informationen. Bris
ter i kunskapen om kartor, referenssy
stem och koordinatsystem gör att un
derlaget inte alltid är det bästa.
Försvarsmakten har det mest kom
pletta hinderregistret i landet. Intresse för
att ta del av informationen finns från
Luftfartsverket, Lantmäteriverket, Iläns
styrelser och kommuner.
Onoggrannheten i hinderinformatio
nen är naturligtvis ett problem från flyg
säkerhetssynpu nkt. Det fi n ns dock även

Penndator för inmätning. För att un
derlätta orientering fram till varje hin
der presenteras hindersymboler med
gröna kartan som bakgrund.
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va utbi Idn ingsformer ti III ovanstående
reservofficersprogram. I de fall reserv
officeren önskar genomföra tidsbegrän
sad tjänstgöring i grundorganisationen,
måste kompletterande utbildning ges bl
a avseende utbi Idn ingsrelaterade be
stämmelser. Vidare kan det för vissa vara
lämpligt att kunna dela upp utbil'dning
en och förlägga den till sommaruppe
hållet. Huruvida detta kommer att ske
inom flygvapnet är inte klart idag.
Den högre reservofficerskursen före-

GPS griper in
I ambitionen att förbättra noggrannhet
och ti Ilförl itl ighet på flyghi nderi nfor
mationen pågår ett projekt där al lla hin
der mäts in med hjälp av satellitnavige
ri ngssystemet GPS. Särski Ida personel
la resu ~ser för inmätning hJr skapats.
Två grupper om två man mäter för när
varande flygh inder.
I\lär projektet startades bedömdes inte
den tekniska lösningen som särskilt
komplicerad. När kraven på noggrann
het och ti Ilförl itl ighet på informationen
emellertid specificerades, visade det sig

sl'ås omfatta 6 poäng (3 poäng försvar
smaktsutbildning år 1 och högst 3 poäng
taktisk utbildning under 2 år) och ersät
ta båda nuvarande reservofficersutbi Id
ningar vid FHS. Utbildningen ska ge
kompetens för befattning som major samt
medge befordran ti II överstelöjtnant.
Utökad civill kompetens. - Det före
slagna systemet medger även att civilan
ställda inom totalförsvaret kan genomfö
ra delar av programmen. Så kan t ex ut
bildning vid MHS nyttjas som militär in

att kraven på utrustn ing och mätförfa
rande ökade. Övergången från det svens
ka referenssystemet RT 90 ti II det glo
bala referenssystemet WGS 84 bidrog ti II
att göra uppgiften mer komplicerad.
FMV: TelekomS och Lantmäteriet G IS
centrum har varit till god hjälp under
igångsättningen av projektet.
Den utrustning som används är en
GPS-mottagare av god kvalitet med två
radiomottagare för mottagning av diffe
rentiella korrektioner - dels från det
s k SWEPOS-nätet (via EPOS), dels från
Sjöfartsverkets referensstationer. Till detta
är kopplat en penndator, där den topo
grafiska kartans databas finns lagrad samt
befintlig hinderinformation. Att helt för-

troduktionsutbildning, medan chefspro
grammet kan nyttjas för kompetensut
veckling av totalförsvarets chefer.
Slutsats. - Sammantaget ger föresla
get utbildningssystem många möjlighe
ter till flexibel och individuellt anpassad
utbildning. Detta är den största skillna
den mot dagens relativt konforma sy
stem. Försvarsmakten kommer att få en
officerskår som ku nskapsmässigt bl ir
både bredare och djupare och därmed
bättre rustad för framtida utveckl ing. •

Iita sig ti II "kartor på skärm" går dock inte
utan papperskartor används bl a för pla
neri ng av verksam heten. Mätutrustn ing
en anger vid varje mättillfälle antal syn
liga satell iter och dessas geometri (G DOP=
Geometric Dilution of Precision), så att
tillförlitligheten blir tillräckligt bra. Mät
ning kan inte alltid utföras - t ex kan
regnvåt tät skog ge ,för dåliga värden.
För att bibehålla tillförlitlighet på data
får inte informationen föras över ti II
andra system manuellt, då det vid
"knapptryckning" av koordinater oftast
uppstår vissa felaktigheter. I detta fall
sker överföri ng av informationen på da
tamedia (disketter ocil CD-rom).
I mitten av apri I hade i stort sett lan
det söder om Mälaren mätts in och mät
grupperna drar sig norrut.
• • Frågan: Hur skall hinder som sätts
upp efter inmätningen hanteras? uppstår
förstås. Förhoppningsvis kan mobiltele
fonföretagen anskaffa G PS-utrustn ing
och mäta på korrekt sätt, så att de upp
gifter som sänds in ti II Förvsarsmakten
kan användas med god tillförlitlighet.
FMV:TelekomS ska i i ta fram vägledning
för vilken typ av utrustning som bör an
vändas och instruktion för inmätning.
Viss kompletterande inmätning av "vårt
folk" kan dock bli nödvändig.
För den som vill läsa mer om denna
typ av inmätning kan rapport om pro
jektet beställas från FMV:TelekomS. •

Miljöanpassad hinderinmätning.
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Allt sedan människan började härma fåg
larna genom att flyga flygplan har flyg
planskrascher förekommit. I början berod
de de ofta på flygplanens dåliga tillförlit
lighet. Allt eftersom materielfelen började
minska kom orsaken allt oftare att bero på
att piloten inte i tid varit medveten om att
han/hon var på väg att styra ett fullt fun
gerande flygplan rakt ner i backen.

iJt

os flygvapnets olika flyg
planssystem har man låtit
införa allt mer förfinade
system för markkollisionsvar
ning. Trots detta har piloterna
inte al ltid förstått att tolka var
ningen rätt elller varit oförmög
na att reda upp situationen på
grund av t ex G-kraftsinducerad
medvetslöshet. För att undvika
markkollision vid dylika tillfällen
krävs istället att flygplanet utan
pi lotens assistans gör en upp
tagning.
Inom det amerikanska flyg
vapnet (USAF) har ett markkol
lisionsprojekt kallat GCAS
(Ground Collision Avoidance
System) bedrivits en ti d. Syftet
med detta projekt har varit att
utveckla och flygprova ett system
som utan att ge falska upptag
ningar ändå räddar pilot och
flygplan om risk för markkolli
sion föreligger.

Inbjudan från USAF
Efter att Sverige inbjudits att del
taga i programmet genomfördes
en utvärdering, som visade att
genom ett samarbete med ame
rikanerna skulle ett färdigt sy
stem kunna införas i JAS 39 Gri
pen betydligt tidigare än om sy
stemet skulle tas fram enbart
med resurser inom Sverige.
Inbjudan att deltaga accepte
rades och en liten grupp med
deltagare ur FMV:Flyg, FMV:Prov
och SAAB AB tillsattes. Efter in
ledande diskussioner beslöts att
en utvärdering av det försöks
system som fanns til llgäng lligt i
ett av USAF:s provflygplan, det
så kallade AFTI/F-16 (Advanced
Fighter Technologi Integration),
sku Ile genomföras.
Då detta flygplan är ensitsigt
krävdes inledningsvis en hel del
arbete för att få USAF:s accep
tans på att en fullständig (cirka
sex månader lång) inflygning
inte var nödvändig för den del
tagande svenske piloten. Till slut
beslöts på mycket hög ameri
kansk nivå att fem pass i dub
belkommando skulle räcka. Som
krav gällde dock att den svenske
piloten skulle ha genomgått
provflygarskola. Turligt nog för
mig var de andra möjliga pilo
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terna upptagna av viktigare upp
drag under den planerade prov
tiden.
• • I mitten av juni 1997 var det
dags att resa över till USAF:s för
sökscentral. Denna är belägen
på den kända Edwards flygbasen
i västra delen av Mojave-öknen
i det soliga Kalifornien. De fem
passen inflygning genomfördes
med flygplan lånat av USAF Test
Pilot School och med överste
löjtnant (i reserven) Dana Puri
foy, som utmärkt instruktör i bak
sits. Innan det var dags för flyg
ning krävdes dock en del studi
er av bl a materiellära och fö
rarinstruktionen. Detta fick till
största del skötas på egen hand.
I USAF ställs det krav på att man
kan åtgärderna för de mest kri
tiska felen ordagrant utantill, vi 1
ket naturligtis medförde lite extra
pluggande på kammaren. Det
hade inte varit lyckat att missa
det prov som man måste ge
nomföra varje vecka för att vara
godkänd att flyga.
Tiden i flygplanet ägnade vi
mest åt start och landning och så
kallade SFO-Iandings (simulated
flame out landing) där man si
mulerar motorbortfal ll och lan
dar efter en genomförd bedöm
ningslandning. Dessutom ge
nomförde vi lågflygning och flög
simulerade provlöpor i det om
råde där de kommande proven
skulle ske. Området ser ut som
en öken med lite låga buskar här
och där och några uttorkade sjö
bottnar där emellan.

Skuttigt + vingligt ...
Att flyga andra flygplanstyper är
inte så svårt som man kanske
kan tro. Det är lite som att låna
någon annans bil. Det känns inte
riktigt hemtamt i början, men
man vänjer sig relativt snabbt.
Som svensk pilot är man dock
bortskämd med att piloterna fått
vara med och ta fram kabinut
formningen. I amerikanska flyg
plan verkar det som om någon
icke flygande bestämt hur det
ska vara. Detta gör att det inte
alltid känns så naturligt att ar
beta med systemen.
Det största problemet med att

flyga F-16 är annars dess dåliga
landningsegenskaper.
Smalt
mellan huvudhjulen, hög roll
auktoritet och hög landningsfart
för att man inte ska skrapa i mo
torutloppet, gör att det gärna blir
lite skuttigt och vingligt innan
man till slut får stopp på ekipa
get. Byig sidvind gör det defini
tivt inte lättare .
Inför ensamflygningen
i
AFTI/F-l 6 fick jag en genomgång
avski l,lnaderna mellanAFTI och
den tvåsitsare jag flugit tidigare
av AFTI:s projektprovflygare
Kevin Prosser . De största ski 11
naderna var införandet av ett di
gitalt styrsystem och att de
flesta systemen sköttes via en så
kallad up-front controller.
Vid mitt första försök kom vi
inte till flygning beroende på att
styrsystemets i nbyggda test gick
fel. Istället fick jag lämna till
baka planet till NASA:s tekni
ker för felsökning. Efter di
verse omkörningar av tester
och utläsning av testresul
tat konstaterades, att ett
kablage ti II terrängfölj
ningsdelen hos styrau
tomaten var kortslutet
trots att den funktio
nen var urplockad ur
flygplanet. Efter att
kablaget parkerats
på rätt sätt ku nde
jag några timmar
senare taxa ut
för min första
ensamflyg
ning i F-16
Fighting Fal
con.

FV-träjor satt bra
Under utcheckni ngen hade jag
blivit lärd att undvika att använ
da bromsarna så mycket som
möjligt, då de annars lätt kunde
bli överhettade. AFTI-flygplanet
sköts av NASA som på Edwards
håll'er till allra längst bort från
startbanan. Detta medförde att
Jag hade drygt fem kilometer att
taxa och använder man brom
sarna så lite som mÖjligt går det
rätt så fort efter ett tag. Detta
medförde att den följebi 'l med
tekniker som skulle kontrollera
flygplanet precis innan jag ställ
de upp på banan var tvungen att
överskrida hastighetsgränsen för
att hinna med.
Det första passet användes hu
vudsakligen till allmän flygning

för att få mig
hemmastadd i
flygplanet. Det
avlöpte utan
några egent
liga bekym
mer. När
jag taxade

in ef
ter
passet
blev jag invinkad av
tekniker klädda i T-shirts
med vår svenska flygvapenlogo
type på bröstet. Tröjorna hade jag
före passet delat ut som ett teck
en på min uppskattning för allt
stöd. De var inte sena med att re
plikera med att bära dem när de
vinkade in mig efter passet som
förste svensk ensam i en F-l 6 och
dessutom som förste icke ameri
kan i AFTI:n. Hade det inte varit
för den stekande solen och den
40-gradiga värmen kunde det lika
gärna ha varit hemma på "FC",
dvs FMV:PROV i Linköping.
Det andra passet ägnades åt att
studera den så kallade PARS-funk
tionen (Pilot Activated Recovery
System). Systemet används av
GCAS-funktionen som aktiverar
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PARS
när systemet
Å
beräknar att en upptagning måste ske för att
undvika kollision med marken.
(Systemet räknar på en markfri
gång på 15 meter). I utprovnings
syfte kunde systemet även aktive
ras genom att avtryckaren på styr
spaken trycktes in. Då genomför
de systemet en roll till rätt på ving
arna följt aven upptagning med
en belastning på som mest 5 G. I
stort fungerade PARS-systemet
bra. N ågra förbättringar föreslogs
dock.
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va r i e
rande
fart, dyk
och bank
ningsvink
lar. När jag
som pilot an
såg att det var
dags för upp
tagning för att
inte slå i marken,
aktiverade jag ma
nuellt PARS-syste
met.

Förrädisk
markmiljö
Det tredje passet var tänkt som ett
provpass där systemets falsk
varningsbenägenhet skulle ha stu
derats. Tyvärr hade inte nöd
vändig mätutrustning kommit till
baka efter tillsyn utan passet fick

istä Ilet
göras om till
ett pass för att studera
systemets funktion över en
bart plan terräng. Proven genom
fördes som dykningar med

I stort visade sig
GCAS-systemet funge
ra på ett bra sätt. Inte vid
något tillfälle erhölls
någon omotiverad auto
matisk upptagning. Vad
som försvårade bedöm
ningen av systemet var att all
flygning skedde över ökenter
räng, där de högsta " träden "
utgjordes av halvmeterhöga bus- ~

kar. Avsaknad av "svensk gran
skog" gjorde det svår t att säkert
bedöma höjden över marken på
ett bra sätt. Detta var speciellt ut
talat vid de provposer som inn e
bar 20 graders dykvinkel i kom
bination med flygning i ryggläge.
Vid dessa fall var det mycket svårt
att avgöra när det va r dags för
upptagning, varför upptagning
nog initierad es på höjder högre
än vad som egentligen behövts.
• • Vid slutet av september blev
flygplanet åtgärdat, så att rikti ga
provpass var möjliga att genom
föra. Efter ett återi nflygni ngspass
med instruktör i baksits (mer än
45 dagar sedan jag senast landat
en F-16) var det dags för prov.
Denna gång var även dykvinkl ar

upp till 40 grad er med på pro
grammet. Som vid de tidi ga re
passen uppl evdes inga falska
upptagninga r vid dykvinklar min
dre än tio grader. När dykvinkeln
ökades blev emell ertid resultatet
ett annat. Reda n vid 15 graders
dykvinkel tyckte jag systemet tog
upp för tidi gt. Orsaken till detta
tror jag berodde på två saker,
de ls att minimihöjden hade höjts
från 50 till 150 fot, beroende på
att flygsäkerhetsrådet inte god
känt lägre provhöjd och dels be
roende på att syste met inte an
sa tte mer än 5 G:s belastning.
Som pilot tror jag man gärna be
lastar lite mer desto brantare dyk
vinkeln är för att seda n eventu
ellt minska på belastningen i takt
med att dykvinkeln minskar.

Det är den 8 juli 1997. Björn Johansson är redo för ensa m flygning i
AFTI/F-16. Några sista instruktioner, några sista kollationeringar ...
and so up he went away ...
Vid stora dykvinklar och låg
fart visade sig behovet aven "a u
tomatisk fartkontroll " tyd li gt.

Om man inte själv drog på gas
visade det sig att fartförlusten
blev avsevä rd med risk för okon

Br "GCA-syste et" lösningen på a
Flygsäkerhetsåret 1996 var ur ett perspektiv ett
mörkt år för flygvapnet. Fyra besättningsmed
lemmar omkom i tre haverier i kollisioner med
marken. Tyvärr är problematiken välkänd och
denna typ av haverier är ingen nyhet.
Flygvapnet är på intet sätt unikt av att plågas
av s k CFlT (Controlled Flight Into Terrain) eller
G-LOC (G-Iduced Loss of Consciousness) med
eventuell markkollision som följd. Man behö
ver inte heller begränsa CFlT-problematiken till
militär flygverksamhet. Det finns alltför många
exempel på "oförklarliga" civila haverier, där
flygplan kolliderar med marken från till synes
helt odramatiska flyglägen.
Med tanke på den arbetsbelastning dagens
och morgondagens piloter kommer att utsättas
för måste man befara att problemet kommer att
kvarstå och möjligen öka i omfattning. Kan lös
ningen utgöras av ett antimarkkollisionssystem
likt Auto GCAS - Automatic Ground Collision
Avoidance System?

@J{:

ärnaniAutOGCASärdet
elektroniska styrsystemet,
en terrängdataba s, rad ar
höjdmätare samt datorer för upp
tagningsberäkningar och algo
ritmer för avsökning av terräng
databasen.
Hjärtat i systemet är tVel sepa
rata enheter i vilka terrängdata
kan lagras och kollisionsberäk
ninga r utföras.
Funktionsprin cipen för syste
met framgår av bild 1. Från ett
givet ti Ilstånd för flygplan et
(höjd, fart, attityd , ro iivinkeli, po
sition, motorpåd ra g, förekomst
av yttre last etc) avsöks ett när
o mråde runt fl ygp lanet i ter
rängdatabasen. Samtidigt utförs
kontinuerl igt en upptagningsbe
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5 G-upptagning
Då fem sekunder återstår till dess
upptagning måste påbörjas pre
senteras va rnings informati on om
förestående upptagning för pi
loten . Då noll sekund er återstår
komm endera r Auto GCAS-styr
system et att ta upp. Upptag
ningen sker genom att roll a upp
fl ygpl anet till " rätt på vingarna"
med en ro llvinkelhasti ghet av
cirka 120"/sek fö ljt aven 5 G
upptagn i ng.
Utan att gå i n a Iltför djupt i de
systemsäkerhetsproblem so m
detta medför torde det vara klart
även för en lekman , att säker
hetskraven på en automatisk
styrsystemsmod, vilken har en
auktoritet av 120"/sek och 5 G,
är "tämlige n" omfattande. Ell er
för att uttrycka det i klartex t - en
pilot kan för modas bli mycket
upprörd om en sådan manöver
utförs vid fel tillfäll e. Därför läggs
ett mycket stort arbete ned på
att via systemövervakningsfunk

räkning med hjälp av den för
enklade modell en av hur flyg
planet fl yger. Baserat på till
gä ngli g ter
ränginforma
ti on och den
fra mräkn ade
flygbanan un
Te rrängdata bas- 1--':'=:':=':.:.:.;1.;'--........,
der upptag
sökning
ni,ng, beräk
nas kontinu
erligt den tid
som återstår
till dess upp
tagning måste
ske, om inte
förutbestämd
min sta höjd
sbll u nder
skridas.
Bi/d 1: Fuktionsprincip för "Auto GCAS".

ti one r omedelbart koppl a ur
Auto GCAS om insignaler inte
håller accep tabel kvalitet eller
processo rer inte fungerar tli ll
fredsställ ande.

Titta in i svängen
Den avsökningsyta som nämn
des ovan ö nskar man göra så
liten so m möjligt för att mini
mera erforderlig beräkningska
pac itet. Hur sökytan förändras
beroende på flygbanan avgörs
bl a av aktuel 'l lastfaktor. För
enkl at uttrycket försök er syste
met "titta" in i svängen för att
erhålla en mer optimal form på
avsökningsytan.
Den höjdinformaton som
finn s in om avsöknin gsyta n om
vandl as sedan från tred imensio
nell till tvådimensionell geno m
att högsta punkten i varje rad av
avsöknin gsytan väljs ut fö r att
sedan läggas på en linj e längs
färdlinj en enligt principbild,
bild 2 A-C.

Upptagningstid och
upptagninskommando
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problemet. Vid dykvinklar på 40
grader visade det sig mycket
svårt att få systemet att fungera.
Detta beroende på att radar
höjdmätaren började närma sig
gränsen för när den inte längre
fungerade tillförlitligt med kort
variga nedkopplingar som följd .
Dessa i sin tur innebar att syste
met direkt genomförde en upp
tagning som ren säkerhetsfunk
tion.

Björn Johansson flankerad av sina "beskyddare"/sina nysvenska
amerikanska tekniker.
trollerat läge som följd av upp
tagningen.
I vår Gripen finns som tur är

en "farthållare" kopplad till styr
systemet, så för Gripen-piloter
na finns möjligheter att lösa det

"AMKUS" för Gripen?
Efter genomförda prov kan man
konstatera, att det finns en rad
punkter som måste förbättras
och en rad frågeställningar vad

gäller människa - maskin an
passningen som måste få en slut
lig lösning. I det stora hela kan
man dock säga, att det finns en
god potential för att konstruera
ett för Gripen väl fungerande
AMKUS (automatiskt markkolli
sionsundvikande system) ... eller
vad vi nu ska kalla systemet här
i Sverige.
Under innevarande halvår
kommer en fortsatt utveckling av
systemet att genomföras av per
sonal från Lockheed-Martin till
sammans med ingenjörer från
SAAB. När det till försommaren
1998 blir dags att prova detta
system kommer vi även att ge
nomföra prov mot skogsterräng
och vid taktiska manövrer såsom
lågflygning och attackanfall. •

rkkol isions rOblemet?
Bild 2 A: Avsökningsyta vid planflykt.

Bild 2 B: Avsökningsyta vid sväng med 3 G.

omotiverade "falska" upptag
ningar. Det är därför önskvärt att
lägga sig så nära "gränsen" mel
lan en säker upptagningsberäk
ning och ett falskvarningsfritt sy
stem som möjligt.
Visar det sig att denna tvådi
mensionella förenkling av un
derl iggande terräng medför fals
ka upptagningar måste man söka
en lösning på beräknings- och
minneskapacitetsprob1lemet och
därmed möjliggöra en avsökning
av den ursprungliga tredimen
sionella databasen.
För att uppnå målen med att
korta utvecklingstid och minska
utvecklingskostnad för ett svens"'/"
Auto GCAS medverkar personal
från FMV och Saab AB i projek
tet. Ingenjörer från Saab deltog
under 1997 i utvecklingsarbetet
av systemet vid Lockheed Mar
tin Tactical Aircraft Systems i Fort
Worth, Texas. Dessutom med
verkar provflygare och prov
ingenjörer från FMV:Prov och
Saab i flygu~provningen av sy

stemet vid Edwards-flygbasen
under 1998.

Något för Gripen

000

En framtida anpassning av Auto
GCAS för JAS 39 Gripen kom
mer givetvis att innebära föränd
ringar i hårdvar,u konstruktion,
presentation, kravbi Id etc. Prin
cipen kommer dock att likna det
ovan beskrivna systemet. Vilken
kapacitet ett svenskt system
kommer att ha beror av tillgäng
lig beräknings- och minneska
pacitet, terrängdatabasens upp
lösning och integreringen av sy
stemet till styrsystemet mm.
Exempell på skillnader mellan
det amerikanska och svenska
systemet är möjligheten för Gri
pen att utnyttja automatisk drag
kraftsreglering och användning
av luftbroms under upptagning
en, vilket bör kunna förbättra
prestanda ytterligare.
•

Bild 2 C: Avsökningsyta vid sväng med 5 G.

Falska upptagningar
Över denna tvådimensionella
höjdprofil läggs sedan ett ter
ränghölje som får representera
en markprofi I mot vi Iket en kon
tinuerlig upptagningsberäkning
utförs för att avgöra hur lång tid
som återstår till markkollisiOh.
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Denna komprimeringsteknik
innebär att terränghöljet repre
senterar en något konservativ
uppfattning om underliggande
terräng, (Bild 3). Även om det gi
vetvis är bra att "vara på den
säkra sidan" medför detta ett pro
blem. En automatisk styrsys
temsmod med så hög auktoritet
som Auto GCAS har, kan ur pi
lotsynvinkel inte tillåtas utföra

Högsta punkt i respeklive cirkelsegment
vilka sedan flyttas in och läggs längs fllrdJmjen.

Bild 3: Komprimerimg av avsökningsyta. Av bilden framgår att de hög
sta punkterna i de tre cirkelsegmenten "dras in" till den tänkta färd
linjen och utgör en del aven stiliserad tvådimensionell terrängprofil.
På detta sätt hamnar toppar som ligger till höger eller vänster om färd
linjen rakt under flygplanet - en konservativ modellering.lY underlig
gande terräng som sparar beräkningskapacitet.
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När flygvapnet är i färd med att ta sitt högprestanda
flygplan JAS 39 Gripen i förbandsproduktion med 9G
och de krav detta ställer på våra piloter, har USAF (som
har flugit med högprestanda flygplan i över 20 år)
börjat titta på om det är möjligt för deras stridspilo
ter att verka i 12G.

-h)

' arje pi lot som har "provfl ugit" hu
mancentrifugen på Kil , antingen
som träning eller kvalificering
inför sin inflygning på Gripen, vet att ök
ningen i G-belastningen från 6 till gG
inte upplevs som linjär. Att sätta detta i
perspektiv till en ytterligare ökning från
g till 12G2, reser en hel del frågor. - Är
denna höjning av kroppsprestandan
möjlig och överhuvudtaget nödvändig i
ett modernt stridsscenario?
När provflygarna på prototypen ti II
F-22 för några år sedan var på besök på
F 7/Såtenäs hölls en kort genomgång
om flygplanet. När frågor om flygplanets
prestanda ställdes, svarade en av prov
flygarna utan att blinka: " It can outturn
and outburn anything excisting today
and tomorrow". Följaktligen har USAF
börjat tvivla på att F-22 :ans svängpres
tanda ska räcka i framti,den. Man har
därför börjat jobba på att säkerställa att
de verkl igen har ett fortsatt övertag mot
alla tänkliga hot även i morgon.

'2./'

Redan tillräckligt?
När man betraktar F-22 Raptor med
supercruise 3 , stealthteknik, TVC 4 , I'ång
räckviddiga radarjaktrobotar (AM
RAAM, RAMlET-drivna robotar i fram
tiden) och prestanda med avseende på
svängförmåga och dragkraft, frågar man
sig om inte detta borde vara tillräckligt.
Att kunna utnyttja denna teknik för att
bekämpa sin motståndare på långa av
stånd innan han ens vet om att du har
varit där framstår som enkel och effek
tiv taktik.
Tyvärr, eller som tur är, har aldrig
luftkrigen varit så enkla ... och kommer
förmodligen aldrig heller att bli det. Nya
vapen har alltid skapat nya motmedel.
Med detta i åtanke är risken stor, att
även ett modernt flygplan hamnar i ett
läge som kan liknas vid en klassisk dog34

fight. Detta förhållande visar t ex Viet
namkriget, där F-4 Phantom från första
början av kriget i nte var utrustad med
automatkanon utan skulle förl ita sig på
överlägsenheten i sina IR-robotar.
Att detta antagande inte fungerade
utan resulterade i taktikanpassning 
automatkanon och Top Gun-övningar
tillhör historien. Men det visar att USA
idag har lärt sin läxa. Ryssarna visar
med sina flygplan att de aldrig har släppt
taget om dogfighten, utan istället vida
reutvecklat den.
Sätter man då in F-22:an i detta sce
nario: Ett avancerat system med en sky
hög pri slapp, så hög att inte ens ett rikt
land som USA, har råd att förlora den na
resurs på antagande. USAF måste sä-

kerställa att man har ett övertag i alla
tänkbara situationer även i framtiden .

Nödvändig möjlighet
USAF har därför som en möjlig väg in
lett försök med 12G-prestanda för att bi
behålla överlägsenheten i luftkriget. Är
detta mÖjligt att genomföra? Ja, flyg
planstekniskt sett går det att svänga med
12 G och mer om så skulle krävas. Frå
gan är dock var gränsen går för mänsk
lig medverkan i cockpit.
De försök som genomförts i human
centrifugen på Brooks AFB i USA visar,
att combat edge-dräkten S i sitt norma

L

el
Det börjar med test och träning i centrifug, för att sedan bli momentan verklighet i flygplan.

Ila utförande inte ger ett tillräckligt G
skydd vid 12G. Försökspersonen erhöll'
G-LOO i stort sett omgående vid denna
belastning. När försökspersonen sedan
"scannades"7, vad avser kroppsbygg
nad, kunde combat edge-dräkten sys
om och anpassas exakt efter försöks
personens kropp. Denna anpassning
gjorde att försökspersonen kunde bibe
hålla medvetandet vid 12G.
Man kan fråga sig vilka resurser detta
kommer att kräva vid flygförbanden.
Kanske kommer det, bland annat, att
kräva en noggrann daglig kontroll av
de piloter som ska flyga. Om så behövs
krävs en ny anpassning av combat edge
dräkten för att säkerställa G-skyddet.

Ide som föll
Försök har även genomförts med en lut
ningsbar stol i cockpit. D v s jlu mer pi
loten belastade flygplanet, desto mer
lutade stolen bakåt. Detta för att min
ska det vertikala avståndet mellan hjär
ta och hjärna. Tanken var god, men pi
loterna drabbades av kraftiga sinnesvil
lor och iden förkastades.
Mot bakgrund av de problem som
höga belastningar medför, kan man
fråga sig: Är vi på väg mot förarlösa flyg
planssystem?
Både ja, och nej. - Vissa uppdrags
typer går att genomföra via fjärrstyrning

eller förprogrammering (RPV 8 , UAV9),
situationer där riskerna för egna förlus
ter bedöms som mycket stora. T ex spa
nings- och attacikföretag i områden som
är kraftigt luftvärnsförsvarade. Resulta
tet blir kanske inte lika bra som med pi
loter i cockpit, men företagen går att
göra om och om igen.
Ser man däremot på det komplexa
och dynamiska luftstridsscenariot, inser
man snart att de beslut som ska fattas
kräver omvärldsuppfattning och första
handsinformation; dvs pilot på plats i
cockpit.

Maskinen reservfaktor
Hur ska man då lyckas med detta om
man höjer belastningen till 12G? Själv
fallet kommer det att krävas bättre strids
dräkter, men även en ökad integration
människa-maskin. På samma sätt som
piloten idag får information om maski
nens status, kommer maskinen i fram
tiden att behöva information om män
niskan. Ett kontinuerligt informations
flöde om människans medvetandenivå
till maskinen är nödvändigt. Är inte
människan vid medvetande kommer
maski nen att ta över och agera för att
undgå ett haveri eller motverka en ned
skjutning.
Är det genomförbart? Ja, med stor san
nolikhet. Utmaningar har aldrig varit ett
hinderför människan, bara drivkraft..

1 Karolinska Institutet.
2 72 gånger jordens dragningskraft. T ex: v,'iger du 80
kg i TV·soffan väger du 960 kg i cockpit.
3 Overljud på grundmotor.
4 TrustVectorControl.
S USAF:s motsvarighet till vår egen stridsdräkt; den som
används i JAS 39 Gripen.
6 G.inducerad medvetslöshet.
S En form av röntgen. I detta fall för att fastställa kropps·
formen.
8 Remotel)' Piloted Vehicle.
~
9 Unmanned Aerica l Vehicle.
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r alla dagar den andra lik? Eller
har även du dagar då du kanske
inte skulle ha tagit det där flyg
passet? En alltmer komplex förarmiljö
ställer allt större större krav på piloten
vad gäller snabba beslut, situationsan
passning, uppfattningsförmåga och fätt
priori teringar under tidvis mycket hög
G-belastn ing, vi Iket också ökar kraven
på en god såväl mental som fysisk trim.
Missad eller feltolkad information kan
i fel 11äge få katastrofala efterverkning
ar. I bästa fall bara en DA (= driftstör
ningsanmälan - skrivs då något avvi
kande hänt) och ett mindre tillbud. Men
i extremfai il et ett förlorat människoliv
och ett totalhavererat flygplan.
Hurfungerarvi när allt går oss i hän
derna, men framför alit vad är det som
inte fungerat då det inte går riktigt som
planerat? Vad kan Ou påverka och för
bereda på bästa sätt för att inte bara
"hamna där" alltför långt in i en åter
vändsgränd, där enda utvägen är ut
skjutning eller haveri? Bli medveten om
vad som påverkar dig, lyssna på dina
egna signaler och vänj dig vid tanken
att säga nej till en flygning. Ett missat
flygpass är ett missat flygpass, tyvärr.
Men du har möjlighet att flyga igen i
morgon eller nästa vecka. Du ska inte
bara vara professionell i ditt flygande, i
din systemkunskap, i ditt vapenhand
havande. Ou ska vara proffs på att känna
dig själv. Du är den svaga länken. Kun-
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Awareness
"A continous perception of one self
and the aircraft in relation to the dy
namic environment of f1ight, thre
ats and mission, and the ability to
forecast, then execute tasks based
on that perception."

skapen och vården av dig själv är det
bara en som kan stå för ...

Se och förstå
Information utifrån tar kroppen emot
både på ett medvetet och ett omedve
tet plan med hjälp av våra sinnen; dvs
syn-, hörsel-, känsel-, smak- och lukt
sinnet. Ibland enbart med ett sinne. Men
alltsom oftast med flera av dessa i sam
verkan, vilket ger oss en god bild av
vad som händer runt omkring oss. Detta
sker utan att vi behöver rikta någon sär
ski Id koncentration mot att ti II exempel
registrera att kroppen rör sig. Ögat ser
saker passera, vinddrag känns och hörs,
örat med balansorganen registrerar ac
celerationer och lutningar. Viktigt är att
respektive sinne lämnar samstämmiga
uppgifter för att inte lura oss.
Problemen uppstår då människan

placeras i en
att fungera i, dvs luften
ett flygplan. Piloten luras att känna saker
som egentl igen inte sker och som i nor
mala fall mer eller mindre medvetet kan
sållas bort som sinnesvillor. Accelera
tioner och Iretardationer, G-t,i Illväxter,
ett stort informationsflöde i högt tempo
från både flygplanets instrument och
från omvärlden via ögon och öron, hög
kabintemperatur, radioprat med strids
Iedni ng, rote- och gruppkamrater, radio
störning. Stressorsakerna är många men
behöver inte alltid uppfattas av piloten
som stressande, medan hans under
medvetna kan ha fu lit upp med att reda
ut vad som sker. (Bild 1)
Ett gott resultat med ett säkert utfö
rande kräver goda ingångsvärden. Be
dömningen av dessa görs med en indi
viduell mängd kunskap och erfarenhet
som bas. Ju mer erfaren piloten är desto
mer stöming tål han. Han kan även er
sätta viss saknad li nformation av ledtrå
dar från andra instrument eller infor
mationskällor. Denna förmåga att ta åt
sig av information från omvärll den i
kombination med behandling och be
arbetning av dessa data är för piloten
livsviktig.
Stigning upp i moln under accelera
tion efter start känns, då ögonen inte kan
bidra med en riktig horisont, som en
ökande stigvinkel. En huvudvridning
eller huvudet lutat för att kontrollera
FlygvapenNytt nr 2/98
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Sinnesvilkor
Trötthet
Missförstånd
Ej sett/hört/känt

Distraktioner
Kanaliserad uppmärksamhet
Förväntningar

o

God kondition (+)
Vätskebrist (-)

Feldata
Otillräcklig data
"" Förvrängd
tidsuppfattning
Felprioriteringar

/

RR-handhavande
Sinnesvillor

Höjd
Target Fascination

Radiostörning

Fpl-fel
Fart

Uppmärksamhet

r

IUtförande I

L

I

\

Perception

.... Minne/
erfarenheter

SA
Situation Awareness

Stress och flygning
"Interna eller externa stimuli uppfatta
de som ett hot mot jämviktsläget föror
sakar en reaktion då kroppen etablerar
resurser för att ta hand om dessa stör
ningar" - med andra ord stress. (Bild 2.)
Mycket av den stress som tidigare be
skrivits är sådan som hör ti III pi l'atens var
dag och som han ska ha kapacitet att
klara av. Om han mår bra ...
Om vi ser vår förmåga att ta emot in
tryck utifrån omvärlden likt ett fönster
med ram. Alla intryck som ska in - med
vetna eller omedvetna - tar plats i fönst
ret, litet som stort och begränsningen i
yta är ramen. Ramen är ind i,viduell och
varierar med personliga förutsättningar,
fysisk och psykisk status samt erfaren
het och utbildning. Den har för alla en
maximal begränsning som ändrar sig
från dag til l I dag. Är fönstret fullt, så är
det tullt och du kan inte ta emot mer in
formation.
• Förkyld. Minskad "medicinsk" sida.
• God fysik (+Fysik). Bra, men kompense
rar inte för trubbel med sambon (-Psyko
social).
• Vätskebrist? Tre procents vätskeförlust
FlygvapenNytt nr 2/98

Attityd

l

Vapenleverans

Rotekamrat

Framförhållning
Riskbedömningar
Prioriteringar

Bedömningar
Beslut

inåt i en sväng under G-belastning på
verkar balansorganen "fel" med nos
upp känsla som följd. Mörkerflygning
med stjärnor och lampor från banljus,
vägar och städer kan ge helt felaktiga
synintryck. Långsamma vinkelföränd
ringar i rolled som inte känns kan re
sultera i en långsam höjdminskning. Ex
emplen är många och resultaten kan bli
mycket allvarliga i flygplanet. I det dag
liga livet och även i de f ilesta fall i luf
ten behöver inte en saknad eller felak
tig pusselbit betyda någonting. Men
hög fart på låg höjd ...

Hungrig (-)
G-tränad (+)

Fysisk

Anti-C-manöver
Offen iv/Oefen iv

Psykosocial
minskar G-toleransen med -so procent
(-Medicinsk, -Fysisk).
• Fest i lördags? Sömnstörningar kan re
gistreras ända upp till fem nätter efter en
rejäl berusning.
• Ekonomiska problem, flytt, flottiljned
läggning ...
Vad som sedan händer i luften fyller
fönstret allteftersom. Är det från början
för litet kommer intryck/data inte att upp
i attas på ett korrekt sätt, om ej a Ils ...

Botemedel
Vad kan du då som pilot göra åt detta?
God utbildning och mycket tid i luften.
Flygning under svåra förhållanden, både
vädermässigt och under så skarpa för

Skilsmässa (-)
Sjukt barn (-)

hållanden som möjligt (läs övningar;
basväxlingar; flygning från våra baserl),
allt för att öka på erfarenhetsbanken och
därmed höja tröskeln till felbedöm
ni ngar ot h "dål iga/felaktiga" besl ut.
Och slutligen, den kanske viktigaste
faktorn, MÅ BRA! Min imera bruset i
allra största mån. Sova, äta, dricka och
träna är de enklaste irngångsvärdena att
ändra. Blir det sedan mycket av psyko
sociala "störningar" är det sedan bara
du själv som kan avgöra när det är dags
att ställa flygningen.
US Air Force räknar med att 88 pro
cent av sina haverier har direkta "Situa
tion Awareness-relaterade" orsaker.
(Bild 3.) 1996 förlorade Försvarsmakten
fem flygplan med fyra omkomna kam
rater som följd. Tre av dessa haverier
kommer vi förmodligen aldrig att få reda
på vad som egentligen hände. Eller vad
orsakerna var ...
•

Haveriorsaker
Händelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Uppskattad
inverkan

Make/Makas dödsfall
100
Skilsmässa
73
Fängelsestraff
63
Dödsfall av nära
familjemedlem
63
Personlig skada/sjukdom 53
Giftermål
50
Svåra problem på jobbet 47
Pension
45
Sjukdom hos
familjemedlem
44
Graviditet
40
Sexuella problem
39
Födsel
39
Förändringar på jobbet
39
Ekonomiska förändringar 3B
37
Nära kamrats dödsfall

(Del av amerikansk undersökning - inte
helt översättbar till svenska förhållanden).
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Efter fyra veckors verksamhet med G-träning, kvalifi
cering, internationell utprovning av den svenska strids
dräkten (inklusive två TV-inspelningar), medicinsk upp
följning och demonstrationspass i centrifugen på Ka
rolinska Institutet (i Stockholm) är det dags att göra
en sammanfattning av verksamheten.

"lut: IUptat. ~~ ~b~, =F'IUC
IUtt.la~~ ~~utl~~o", =F1ffC

t2

e få tekniska problem som upp
stått har mycket snabbt kunnat
åtgärdas. Komforten har inte varit
den bästa. Vi arbetar emellertid vidare
med att få till en så behaglig sittställning
som är möjll ig med den stol vi nu har i
gondolen. Enstaka piloter har känt av
armsmärtor. Detta är dock sannolikt linte
specifikt för just centrifugen. Det har
varit mycket folk närvarande vid kör
ningarna beroende på egenutbildning
och studiebesök. Detta har varit nöd
vändigt för att skapa förståelse för den
arbetsmiljö i vilken piloten arbetar.
U nder dessa fyra vekcor har vi ge
nomfört 93 körn i ngar fördelat på 79
personer. Av dessa är:

.24 kvalificeringar
.41 G-träning
• 3 flygstridsdräktdemonstrationer för
norska och danska flygvapnen
• 9 demonstrationspass

• 2 medicinska utredningar
.2 TV-inspelningar (Hjärnkontoret,
Äventyr/G-kraft).
För att genomföra kval ificeri ng och
G-träning i centrifugen krävs vissa för
undersökningar. Man måste ha godkänd
ci rku l ationsundersökn ing och all män
läkarundersökning (1 B). För att få ut
sättas för 9G:s belastning krävs dess
utom en uiltraljudsundersökning på hjär
tat som ska godkännas av hjärtspecia
Iist.
38
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Blivande pilot under psykologisk och fysiologisk stresstest.

II

Mätning av försökspersoners G-tole
rans (diagram 1) i avslappnat ti Ilstånd
har vid våra körn ingar visat sig väl över
ensstämma med internationella under
sökningar.
Trots den omilda behandling som vi
utsatt våra piloter för vid G-träning och
kvalificering, har de varit tillmötesgå
ende och visat en positiv inställning.
Man får betrakta den här perioden
som något aven inkörningsperiod för
både driftspersonal och G-tränande. Det
mesta har fungerat enligt planerna. Er
farenheterna hittills kommer att ligga
till I grund för en nystrukturering av verk
samheten både vid Karolinska Institu
tet och vid den kommande DFS (dyna
misk flygsimulator) i Linköping. (Se FVNytt 3/97, sid 28.)
• ~

För kva:lificeringskörning ingår dess
utom följande fystester (fysiska prov)
vid FMC (Flygmedicincentrum):
~

Buk· och ryggstyrkemätning.

~

Benstyrkemätning

~

Armstyr:kemätning

~

Wingatecykling (mätning av explosivitet
i benmuskulatur vid 20 sek maximalt cy
kelarbete).

~

Uppmätning av maximalt syreupptag
(V0 2 max) samt

~

lBNP (psykologisk och fysiologisk stress
test) om inte detta utförts vid aspirant
undersökningen.

Det pågår för närvarande en utvär
dering av fystester i förhållande till G
prestationen. Materialet är fortfarande
inte tillräckligt stort för att man ska
kunna dra några slutsatser. Dessutom
påverkas en individs G-tol,erans av så
många andra faktorer, t ex:

Ultraljudsundersökning av hjärtat.

Diagram 1
Frekvens avslappnad Gz-tolerans vid 0,1 G/s
35

• längd, vikt

30

• dagsform
• motivation, etc

25

Vid G-träning och kvalificering är
profilerna inte optimala för att mäta
maximal G-tolerans.
Vi anser dock, att de profiler vi idag
använder ligger på en rimlig säkerhets
nivå. Som grund för denna bedömning
finns ett referensmaterial på 30.000 pi
loter vid Holoman AFB, USA.
FlygvapenNytt nr 2/98
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Balansen

la KROPP och SJÄl

hIheten

lätt fresta: a
,k~paciteten som ä avgö nde
klarar av i form av G-6elas fl1ingar iil flygning
eller uthållighet i en överlevnadssituation. Visserligen
krävs en fysisk grunds t yrka, men utan ett bra psyke
blir resultatet ändå inte bra. Balansen mellan "kropp
och själ" är inte bara viktig, den är grundläggande. Att
må bra psykiskt är en förutsättning för att göra ett bra
jobb.

@)t

är spelar många faktorer in, fa

milj, vänner, arbetsmiljö och till
freds ställelse med den eg na si
tuationen. Att må bra fysiskt, att få vara
frisk, och att kunna träna sin kropp och
bli stark är en ann an av förutsättning
arna för att må bra psykiskt. Mår vi då
li gt psykiskt blir kroppen sjuk och tvärt
om. Det är en symbios, del arn a är helt
beroende av varand ra för att uppnå har
mo ni och kunna fungera vä l. Här har ar
betsmiljÖ och arbetsledning en avgö
ran de betyde lse.
En annan faktor, värd att lyfta fram,
är vår egen bild av oss sjå·/va. Den har
en avgöra nd e betydelse för hur vi pre
sterar. Människor har olika förhopp
ningar. Somliga tror sig om att kunna
klara av svåra situationer el ler hitta lös
ningar på problem, medan andra helt
enkelt inte känner att de har den kraft,
förmåga ell er de mÖjligheter som krävs
för att uppnå sin a mål.
Den amerikanske forskaren C R Sny
der har t ex funnit, att människor med
höga förhoppnin ga r har vissa drag ge
40

mensamma. De har förmågan att moti
vera sig själva. De känner att de kan
uppnå det de strävar efter. De förmår
trösta sig med att svåra situ ationer kom
mer att förbättras. De är flex ibla och kan
hitta andra väga r att uppn å sina mål
eller sätter upp nya mål om det trots allt
v isa r sig omÖjli gt. De har förmågan att
dela upp överväldigande uppgifter i
mindre och hanterl iga bitar.

Att känna sig själv
En positiv och realistisk självbild, for
mad av både genetiska men främst mil
jömäss iga faktorer, uppba ckad och upp
muntrad av vänner, kolleger och ar
betsgivare, ökar motivationen för att
göra bra prestat ioner. Motivat ion och
engage man g är två ytterst viktiga fak
torer. Forsk ning v isar att männi skor med
hög motivation och ett starkt engage
mang klarar av uppgifter bättre än män
niskor med t ex bättre resultat på psy
kologiska teste r, högre IQ .. . men som

brister i motivation och engagemang.
En männi skas självförmåga, överty
gelsen att man kan styra sitt liv och över
vinna de svåri gheter man mötel', grund
läggs i positiva attityder. Albert Bandu
ra, en amerikansk psykolog som har for
skat mycket kring själ vförmå ga, ger en
god sa mmanfattning:
"Den uppfattning människor har om

sina förmågor har en djupgående e ffekt
på dessa. En psykisk resurs å'r inte en
oföränderlig egenskap; vad man pre
sterar är i hög grad va rierande. Män
niskor som har en känsla av självför
måga hämtar sig snabbt efter misslyc
kanden; de närmar sig situationer med
inställningen att de kommer att lära sig
klara av dem och är inte oroliga över vad
som kan gå fel. "
Samtidigt är samspe let mellan män
niskor så oerhört viktig för ju st sjä lvför
måga och attityd. Det är bl and andra
människor vi blir sociala varelser och
utveck las till lyck li ga och positiva indi
vider och bra arbets lag.
I försvaret är just detta samspel mel
lan människor, detta ständi ga lagspel
mellan individer och organisatonsd e
lar, så v ikti gt för att nå bra res ultat. Att
hantera oss sjä lva med en positiv män
niskosyn, att människan kan utvecklas
och förbättras stä ndi gt, är min st lika vik
tigt för resultaten som att hantera skiv
stänger och springa terrängbanor."
Det är här balansen ska finnas. Over
drifter i någon riktning förstör helheten .
Den hel het vi så i n neri igt behöver för
att lyckas med vårt nya flygvapen i det
nya försvaret.
•
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Jag kliver in i helikopterpiloternas lokaliteter vid AF 1/
Boden en eftermiddag. Ett antal yngre män sitter en
gagerat och konverserar. Det jag får uppleva är något
relativt okänt för oss flygplanspiloter. Jag ska nämli
gen sent på eftermiddagen få följa med på ett heli
kopterflygpass när man använder sig av hjälpmedlet
NYG  Night Vision Goggles. Armeflyget har använt
sig av NYG (/jusförstärkare) ett antal år och utnyttjar
frekvent tre kvällar i veckan under den tidiga våren
för att övningsflyga.
Efter ankomsten till helikopterkompaniet får jag en
allmän teknisk genomgång av NYG-utrustningen. Där
efter följer allmän diskussion och frågestund i ämnet.

jälva NVG-utrustningen består av
två " monokularer", en för vardera
ögat, som förstärker de inkom
mande ljusvågorna till ett för ögat lämp
ligt ljus. Funktionen kan på ett enkelt vis
förklaras enligt följande. Ett " minusbI å
filter" sitter fastsatt längst fram på mo
nokularen. Det har till uppgift att filtre
ra bort allt ljus med en högre frekvens
än 625 nanometer. Orsaken till att mi 
nusblåfiltret används är att man vill
kunna filtrera bort vissa ljus och beh ål
la andra, t ex varningslampor och in
strumentbelysn i ng.
Bakom minusblåfiltret sitter en foto
katod som ska omvandla allt inkom
mande ljus till elektroner. Efter denna
sitter en mikrokanalplatta som inne
håller cirka en miljon glasrör i knippen,
som gör att elektronerna, varje gång de
studsar i rören, dubbleras i antal. Slut
produkten av antalet elektroner är så
ledes mångfaldigat. Elektro nerna stud
sar si uti igen på en fosforpl atta, som gör
att de bildar en bild (i grönt) som man
sedan kan betrakta med ögat. Det finns

Mörkarglasögon/NVG av typ ''Cals Eye"
som VS Navy:s F-18-piloter använder. - Här
testade av svensk pilot.

alltså ingen traditionell lins som man tit
tar igenom, utan det är i princip en syn
tetisk bild man tittar på.
Synskärpan i "gogglarna " är beroen
de på antalet glasrörsknippen som finns
i monokul aren . Den ge neration som
AF l använder, ger en sy nskärpa på
c irka 0,7 (Generation 3+) . Det finns i
USA framtaget "gogglar" som har en
synskärpå på 1,0 och som till och med
kan ge färgpresentation . De är dock än
nu inte operativa vid flygförb anden.

Seende nattuppdrag
Innan mitt flygpass ska äga rum, blir jag
hänvisad till ett mörkt rum, där jag pro
var till utrustningen och ställer in natt
glasögonen efter mina egna ögon. I
bästa fall lyc ka s man erhålla synskärpa
0,7 . Det är dock inte helt ovanligt att
man endast lyckas erhålla 0,6. Det är
även viktigt att justera "goggl arna" in
bördes med avseende på avstånd, vink
lar etc. De ska nämligen sitta helt cen
trerade mot ögonen. Om man fuskar
med detta, är det inte ovanligt att hu
vudvärken kommer krypande efter en
ti ds anvä ndn i ng. Ögat försöker hel a
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tiden kompensera för en inte helt per
fekt inställning, vilket kan medföra trött
het och huvudvärk. Eftersom vi normalt
flyger relativt mycket lågflygning vid en
AjSNiggen-division, är vi extra intres
serade av NVG-prestandan vid sådan
flygning.
Fördelen med att flyga helikopter i
stället för flygplan i detta läge är up
penbar. Vid helikopterflygning hinner
man trots något sämre synskärpa upp
täcka flyghinder i tid. För att få flyga ner
ti II lägsta höjd (O m) är kravet i fredstid
att man ska ha rekognoserat området
noggrant. Vid ej rekognoserad flygning
är lägsta höjd 60 m . Vanligen flyger man
på 5-20 m höjd.
• • Under flygpasset bl i r jag varse ett
antal fysiologiska begränsningar som är
uppenbara. Det faktum att man har en

nedsatt synskärpa (0,7)
mot vanlig dagersyn,
gör genast att man mås
te sätta tydliga taktiska
och operativa begräns
ningar vid användandet av
dessa. Då man sitter med
"gogglarna" tillslagna i mörkret,
upplever man att man ser i det
närmaste allt. Orsaken till denna
förnimmelse är att mörkret som man
normalt skulle ha sett ger en sådan stor
kontrast ti II NVG-bi Iden, då man slår ti II
"gogglarna". Med andra ord kan man
säga, att man blir " lurad" av att man
upplever att man ser perfekt (1 ,0), trots
att man har nedsatt synskärpa.
Ett annat problem är att synvinkeln är
maximalt 45 grader, vilket gör att det pe
rifera seendet är kraftigt nedsatt. Vid flyg
ning med högprestandaplan kan man

vid

Iå g
flygning in
te flyga lika lågt
som på dagen. Helikop
terpiioterna flyger dock med sam
ma restri ktion såvä I natt som dag. H i n
der såsom kraftledningar och master kan
vara mycket svåra att se p g a den ned
satta synskärpan.
En annan faktor som spelar en avgö
rande roll i användandet av NVG är hur
stark yttre ljuskälla som finns. En stjärn
klar kväll med fullmåne är det nästan för
ljust för att använda NVG, medan en
natt med ett helslutet molntäcke kan ge
näst intill för låg grundljusnivå. Till sin
hjälp vid det senare förhållandet anBild från s k nattlaboratorium. Här återskapas på
verklighetstroget sätt ett nattligt landskap som det
skulle te sig med "NVG".
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; dagens
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na på nacken och fö
rebygga framtida nack
skador.

Viktigt mjukstarta

vän
der sig
AF 1 av infra
röd belysning som sit
ter monterad på helikoptern.
Den syns inte med blotta ögat, men ger en
mycket tydlig ljuskägla i "gogglarna". Den
tekn ik AF 1 använder är att med huvud
rörelser scanna av området framför sig.
Vikten på "gogglarna" är en annan
del som man inte nått slutlösning på. De
sitter placerade framti II på flyghjälmen.
För att motverka framtungheten, har
man satt en motvikt på baksidan av hjäl
men. Vid längre tids användning blir
man ganska trött i nacken. Ett särskilt
nackträn i ngsprogram fi n ns framtaget för
att piloterna ska klara av påfrestningarInjustering av armens mörkerglasögon (NVG) inför
ett flygpass. Det krävs att piloten ser minst fem av
dessa nio kvadrate" annars är synskärpan för dålig.

i

II tie

lörm Og
r IIllikter

Jag har också besökt USA och US
Navy. Där flyger en division med
NVG bl a i F/A-18 Hornet. Att använ
da NVG i sådana snabba jetflygplan krä
ver dock kraftiga restriktioner. I början
av NVG-användandet på denna flyg
planstyp drabbades man av ett antal ha
verier innan man löste problemet. De
satte väldigt stora restriktioner i använ
dandet av dem på låg höjd. Detta gjor
de att antalet NVG-relaterade haverier
drastiskt minskade.
När man idag flyger med NVG och

har anpassat användandet ti II begräns
ningarna, påstår men att NVG är ett
ovärderligt hjälpmedel nattetid. Deras
NVG-utrustning skiljer sig dock något
från den som armeflygarna använder i
Sverige. De har en "Cats eye" -variant
som är något lättare till vikten. US Navy
använder en nerspegling av presenta
tionen från " gogglarna" till en liten lins
som placeras framför ögat. Detta med
för att det är lättare att titta vid sidan av
"ljusbilden" för att perifert få syn på
andra saker.
Sammanfattningsvis anser jag att det
är av största i ntresse att studera utveck
lingen av NVG-användandet i Sverige
och således även ett eventuellt använ
dande i JAS 39 Gripen. Detta är särskilt
intressant med tanke på att synskärpan
i de modernaste varianterna är cirka

1,0.

•

Instruktörskurs avseende flygsäkerhetsmateriel:

Flygvapnets instruktörskurs avseende handhavande
av flygsäkerhetsmateriel genomförs vartannat år i syfte
att utbilda instruktörer till våra flygande förband.
Dessa instruktörer ska efter avslutad utbildning ansvara
för att övrig flygande personals kunskaper om säker
hetsmaterielen hålls på en hög nivå. Då kursen ge
nomförs så nära verkligheten som säkerhetsbestäm
melserna till/åter, utgör kursen även ett gyllene till
fälle för FMV att prova ny materiel.

c!j

lygSäkerh etsmateri el i nstru ktörs
kursurs (kurs2085) inleds med en två
veckor lång teoridel som sedan följ s
av tre delar med tillämpningsövningar:
~Överlevnad

land

~ Fallskärmstjänst

~ Överlevnad

vatten

Delta garn a kommer från hela fö r
sva rsmakten men med tyngdpunkten
från flygvapn et. Även deltaga re ur kust
bevakningen, polisen och FMV har del
tag it i kursen. - Sked et "överl evnad
land" genomförs sedan fl era år ti Ilbaka
i terrängen kring Hemavan i VindeIfjäl
len under en vecka i mars.
Första dage n ägnas åt momentöv
ningar där deltaga rna får repetera sina
tidi ga re vunn a kunskaper inn an till
lämpningsöv nin gen tar v id .
Andra dagen startar till ämpningsöv
ningen med transport ut på kalfj ället.
Det enda deltaga rna har med sig ut på
fj äll et är - förutom sin flygbekl ädnad 
en fallskärm, en nödpacke oc h sina kun
skaper. Övningen omfattar bivackering
på kalfj äll et liksom i fj älln ära skogster
räng. Någon gå ng efter min st en över
nattning på kallfjället får deltagarna i
uppdrag att by ta bivackerin gsområd e
från fjället till skog. De vet dock inte när
ordern kommer. Detta gör att man inte
kan slarva med sin biva ckerin g någon
gå ng under övningen.

Övningsledningen
Ö vningsledningen består av två flygfy
sio logiska in struktörer (FFII) ur FMC
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(varav en även har överlevnad sin struk
törsutbildning) sa mt en biträdand e in
struktör ur FMV:PROV. Han är tillika ut
provningsansva ri g för säkerh etsmateri
ei (sä kmat) oc h utbildad säk matin
struktör. Säkerh eten under kurse n up
pe hålls genom att samtli ga deltagare
medför varsin skarp nödsändare med
extra batteri er, nödfrekvense rna passas
dygnet runt av övnin gsledningen. Samt
li ga bivackpl atse r o h vä ga r dit är in
pl ottade och lag rade med på eps samt
vä l markerade med särskil da ledmar
kerin ga r. M ed dessa hjälpmedel uppe
håll s en hög sä kerhetsnivå, vilket ko m
att visa si g under årets övn ing.
När deltaga rn a i årets kurs efter en
natt på kalfj äl let i sina snöbivacker fick
ord er om att byta bivackeringsområde

och hunnit påbörja förflyttnin gen, drog
ett mindre oväder in i övningsområdet
på kalfjället som rasa nde fort drog ner
sikten till under 25 m och sn abbt ky lde
ner deltagarn a. Det normala i det här
läget hade varit att antingen sta nn a i
bi vac ken altern ativt krypa ner i livbå.\en
till dess det värsta vädret la gt sig. Ov
nin gs lednin ge n kund e med hj älp av
skoter och den uppmärkta leden snabbt
få ner samtli ga deltagare från fjäll et.
Efter att alla fått torka sin utru stnin g oc h
värmt sig, tran sporterades de ut till den
fj älln ära skogsterrängen, där övnin gen
kunde fortsätta.
De övande har mvc ket stora friheter
hu r de vill agera i sitt bivackerin gsom
råde. Hur man väljer att fördriva tid en
är helt upp till den övande, all a varian
ter finns! Man kan ligga i sin livbåt dag
ut oc h dag in. Ell er oc kså så sa ml ar man
ved och eldar så att man efteråt mest lik
nar en rökt fj ällröding.

Test av materiel
När AjS 3 7 Vi ggen nu success ivt skro
tas, har ett antal skarpa nödpackar kun
nat fri ställas. Dessa utnyttj ades under
öv nin gen. Detta gav deltaga rn a ett
mvc ket bra till fä ll e att testa sin utrust
ni ~g i en " skarp" situ ati o n.
Sa mtidigt ger kurse n FMV oc h för
svaret i stort ett gy ll ene tillfäll e att prova
ny materi el. Så ledes testad es i år de nya
flygkängorn a, ny kni vslida till flygkni
ven m m. M ed anl edning av erfarenh e
ter från utlandet med nöd utsprång, flykt
oc h överlevn ad under fredsb evarande
internation ella uppdrag, komm er vi i
framtiden att tvingas placera mer li vs
viktig nödutrustning på pil oten oc h i
nödpacken pl acera utrustning so m ger
ö kad komfort men so m i nte är akut I iv
räd dande. Som så dan utru stnin g kan
nämn as vacuum packad sovsäck, (nytt)
nödkök och (ny) livbåt med uppblås bart
kapell.
Av den nya utrustning som prova des
under årets kurs, drog framfö rallt sov
säcken och nö dköket till si g stort inFlygvapenNyll nr 2/98
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tresse. Den provade sovsäcken var, när
den togs fram ur nödpacken, mindre än
en A 4-pärm och lika hårel. Det knakar
och låter när man bryter förpackning
en. Men efter ett par minuters skakan
de hade FMV-ingenjören en sovsäck
som gav honom komfort ner till -40 °C!
(För svenska förhållanden lär nog en
mindre sovsäck med komfort ner till 
10°C vara mer aktuell.)
Även nödköket - som packat består
av tre plåtbitar (brännare, kokkärl och
vindskydd) som man vecklar ut och
sedan eldar med bränsletabletter - var
en positiv överraskning. Det bör kunna
föras in relativt snart i våra nödpackar,
eftersom den nuvarande nödbränsle
satsen håller på att ta slut och bränslet
börjar bli gammalt.
•

Ovan: Anders Olofsson F
(. 16) och Martin
Ramsin (F 17) i t" d
säck av fallskå'rm~r med att til/verka sov-

T v: Rickard Lindb
skogens bidrag b " e,rg (~ 17) til/verkar med
ter".
oTjan t,lI ett "Thermal Shel-

Nedan: Johan Zetterberg (FMV) provar det '
nya nödköket från pilotens nödpacke.

I
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Jörgen Marqvardsen (F 21) och
C1aes Danielsson (FMV:Prov)
under byggande av
"Thermal shelters".

/.

00

o
Överlevnadsutbildningen inom flygvapnet har åter
upptagits efter tre år i träda. Elva piloter fullföljde kur
sen som påbörjades sommaren 1995 i Karlsborg, då
liksom nu under överinseende av Lars Fält med assis
tans av instruktörer från flygvapnet, tillika piloter.
Från och med i år är vinterdelen av kursen flyttad från
Jukkasjärvi till Lapeasuado, 50 km sydost om Kiruna.
Anledningen var att utbildningen blev lidande av för
mycket folk i övningsområdet.

~

ikten av goda kunskaper och fun
gerande materiel kan inte nog po
ängteras och glöms tyvärr lätt bort
i vår dagliga flygtjänst. Pilotens överlevnadsutbi Idning är något av den "våta
strumpans taktik", dvs den ses inte all
tid som det viktigaste utom när man
själv står mitt i situationen. Genera
tionsväxlingen inom den aktiva förar
kadern gör nu att huvuddelen har ge
nomfört värnplikten, vilket också ökar
på förståelsen för behovet aven bra ut
bildning. Riktiga förberedelser och ge
nuina kunskaper om säkerhetsmaterie-
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len och överlevnadsutbildningen ger en
psykologisk trygghet. Det gör att pilo
ten kan koncentrera sig på flygningen i
stället för att oroa sig vad som kan hända
honom vid en eventuell nedskjutning.
Oroande, om än inte förvånande, är
att våra nödpackar och vår flygutrust
ning långtifrån svarar mot de låga tem
peraturer vi har vintertid i norra Sveri
ge. Ny materiel, både hållbarare och
bättre, finns idag på marknaden till en
kostnad runt 10.000 kronor per flyg
plan. Att få funktionell utrustning både
sommar och vinter måste vara väl värt

investeringen, inte minst för att matcha
den nya flygplansgenerationen; JAS 39
Gripen .
Ytterl igare en aspekt som talar för be
hovet av överlevnadsutbildning och fun
gerande utrustning är bristen på sök
och räddningsresurser. En ljusnin g kan
dock sköjnas, då F 7:s flygbasjägare lik
som F 1 7:s påbörjat arbetet med att sätta
ihop ett fungerande koncept vad gäller
"Combat Search&Rescue". Försvars
makten samarbetar även med Rikspolis
styrelsen. Man tittar gemensamt på hur
militära förband och materiel kan nytt
jas för "Sök&Rädd ning" i fred, kris och
krig.
Internationellt läggs stor vi kt på över
levnadskunskape r. Det holländska flyg
vapnet har t ex förlagt sin utbildning i
arktisk överlevnad ti II Sverige i år. För
hoppningen är att samarbetet fortsätts
och att våra kurser kan komma att in
neh ål la holländska piloter. Allt detta
inom ramen för ett utökat internatio
nellt samarbete med goda möjligheter
till ömsesidigt erfarenhetsutbyte.
•
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V"rlde s
ngs
ar ee?
Pilot: kroppsvikt BO kg + flygutrustning 10 kg
=90 kg.
Belastning (under flygning) = 9 G.
Pilotens totalvikt blir då = 810 kg.
Belastning på nackmuskulaturen = 75 kg.

som lett fram till att våra piloter i dag
med god säkerhet flyger ett högpre
standaflygplan . - (MIFS:Ö = människan
i flygsystemen/överlevnad.)
Personal (flygfysiologiofficer, flygfy
siologiinstruktör, biomedicinsk analy
tiker, läkare, psykolog m fl) med olika
kompetenser inom MIFS:Ö-utbildning
en har skrivit artiklarna. Vi har fått
många positiva omdömen och vet att te
maartiklarna givit läsaren både under
en serie artiklar har Flygmedicincent som dagens piloter arbetar i. Vi har håii lning och förnyad kunskap om hur
rum (FMC) försökt beskriva den fy också beskrivit MIFS:Ö:s organisation,
samspelet mellan människa/maskin på
siska och i viss mån psykiska miljön
utbildningar och det utvecklingsarbete verkas av oIika faktorer i vår flyg- och
vardagsmi Ijö.
Med accelerationsti Ilväxter
väl över 6 G/sek och belast
g
ningar upp till 9 G och på väg
9+-.........
mot 12 G har piloten blivit den
8+-.f-
svagaste
länken i kedjan. Tek
-:--'-'"---+.....
nikutveckling,
kvalificerad ut
7+-1-
bildning, ett sunt leverne samt
6+-1J---
stor respekt för flygverksamhe
ten är några av de faktorer som
5+-J- avsevärt kan förbättra detta för
4~--~__~~~~---=~--~----------_I
hållande.
•

Visst kan livet kännas tungt ibland ...

eJ

3~----~--~~----~~--------~~------------~1

2~~~~--------~~--------~~-----~1

5
•

10

Blackout = Ingen syn, vid medvetande
Greyout

=Världen blir grå, synfältet
minskar (tunnelseende)

Kurvorna gäller för en pilot utan g-dräkten

~:IC:::::l:~:IC:]}:E:

~~
t

A ökar g-krafterna långsamt och får greyout efter 15 sekunder vid drygt 4 g.
B ökar g-krafterna fortare och får greyout efter 7 sekunder vid knappt 4 g.
C når 9 g efter 5 sekunder och blir medvetslös direkt.
FlygvapenNytt nr 2/98
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Fjällräven Extreme Marathon (F.E.M.) är inte
bara en udda tävling utan även en ytterst krä
vande tvådagars bergsmara (orientering), som
delas in i två klasser.
F.E.M.l. - Elitklassens bana är cirka 70 km
lång med en höjdskillnad på drygt 3000 m.
Tävlingsbanan anpassas efter det väder som
råder vid tävlingstillfället. Varje lag består av två
tävlande som bär med sig all nödvändig ut
rustning för två dagar på kalfjället. Utrustningen
består av ryggsäck, tält, sovsäck, liggunderJag,
spritkök, mat för tre mål samt personlig kläd
sel. De tävlande korsar glaciärer, vadar över stri
da jokkar, bestiger toppar samt sover i tält på
fjället.
F.E.M. 2. - Är identisk med F.E.M. I, med un
dantag av att banan är cirka 30 km lång med
en stigning på cirka 1500 m.

eA

E.M . är en unik tävling
som 1997 för fjärde året
genomfördes i ett av
Sveriges mest spektakulära och
orörda bergsområden. Maximalt
115 tvåmannalag får deltaga.
En tävling av denna karaktär
ställer stora krav på de tävlandes
fysiska och psyk iska styrka samt
erfarenheter av att vistas i den na

bergsmiljö. Tävlingen går till viss
del över snöfält och att ta sig
över dessa är inte riskfritt. Vädret
är oerhört lynnigt och kan
snabbt slå om. Sikten kan för
svinna på no lltid . Kontrollern a
placeras på ett sådant sätt att ris
ken för att någon går in i ett fa r
Iigt område (sprickor, ras, ravi
ner) görs så Iliten som mÖjligt.

Till start för F.E.M . 1 kom 86
lag och ti II F. E.M.2 kom 26 lag.

Dag 1
En etapp som är 32 km lång och
som bär 1500 m uppför.
Starten gick 09.00 vid Kaise
pakte cirka 30 km öster om
Björkliden. Den första etappen
gick 7 km svagt uppför mot den
första kontrollen Kålkuktj åkka,
som är ett gammalt förfallet
vindskydd.
Redan vid första kontrollen
hade startfältet spridits ut till ett
långt lämmeltåg. Lag 7, som be
stod av jag - Mats Dani elsson
och Patrik Olmerud, tog det gans
ka lugnt den första halvtimmen
(vi visste ju inte riktigt vad som
väntade). Väl uppe vid första
kontrollen kändes det som vi
äntligen var inne i tävlingen
(efter ett knappt år av funderan
de och förberedelser). Nu bar
det iväg mot kontroll numm er 2
med lite bättre fart i benen, efter
att ha rundat toppen på Kål
kuktjåkka 1261 m över havet
var vi framme vid Pessiskåtan,
som var den första bemannade

kontrollen. Efter alt med all tvd
Iighet visat att vi var lag 7 bar det
iväg mot dagens tuffas te stig
ning. N är vi lämnat kontroll 2
var det dags för påfyllning av
vatten. Dagens första ofrivilliga
dopp i en iskall jokk (bäck). Med
blöta, tunga fötter började vi
löpnin gen mot kontroll 3.
Efter ungefär 2 km löpning
(snabbmarsc h) börj ade "klätt
ringen" upp till toppen på Tju
onatjåkka, 1554 m. Då började
vi fundera på om vi anmält oss
till en k lättertävling samtidigt
som vi konstaterade, att vi mis
sat en del i träningen inför F.E.M.
Sten , sten och åter sten , hela
toppen bestod av stenblock som
var meterstora. Med ömma hän
der och fötter stod vi äntligen på
toppen. Vilken utsikt! Framför
oss låg hela Torneträsk omring
at aven av Europas sista vild
marker.
Efter att ha stämplat bar det
iväg till kontroll 4, bara ynka 2
cm på 1:100000 kartan . Detta
var de två häftigaste, brantaste
ki lometrarna denna dag. Med
300 m lodräta stup på båda si
dorna började den mödosam
ma klättringen på ett par hundra
meter nedför. Vi blir "om

sprungna" av ett annat lag be
stående av två äldre "gubbar"
som ropar: " Den här vägen
grabbar! Här har jag varit förut."
Sen bar det iväg uppför igen
ti II dess vi var uppe på dagens
andra bergstopp, kontroll 4.

Tappat startkortet
På väg nerför den steniga slutt
ningen träffade vi det andra laget
från Flygbasjägarskolan i Såte
näs. Det är Långoch Ce/ay, som
till vår skadeglädje var på väg
uppför.
Lag 105, som var deras be
nämning, hade tydligen för lite
vikt i sina ryggsäckar. De hade
bestämt sig för att ha en kame
ra med sig under loppet. Efter
lite fotograferande skildes vi åt.
När Lång tog lite fräcka kort på
lag 7, passade han även på att
(lite oförsiktigt) lägga startkortet
på en sten. Där tyckte han tyd
ligen att det låg alldeles utmärkt.
Tyvärr och till Celays fasa upp
täckte de inte detta förrän de
stod uppe vid kontrollen för att
stämpla.
Efter att Lång och Celay

sprungit i cirklar runt toppen och
letat i ett par minuter, ropade en
vänlig själ lite längre ner. "Är
det här ert startkort?"
Vi hade nu bara två kontrol
ler och 13 km orientering kvar
till nattlägret. Kontrollerna var
lätta att hitta trots att vi ständigt
lurade oss själva med inläs
ningen på kartan - 20 m ekvi
distans är inget man är van vid
ifrån tidigare orienteringar. På
väg upp till nattlägret passerade
vi det första snöfältet. Jag trod
de aldrig det skulle vara skönt
med snö i augusti, men det var
precis vad fötterna tyckte. Fram
för allt efter att ha sprungit i
stenskärv och bland halvmeter
högt ris i 30 kilometer.

Nattlägret
Framme vid nattlägret efter drygt
sex timmars löpning och klätt
ring kändes det skönt att börja
ordna för natten. Vi sprang in
som 35:te lag knappt 1 1/2
timme efter första lag, som var
Naturkompaniet med Crister
Majbäck i täten. Först nu kunde
man börja njuta av omgivning

Dag 2

Dag 2 var det "jaktstart" . Förs
ta lag startade 08.00 i ett rasan
de tempo upp mot den 1633 m
höga toppen Nissuntjårro. Vi
startade 09.28, två minuter före
den stora kl ungan av medtäv
lande. Efter att ha avverkat de tre
första kontrollerna på 1 1/2 tim
mer var det dags för utförslöp
ning ner mot kontroll 10, som
låg vid Pallenvaggekåtan. Nu
började " smärtan" i knäna.
Varje steg man tog nedför de
tokbranta sluttningarna kändes
som hugg innanför knäskålar
na. Väl framme vid kontroll 10
var det ledlöpning på Kungsle
den de 10 km ner till Abisko tu
riststation . Äntligen ! Nu kändes
det som vi nästan var i mål. Med
bara 9 km kvar och en svag stig
ning på 300 m avverkade vi den
sista milen på 50 minuter.
Vi ville hem!!
Efter målgång var det bankett
med tre rätters middag och pri 
utdelning. Under banketten b 
stämde sig Lång och Celay att
det b lir ett F.E.M. även 1998 (då
den långa distansen).

Etappen är 34 km lång och bär
1700 m uppför.

i som är sugna på ett riktigt
äventyr! Gör om vi v id F 7.
Have a nice time .. 1
•

arna. Framför oss hade vi Couna
vaggi "Lapparten", Sveriges
mest fotograferde bergsmassiv.
Med toppar på 1633 och 1495
m är det en mäktig syn att stå
nedanför och blicka upp mot.
Efter dag två skulle vi ha varit
uppe på bägge topparna.
Vid nattlägret började alla
lagen "pilla" på sin utrustning.
Givetvis var vi intresserade av att
se hur vår utrustning stod sig i
förhållande till våra medtävlan
des. Till vår förtjusning såg vi att
vår "lättviktsutrustning" med
tält, sovsäckar, kök m m stod sig
alldeles utmärkt i konkurrensen
med de övriga lagens pryla r.
Detta får vi tacka Enator för (vår
sponsor av utrustning), som gjor
de det möjligt för oss att över
huvudtaget ställa upp i tävling
en. - Efter att ha "tryckt" i oss två
mål mat och bättrat pa väts
kenivån i kroppen var det j-t
skönt att krypa ner i sovsäckar
na.
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Försvaret stoppade vindkraft i onödan?

Så här stör vindkraften försvarets radar
Inom försvaret pågår f n ett projekt där man under
söker vilka störningar som vindkraftverk ger upphov
till på radar och radiolänk. Projektet leds av Krister
Håkansson från Högkvarterets miljösektion. Projektet
finansieras av Energimyndigheten (tidigare NUTEK)
och genomförs med hjälp av Försvarets Materielverk.
Anledningen till projektets tillkomst är den stora an
delen vindkraftbyggen som har stoppats p g a försva
rets intressen.

eJ

Milo S stoppades cirka 30 procent
av alla vindkraftansökningar under
åren 1993-95 p g a försvarets in
tressen. Framför allt i skåneregionen har
några kommuner drabbats särskilt hårt
med en utslagsprocent på mellan 50
och nära 100 procent. De vanligast or
sakerna till avslagen är befarade stör
ningar i: Försvarsmaktens radar, radio
länkar i försvarets telenät samt FRA:s
signalspaningsstationer. Dessa förhål
landen har gett stora rubriker i tidning
arna i framför allt södra Sverige.
Detta har vållat stor i rritation hos vind
kraftbyggarna, vilket resulterade i ett
möte i regeringskansliet i oktober 1995.
Vid detta möte deltog representanter från
försvars-, näri ngs- och m i Ijödeparte
mentena, Svensk vindkraftförening samt
Högkvarterets m iljösektion . Vid mötet
skapades samrådsforumet Sg Vind där,
utöver nämnda intressenter, även Bo
verket, NUTEK (numera Energimyndig
heten), FOA 3, kraftverksföreningen (fö
reträdd av Vattenfall), Länsstyrelsen i
Skåne län samtVarbergs kommun ingår.

Samrådsforumet tog initiativ till se
parata forskningsprogram för radar re
spektive radiolänk. Den första delen av
studien, förstudien, syftar ti II att utröna
giltigheten av de modeller som försva
ret använder i dag för att beräkna stör
ningar av vindkraftverk på radar re
spektive radiolänk.

Radarförstudier
Förstudien för radar är avslutad . Resul
taten är intressanta, berättar Krister Hå
kansson. De observationer som har
gjorts visar, att inverkan av vindkraft
verk var i stort sett obefintlig. Inga stör
n i ngar ku nde egentl igen noteras. Det
enda påtagliga problemet var radarns
målföljning . Det tydliggjordes när vi
mätte med en radar placerad bland en
större mängd vindkraftverk nere på Näs
udden på Gotland .
Förstudien för radar har utförts på Got
land. Den första delen av studien stu-

Bild 1: förstudie radar
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Varierande höjder

derade inverkan på radar från enstaka
vindkraftverk (2) vid Furillen. MåIflyg
divisionen vid F 16 M anlitades för flyg
ningar med J 32 Lansen. Man flög i ett
antal löpor över vindkraftverken . En
radar placerades 2 km respektive 5 km
från vindkraftverken. (Bild 1.) Olika si
tuationer studerades, sti Ilastående re
spektive roterande rotorblad. Den andra
delen av studien genomfördes på ett lik
nande sätt nere på Näsudden, där det
finns ett 60-tal vindkraftverk.
Trots de till synes positiva resultaten
är det ännu för tidigt att dra några säkra
slutsatser. Närzonseffekter och terräng
ens betydelse bör studeras närmare. Vi
måste dessutom hitta en ny metod för
våra bedömningar, säger Krister Hå

kansson.
En huvudstudie för radar har nu inletts.
Denna förväntas besvara dessa frågor.

Radiolänkförstudier
Förstudie för radiolänk innebär att tre ra
diolänkstråk i frekvensbandet 2 GHz
analyseras. (Bild 2.) Stråken är befintli
ga radiolänkhopp i Försvarets Telenät.
Hoppen är i olika utsträckning påver
kade av vindkraftverk. Här pågår fortfa
rande mätni ngarna. Dessa beräknas vara
slutförda till sommaren. Mätvärdena
samlas i n en Iigt internationella Teleu
nionens (ITU-R) rekommendationer för
hur mätfel ("bitfel") på radiolänk ska re
gistreras.
- Utvärderingen av mätvärden görs av
Ericsson Radio Systems på uppdrag av
FMV. Två del rapporter har presenterats
över de hittillsvarande utfallen. Många
faktorer kan vara påverkande vid dessa
mätningar och det är i dagsläget svårt att
säga vad som är kopplat till just vind
kraftverken, säger Krister Håkansson.
Klimatet är sannolikt en viktig påver
kande faktor.
Situationen har diskuterats inom sam
rådsforumet Sg Vind. Man har kommit
fram till två slutsatser; dels att mätningar
na bör fortgå, dels att det behövs en ut
vidgning av mätningarna till andra radio
länkar och frekvensband . Det liggande
förslaget innebär att tre nya hopp etable
ras i det aktuella provområdet, två hopp
på 7 GHz samt ett hopp på 18 GHz.

300m
Situalion nr 2

Situation nr I

Huvuds tu dien
2km
5km
50

Huvudstudien, som startade i april
FlygvapenNy/I nr 2/98

Bild 2: Förstudie radiolänk

Inga vindkraftverk
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1998, inriktas i huvudsak mot att ta fram
teoretiska modellerför radarmålarea hos
vindkraftverk samt studium av terräng
ens inverkan. Resultaten kommersedan
att kontrolleras genom både skalmo
dellmätningaroch fullskalemätningar.1
huvudstudien ingår också att modifiera
tidigare utvecklad störzonsmodell samt
att studera havs- och fjällbaserade vi nd
kraftverk.
Studien ska förhoppningsvis utmyn
na i att Försvarsmakten kan bli generö
sare vid ti Ilståndsgivn i ngen och därmed
underlätta för de politiska ambitioner
na om införande av s k förnybara ener
gikällor.
•
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Mätvärden samlas in till nätdriftcentralen

Nätdriftcentralen

Ilitärmusikaliskt stipendium
i I itärmusi ksamfu ndet
(MMS) utlyser 1998 års sti 
pendiet till ansökan.
Bestämmelserna för stipendi
et är:
1)

Syfte
Stipendiet ska uppmuntra och
bidra till vidareutvecklingen
av enskilda som ägnar sig åt
verksamhet inom det militär
musikaliska området.

2)

Mottagare
Följande kan vara mottagare

av MMS stipendium:
• Musiker vid försvarsmaktens
musikkårer (fast anställda, vpl,
frivilliga ).
• Musiker vid civila blåsorkest
rar som profilerar sig inom det
militärmusika liska området.
• Musikledare.
• Kompositörer och arrangörer
av marschmusik.
• Forskare i ämnet militärmu
sik.

Övrigt

3)

Stipendiet ska utlysas. Enskild
söker stipendiet.

Ansökan ska vara MMS till
handa senast den 11 september.
Den skickas till ordföranden
Claes Grafström, Swedenborgs
gatan 15 A, 11848 Stockholm .
5)

I anmälan ska följande ingå:
~
~

Namn och adress.
Militärmusikalisk bakgrund.
~ Vad stipendiet är tänkt att an
vändas till.

Beslut
Beslut om stipendiat fattas av
MMS styrelse före den 1 ok
tober.

6)

Utdelning
I samband med MMS årsmö
te, högtidsdag eller annat
lämpligt tillfälle.
•

Prispengar för uppsats

örsta pris är 75.000 kronor, andra
pris 50 .000 kronor och tredje pris
25.000 kronor. Vid utbetalning
görs avdrag för preliminär inkomstskatt.
Syftet är att uppsatserna ska erbjuda
underlag för bedömning av behovet av
försvarsresurser i Västsverige, särski It
Göteborg, med utgångspunkt i detta om 
rådes betydelse för Sverige såvä I natio
nellt som i nternationellt. Perspektivet
ska vara långsiktigt från den historiska
och den nuvarande säkerhetspolitiska
situationen.
Framställningen ska vara objektiv och
bygga på ingående kunskaper i ämnet,
hålla en god vetenskaplig standard och
FlygvapenNyll nr 2/98

4) Ansökan

Stipendiets storlek är 10.000

Föreningen för Göteborgs
försvar inbjuder till upp
satstävling under rubriken:
"Västsverige i ett säkerhets
politiskt perspektiv".

ra
~

kr. Stipendiet utdelas nödvän
digtvis inte årligen. Stipendi
et kan delas.

även vara lätti Ilgängl ig. Uppsatsen bör
omfatta cirka 20 trycksidor, högst
60.000 tecken.
Forskare och andra personer med sär
skilda insikter i ämnet inbjuds sålunda
att delta i tävlingen . Företrädare för uni
versitet, skola, industri, massmedier och
andra civila verksamheter och för för
svaret är alla lika välkomna . Flera för
fattare får samverka om en uppsats.
Bedömningen av uppsatserna är an
förtrodd en jury. I denna ingår professor
em jörgen Weibull, professorn vid för
svarshögskolan och allmänna försvars
föreningens ordförande Bo Huldt, f d
militärbefälhavaren i Västra militärom
rådet konteramiral Bengt Rasin samt ord
föranden i föreningens arbetsutskott
kammarrättslagman Gunnar Dy hre.

Föreningen förbehåller sig rät
ten att fritt förfoga över prisbe
lönta uppsatser, inkluderande rät
ten att låta trycka och publicera
dessa och, i samråd med författaren ,
även i kortfattad populär form.
Uppsats inlämnas anonymt. Uppgift
om författares namn bifogas i slutet ku
vert. Detta öppnas efter det att juryn fat
tat sitt beslut. Uppsats ska vara inlämnad
senast den 31 december 1998 under
adress Föreningen för Göteborgs försvar,

d o Geronjannesson, Ragnhildsgatan 6,
44235 KUNGÄLV. Det är önskvärt att
uppsats även lämnas på diskett.
Prisutdel n i ng avses förrättas vid före
ningens årsmöte våren 1999.
Upplysningar lämnas av styrelsele
damöterna johan Ha Ilenborg tel 031
28771 2, john Häggiund tel 031-164295
(även 0300-2 7228) eller Geron jannes
son tel 0303-211922 .
•
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Den 30 juni upphörde F 5, Krigs
flygskolan i Ljungbyhed, att exi
stera. Flygvapenchefen Kent
Harrskog närvarade vid avveck
lingsceremonien.
Redan i mitten av januari tog
då resterande del av personalen
vid F 5 farväl av sin chef (F S:s
sista), överste Sven Sjöling. Sam
tidigt välkomnades den nye che
fen/C F 10, överste Kjell Öfver
berg. F S:s resterande verksam
het, pilotutbildningen, är nu över
förd till F 10, Ängelholm. Nu vid
halvårsskiftet har 176 militärer
och 26 civila överförts till FlO.
Ingen lång flytt ... men inte desto
mindre till viss del smärtsam.
Vid januariceremonien blev
överste Sjölings slutord: "jag
överlämnar befälet av Krigsflyg-

Flygets vagga har stannat
skolan till chefen för FlO. F 5
står vid vägs ände och F 10 vid
vägs början. jag önskar F 10
lycka till."
• • Nyligen utkom ett litet bil
derbokshäfte med titeln "Sista
året med Krigsflygskolan F 5".
Så här lyder överste Sjölings för
ord:
"Fredagen den 73 december
7996 beslutade Riksdagen bland
annat att KrigsflygskoTan skulle
avvecklas och att vissa verk
samheter skulle flyttas till andra

förband. Trots att vi sedan år till
baka var väl förberedda blev be
slutet omtumlande för många.
Vem kan egentligen förbereda
sig väl för att bli av med sitt ar
bete eller för att behöva flytta?
Vem vill tvingas lämna en i
många avseenae fin miljö och
med så goda förutsättningar att
bedriva och utveckla utbild
ningar av olika slag?
Ar 7997 blev ett uppbrottets
år. Medarbetare sades upp, slu
tade för att söka nya arbeten
utanför försvaret, förflyttades till
andra förband eller vidareutbil
dade sig i Trygghetsstiftelsens

... är en digital bilddatabas med
försvarets bilder på människa,
miljö, materiel och verksamhet.
BildernLl är högupplösta i for
matetJPEG. Ursprungsbilden har
formatet Kodak Pro photo-CD
nivå 5, som motsvarar fotografisk
kvalitet utslagen A4. I början av
1998 var ca 2.500 bilder inläs
ta och antalet ökar hela tiden.
Bilderna presenteras på Internet
i lågupplösta format och i en
lägre kvalitet so m inte lämpar
sig för tryck.

Var finns Försvarets Bild
byrås digitala bilddata
bas?

Vill du ha
en demonstration?
Vid ansökan om login skickas
omedelbart ett demolösenord
till Dig via e-post. Du kan sedan
se alla bilderna i Försvarets Bild
byrås digitala bilddatabas.

Vill Du köpa bilder?
Du behöver ett användarnamn
och ett login. Ett avtal skrivs mel
lan Försvarsmakten och Dig som
användare. Avtalet är ömsesidigt
bindande. Det reglerar bland an
nat vilken typ av bilder Du får
tillgång till, rättigheter och eko
nomi.

Har Du bilder?
Om du har bilder med försvars
anknytning, kontakta oss. För de
bilder vi säljer får Du ersättnilng.

Vill Du veta mer?
kontakta Försvarets Bildbyrå c/o
Arme-Marin- och Flygfilm, Skep
pargatan 61, 11459 Stockholm.
Tel 08-667 09 40, fax 08-66367
41, e-post fbb@pub.mil.se. •
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Ett praktverk om Sveriges oHicersmässar

Försvarets BIldbyrå

Bilderna finns åtkomliga på In
ternet, www.fbb.mi1.se. Appli
kationen fungerar bäst med Net
scape 3.01 eller senare versio
ner.

regi. Samtidigt hade vi en hög ut
bi7dningsvorym och produktion.
Den goda andan och samman
hållning;en som byggts under
många ar gjorde detta möjligt.
Den 30 juni 7998 avslutas
epoken Krigsflygskolan efter
drygt 70 års framgångsrik verk
samhet. Men de erfarenheter och
kunskaper som vi tillsammans
byggt upp, kommer att finnas
kvar och dfcirmed lever Krigs
flygskolans anda vidare i sam
hä7le och i Flygvapnet.
Denna bilderbok ges till alla
som var anställda vid F 5 vid
tiden för riksdagsbeslutet 7996.
Boken speglar människor och
händelser under år 7997 - det
sista året på Krigsflygskolan i
Ljungbyhed. - Läs ocn minns! "

I början av hösten utkommer på
Probus förlag i Stockholm ett ar
bete om armens, flottans och
flygvapnets mässar. Författare är
Mats Hellspong, som är docent

i etnologi vid Stockholms uni
versitet.
Han skriver om mässens his
toria i Sverige, om lokalernas ut
smyckning, om mässlivets sär

utnämningar mm
~

Generallöjtnant Kent Harr
skog, placeras fr o m den 1 juli
1998 som militärbefälhavare
vid Södra militärområdet
(MBS). Harrskog var tidigare
flygvapenchef och tillika chef
för ilygvapenledningen i Hög
kvarteret.
~ Översten av 1. graden jan
Jonsson anställs fr o m den 1
juli 1998 som generalmajor
och pilaeeras som chef för
Flygvapencentrum i Uppsala.
jonsson var tidigare chef för
Södra flygkommandot (FKS).
~ Överstelöjtnant Oss i Koukku
la anställs fr o m den 1 jul'i
1998 som överste och place
ras vid försvarsdepartementet
som militärsakkunnig. Kouk
kula var tidigare placerad vid
flygvapen ledningen i Hög
kvarteret.

~ Översten Robert Palmgren

anställs som överste av 1. gra
den i Försvarsmakten och pla
ceras som chef för Södra flyg
kommandot (FKS) fr o m den
1 juli 1998. Palmgren var tidi
gare chef för Flygvapnets
Halmstadsskolor/F 14.
~ Översten Håkan Pettersson
anställs som överste av 1 . gra
den i Försvarsmakten fr o m
den 1 juli 1998. Pettersson
fortsätter som ställföreträdan
de chef för militära under
rättelse- och säkerhetstjänsten
(MUST) i Högkvarteret.
~ Överstelöjtnant Tommy Påls
son anställs fr o m den 1 juli
som överste. Han placeras av
ÖB som flygvapnets chefsut
vecklare.
~ Översten Arne Streling an
stä Ils som överste av '1. graden

drag och utveckling från hedli
vet på 1800-talet till dagens för
hållanden. En färgstark och kul
turhistoriskt intressant utveck
ling. Den ger samtidigt en bild
av officersyrkets förändrade vill
kor under det 1900-tal som snart
är historia. Därtill presenteras
samtliga Ilandets mässar och
deras speciella historia, från 1 1
i Kungsängen till F 21 i Kallax.
Fotografen och inredningsar
kitekten Lars Hallen har foto
graferat sevärda interiörer i alla
dessa mässar. Hans praktfu Ila
färgbilder ger boken ett bestå
ende kulturhistoriskt värde.
Redan i dag, några få år efter fo
tograferandet, har flera av dessa
mässar blivit historia och fram
tiden äll oviss för många fler. Det
svenska försvaret befinner sig
som bekant i en av sina mest
turbulenta perioder någonsin .•
ChriJtian Braunstein

i Försvarsmakten. Han har
redan tidigare placerats som
avdelningschef i krigsför
bandsledningen i Högkvarte
ret (KRI MTRL) fr o m den 1
juli 1998. Streling kommer
från Försvarets materielverk
(FMV).
~ Översten av 1. graden Ulf Sve
ding placeras som chef för
Mellersta
flygkommandot
(F KM) fr o m den 1 juli 1998.
Sveding var tidigare chef för
produ ktionsavdel n i ngen v id
flygvapen ledningen i Hög
kvarteret.
~ Översten Owe Wagermark
anställs som överste av 1 . gra
den i Försvarsmakten och pla
ceras som ställföreträdande
chef för Flygvapencentrum i
Uppsala fromden 1 juli 1998.
Wagermark har tidigare varit
chef för Försvarsmaktens in
•
formationsavdel ni ng.
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Flygvapnets nya simula
toranläggning för luft
strid, SimCenter - inhyst
hos Flygtekniska försöks
anstalten (FFA) i Ulvsun
da/Bromma - stod den 1
april klar för invigning.
Efter sedvanlig ceremoni bands
kl ippn i ng, i nför representanter
för det militära etablissemanget
samt försvarsdepartementet och
försvarsindustrin m fl, vidtog de
monstration aven simulerad
luftstrid.
ÖB fick nöjet att ensam tam
pas mot en stjärnrik tregrupp ur
flygvapnet och FMV. Av någon
oytgrundl ig anledning lyckades
OB som angripare tränga ige
nom det mötande svenska jakt
skyddet. På den stora väggskär
men kunde å
skådarna se
hur en efter en
av Gripen-jakt
planen sköts
ned av den " le
de fi". - Men
då har ju inte
ett ord sagts om
förutsättning
arn a för anfal
let och för
sva rsstyrk ans
förmåga ...

I år firar C1SM sina livs
kraftiga 50 år. Vem .. ?
Vad står C1SM för och
vad är dess syfte? Läsa
rens frågor kräver att
klarhet ges.
ClSM är en fransk förkortning av
Conseil International du Sport
Militaire - Det internationella
militära sportrådet, ungefär. Det
hand lar så ledes om en interna
tionell organisation för militär
idrott i olika former. Sverige är
sedan 1949 medlem däri.
Den officiella starten för verk
samhe ten ägde rum några år
efter det andra världskrigets slut,
den 18 februari 1948 i Nice.
Ordförande blev den drivande
fransmannen Debrus. De första

~mru~rn~urnm
~P4ft4" "~qtia
Med den nya simulatorn kom
mer man att utveckla taktik och
utvärdera vapen- och tel ekrigs
system. Efter fortsatt utveckling
av simulatoranläggningen kom
mer produktionsstart att ske vid
årsskiftet 1998-99. Successivt in
förs förbättrad presentation och
vassare radar- och telekrigsm o
delller.

ÖB simulatorinstrueras.

Jahn Charleville

-en ~ottsbe ritt"

medlemsländerna blev
Belgien , Danmark,
Frankrike, Neder
länderna och Lu x
emburg.
CISM:s motto är
att bidra till att vid
makthålla freden
genom att samman
föra militär idrotts
personai från hela världen till mästerskapstävlingar.
Därigenom kan avsikten att
bidra ti II vänskap och förståelse
mellan individer och länder
uppfyllas - " Friendship through

Fakta om totalförsvaret
Broschyren "Fa kta om totalför
svaret" är en samproduktion
mellan Försvarsmakten och öv
riga totalförsvafsmyndigheter.
Den fungerar som en faktabank
för dig som vill veta mer om to
talförsvaret.Du kan läsa om de
ol,ika myndigheternas organisa
ton och verksamhet, du får reda
på vilka PFF-övningar Sverige
FlygvapenNyft nr 2/98

• • Från och med den 1 apri l
är övers telöjtnant Kjell Palm (ti
digare vid flygvapenledningenl
chef för SimCenter. När invig
nilngen ägde rum den 2 apri l
fanns dock den tidigare chefen,
överstelöjtnant Lennart Petters
son, kvar vid centret ... som spe l
ledare. Inte förrän på eftermid
dagen denna dag fick han svart
på vitt, att han av regeringen ut-

setts till överste och chef för Ble
kinge fl ygflottilj/ F 17 från och
med den ... 1 april.
Lennart Pettersson, som dit
tills varit den drivande kraften i
detta simulatorprojekt, är helt
övertygad om att flygning snart
blir ett komplem en t till simula
torträningen. Han tror, att det
snart räcker med att göra smä r
re luftturer med de rikti ga flyg
planen, bara för att testa om er
farenheterna från simu latorn
stämmer med verkligheten .
- Fl ygvapnets bästa taktiker
kommer framgent att driva alla
övningar i simulator. Det är de
som blir " krigarn a". I simulatorn
behöver man dock inte ta hänsyn
till restriktioner av typ minkfar
mar, civilflyg, fåglar och master.
- Dessutom är det nödändigt
att få in telekrigsfunktion er i si
mulatorn. Te
lestörning är
en realitet som
måste
övas
ofta, avrunda
de Lennart Pet
tersson innan
han for för att
ta befälet över
F 17:s fram
tidsinriktad e
personal. •

deltar i och du hittar de senaste
budgetsiffrorna som rör totalför
sva ret m m. Du kan även an
vända "Fakta om ... " som en te
lefonkata log, här hittar du de
adresser du behöver.
Den svenska utgåvan trycktes i
april, den engelska i maj . M-num
mer svensk: 7754-786 103. M
nummer engelsk: 7754-78611 3.

sport"/vänskap ge
nom idrott.

• • Idag på
" 50-årsdagen "
har ClSM 11 7
medlem sländer
- är därmed en
av världens största
organisation er för
elitidrott. Alla sport
grenar står på meyn - all a
utom bilsport plus några till.
Vår svenska (snart 90-åriga)
moderorgan isation SMI (Sveri
ges militäridrotts- och mångMålgrupp: Försvarsmaktsa n
ställda och försvarsintresserad
allmänhet. Upplaga: 250.000
svenska, 20.000 engelska. Ny
fräsch layout och allt i fyrfärg.
Får du den inte automatiskt
kan du beställa den från: Militä
ra Servicekontoret, Tryckeri &
Distribution, 10786 Stockholm.
Du kan även faxa din bestä ll
ning genom att slå faxnummer :
08-788 90 40.
•
HKV/lnjo

kampsförbundl deltar på För
svarsmaktens uppdrag i ett 15-tal
internationella mästerskap.
Huvudaktiviteten i årsjubi leet
var undertecknandet av ett "Mis
sion Statement", vilket ägde rum
den 15 april hos ClSM:s general
församling i österrikiska Baden.
För Sverige undertecknade vår för
svarsm inister Björn von Sydow,
Den störste idrottsmannen i
ClSM:s historia är svensk. Han
har individuellt erövrat tio mili
tära VM-guld och en olympisk
bronsmedalj. I flygfemkamp re
spektive modern femkamp, Han
ärViggen-pilot och idag chef för
B leki nge flygflotti Ij/F 17, Len
nart Pettersson är hans namn ,
Med bävan väntar vi nu på
Norges nästa drag ".
•
Jahn Charleville

"ipen "",
egen "emsi""
http://www.saab.se
välj sedan Gripen.
Alla som har PC och
programvara n Netscape
ska ha möjli ghet att
kunn a se denna hemsi
da.
•
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FVRF

12.000-vallen sprängd l

Förbundsbildningen
går mot elva "storfamiljer"
När Svenska luftbevakningsförbundet 1962
namnändrades till FVRF fanns det nästan lika
många föreningar som luftbevakningskompa
nier, d v s cirka 30.
Genom utvecklingen av flygvapnets luftbe
vakning, från Stril 50 och Stril 60 fram till da
gens LOMaS för den optiska delen, har krigs
organisationen helt förändrats.
et är mycket svårare att
omforma/ rationalisera i
en frivilligorganisation.
Här räcker det inte med att skapa
en ny "P-tabell krig", utan det
gäller att få hela rörelsens för
ståelse och acceptans innan så
dant kan ske. Med insiktsfulla
styrelser i vår organisation och
förutseende stämmobeslut, har
FVRF snart omorgan iserats ti II
bestämt mål.
1997 bestod FVRF av sex före
ningar som bytt namn till för
bund, fyra förbundsbildningar
geno m föreningssammanslag
ningar och ni o föreningar. Den
1 januari 1998 ändrades detta
till tio förbund och sex förening
ar. Allt talar nu för att FVRF den
1 januari 1999 består av elva för
bund.

D

• • De sammanslagningar som
skedde den 1 januari 1998 var:
~

Skåne och Nissan till Skåne
Hallands FVFb (1.466 med
lemmar).
~ Dala-Hälsinge och Gästrike,

S4

till Dalarna-Gävleborgs FVFb
(1.103 medlemmar).
~

Västernorrland och Jäm t
land/Härjedalen till Nedre
Norrland s FVFb (645 med
lemmar).

Går allt som planerat genom
förs följande sammanslagningar
den 1 januari 1999:
~ Västra Sverige och Skarabo rg

ti II Västra Sveriges FVFb
(2.037 medlemmar).
~ Bråvalla och Gotland till Brå
valla FVFb (1.393 medlem
mar).
~ Sala, Upp land och Västm an 
land, namnet ännu ej klart
(1.287 medlemmar).
~ Örebro och Wermland till
Bergslagens FVFb (886 med
lemmar) .
Dessutom skapar Västerbot
tens FVFb och Norrbottens FVFb
ett gemensamt regionalt kansli.
FVRF består då av elva förbund .
När denna omorganisation är

Vid genomräkning av FVRF:s medlemsantal den
1 januari 1998 passerade vi med god ma~ginal
vårt tidigare medlemsantal (11.571). Siffran
blev 12.283, vilket är en ökning med 712 med
lemmar sedan 1997 (+ sex procent). Nedan
stående tabell visar medlemsutvecklingen de se
naste sex åren:
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ad som glädjer oss extra
mycket är att ökningen
främst består av medlem
mar i åldersskiktet 20-45 år, d v s
de värnpliktiga. Detta beror till
största delen på den "a rmesats
ning" till LOMO~ , som pågått
de senaste åren. " Overtaliga" ar
mebefäl (fur ir - fänrik) har, efter
överenskommelse rned arme
ledningen, omskolats till befatt
ning, med samma grad som i
LOMOS . Eftersom de redan har
fått sin befälsutbildning under
grundutbildningen (chef/ledar
skap, TFU m m) har omskol
ningen gått snabbt och kostat re
lativt lite i jämförelse med att be
fordringsutbilda meniga värn

pliktiga från flygvapnet . Den ut
bildning som måste tillföras har
varit rena fackkunskaper, t ex
luftförsvarslära, flygtakti lk ooh
luftbevakn ingstjänst.
Att ökningen av medlemsan
talet under redovisade år, som i
snitt är 3,2 procent/år, dessut
om skett under tiden som eko
nomin i stort sett bara kompen
serats för inflationen (+5,9 pro
cent/år i snitt), tyder på att FVRF
har genomfört effektiv utbildning
och ratio nell administration ge
nom åren. Sedan hoppas vi på
nya ideer och pengar till fortsatt
utveckling i denna positiva
trend.
•

genomförd, har en maximal an
passning mot flygvapnets krigs
organi sa ton skett. Vi är i denna
effektivisering unika i hela fri
villigrärelsen.
Om man ska dra några slut
satser av detta, så är det t ex att

FVRF gå r in i 2000-talet med en
region aliserad organisaton och
därmed bättre förberedd för För
svarsmaktens nya anpassnings
försvar.
•

V

Björn Moberg
Kamlichcjl,ryre/.!'ordforl1ndc

Björn Moberg
IVtnslicheflsryrelseordforande
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y organisation - nytt ar
betssätt. Efter nästan 20
års arbete går vår omor
ga nisation till elva förbund (va r
från början nio) mot sitt mål. Ett
engagerat och må linriktat arbe
te från styrelser och funktionärer
har möjliggjort detta. Från cen
tralt håll har detta pådrivits för
att nå ökad effektivitet i vår or
ganisation.
Arvoderad
kansl ipersona I
finns på flera platser i landet, vil
ket betyder snabbare och bättre
handläggning av alla ärenden.
Detta har förbättrat samarbetet
mellan FVRF:s kansli och de re
gionala förbunden. Nu hoppas
vi på en fortsatt utveckling inom
alla elva förbunden.

Rekrytering - utbildning
Fortsatt positiv medlemsutveck
ling, som kan bli ännu bättre om
vi så önskar. Intresset för vår
verksamhet har totalt sett aldrig
va rit större.
Rekryteringen till utbildning
en, som till största del genomförs
centralt, har fortfarande ett starkt
tryck och många står på kö för att
gå både befordrings- och kom
pletterande utbildning. De regio
nala rekryteringsinsatserna till
den regional/lokala verksamhe
ten har börjat att öka, vilket för
hoppningsvis medför en ökad
verksamhet nästa år. Mycket po
sitivt framtids läge för FVRF.
• • Utbildningsresultat för 1997
blev trots de ekonomiska svårig
heterna mycket bra. Jämfört med
toppåret 95/1996 blev 1997 inte
mycket sämre. Central beford
ringsutbildning, antal tillförda
nya befäl i krigsorganisationen
och genomförda krigsförbands
kurser var de områden som till
hörde de bästa prestationerna
under 1997.
Den enda delen som oroar är
den regional/ lokala komplette
ringsutbildningen (KU). Det tycks
råda någon form av kommunice
rande kärl mellan KFK och KU.
Det kanske är så att helgerna, in
struktörerna och funktionärerna
inte är tillräckligt många?
• • Ungdomsverksamheten har

Aldrig så många mÖjligheter

krav på effektivisering. Detta kan
vi göra utan att det belastar vare
sig utbildning eller egna medel,
beroende på effektivisering, ra
tionalitet och nya projekt.

Vad är orsaken?
Efter att vi i januari i en mycket konkret skri
velse meddelade flera neddragningar och dras
tiska beslut, har vinden vänt. Molnen har sking
rats och helt plötsligt står vi i situationen att ha
så många möjligheter att det känns ovant ut
manande. Men vill FVRF ta dessa möjligheter?
Det blir en fråga som kommer att diskuteras
tiden fram till riksförbundsstämman i oktober.
på sistone visat en nedåtgående
trend. Denna fortsatte även
199 7. Här pågår en utredning
med ti Ilsatt projekt- och refe
rensgrupp som kan komma att
betyda en vändning. Resultatet
kommer att presenteras under
sommaren på förhoppningsvis
alla utbildningsplatser för ung
dom. Det blir även informatio
ner på högsta politiska och mi
litära nivåer, innan riksförbunds
stämman i oktober går ti II be
slut. Inom projektgruppen arbe
tar vi med tre alternativ - Ett med
egen ungdomsorga nisation; det
andra med en förändrad verk
samhet (liknande alt 1) men
inom FVRF och med ett fortsatt
samarbete/s töd från flottiljerna.
Det tredje är nedläggning. Detta
anser vi emellertid inte som ett
reellt alternativ. Men det måste
finnas med, om inte de andra al
ternativen kan accepteras.

Internationellt
Från en tynande tillvaro inom
det internationella arbetet, har
nu även FVRF tagit en del initia
tiv. Vi utreder ett projekt med

luftbevakning i Estland, lettland
och litauen inom de uppdrag
som försvarsepartementet givit
FVRF. En an nan del är medver

kan i den internationella insats
styrkan . Vi har i samarbete med
Försvarets Hundtjän stcentrum
(FHTC) tagit de första konkreta
stegen mot utbildning. Aven en
del andra projekt har påbörjats

både när det gäller vuxna och
ungdomar. Detta gäller främst
inom det nordiska samarbetet.

Stagårdsprojektet
I enlighet med de beslut som ta
gits fortsätter utvecklin gen av
Stagården. Bollnäs kommun har
tillfört fyra byggnader som upp
förs under sommaren /hös ten.
F 15:s nedläggning har medfört
att bl a förråd och kasuner flyt
tas till Stagården. F 16 avser pla
cera en del utbildningsmaterie l
på Stagården för att undvika
onödiga transportkostnader.
EU-bidragsansökan har läm
nats in för hela projektet och det
är i FVRF-perspektiv sett stora
pengar som kan tillföras, bl a på
grund av att Stagården ligger i
glesbygdso mråde. Material från
andra förba ndsnedläggn i ngar
har även överförts till Stagården,
utan kostnad för oss. Det är ut
rustning som kommer mycket
lämpligt för vår ungdomsverk
samhet.
• • Även andra delar utvecklas,
produktionsadministrationen ef
fektiviseras, PLIS (pliktverkets in
formationssystem) introduceras
senast i augu sti och kommer att
innebära effektivare rekrytering
och handläggning av ansök
ningar sam t administration av
kurser. Nytt profileringsprogram
presenteras under våren. Re
sursförstärkning av kansliet är be
si utat för att möta nya projekt och

Den främsta orsaken är att efter
vå r sk rivelse om konsekvenser
na av otillräckliga anslag, så in
leddes dialog med HKV/FRIV.
Detta gav till resultat att vi fick
ett tillskott på anslaget för 1998
med 3,5 miljoner kronor för ut
bildning. Detta säkerställer fort
satt satsning på armebefälen, vil
ket är en förutsättnin g för att
lyckas med LOMOS. Vi har i en
rundabordsöverläggn i ng med
HKV/ FRIV och andra stora frivil
ligorganisationer i utbildning
överenskommit om detta. Efter
som tilldelade pengar inom
ramen inte får överskridas, måste
det ske en omfördelning mellan
organisationerna. Det var därför
viktigt att genomföra denna
överläggn i ng.
• • Det finns all an ledning att
rikta ett tack till alla som bidrog
till denna positiva vänd ning för
FVRF, och som säkerställer arme
satsningen i minst tre år.

Några problem?
Finns det då inga orosmoln? Jo,
Flygvapenl"\Jytts framtid. Vi hop
pas på en fortsättn i ng med flyg
vapnets taktiska centrum (FTAC
i Uppsala) som ansvarig. Annars
blir det inriktning mot en egen
tidning. Det kommer att dra stora
resurser. - (Ingen fara längre.lRed.)
Sedan kanske inte alla vill att
FVRF ska utvecklas mot nya upp
gifter, fler medlemmar och effek
tivare organisaion. Denna debatt
måste en organisation tåla, bara
den genomförs på ett rejä lt och
riktigt sätt.
Oavsett framtiden , har FVRF
många år av fram gång som ännu
kan utvecklas. Politikerna och
den militära ledningen vi ll ha en
stark frivilligrörelse . Vad vill
medlemmarna i FVRF?
•
Tore Bertilsson

•
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Kurs' f PB/KB" stagården
17 elever deltog - alla inställda på en fysiskt krä
vande och fältmässig kurs; tre fältdygn, skjuta,
övningsmoment, gott kamratskap och många
skratt.
Foto: Lennart Andersson
jukstart första dagen
med presentation av
ku rschefen
kapten
Johan Braman och instruktör
fänrik Ann-Charatte Ramström
samt a Ila eleverna. Vi fick två
minuter var, som jag tror alla
överskred. Det var dykare, jäga
re, äventyrare, gitarrspelare, dart
och bridge, sambos, ogifta,ny
gifta och småbarnsföräldrar.

M

Mycket spring - vaddå?
l"Jya skyddsmasken. Den ploc
kade vi isär. Tillsyn och vård.
Satte ih o p den. För att ta isär

den. Och ihop igen. Jaha, undrar
om det blev rätt? Det lär visa sig
när vi provar den. Genevekon
vention och Haagprotokoll, sol
datregler och stridsförflyttningar.
Oj vad vi sprang. Skyttekolonn,
-svärm och -linje. Öva, öva, öva.
l"Jy chef och öva igen. Alla ska
prova. Kommandon och spring.
Snabbt ska det gå. Det är krig
och det gäller I ivet l Växelvis ti 11
bakadragande "första omgång
eldunderstöd, andra omgång till
baka" SPRING. Visst är det job
bigt, men vaddå?
Alla funderar, väntar och lad
dar mentalt för det omtalade fys
provet 15 km skidor. Snopet I
Men det blev visst inget.Brist på

F16 åter åStagården
Efter tio år återkommer F 16 som utbildnings
anordnare för våra vinterkurser på Stagården.
Det var ju F 16 som inledde den centrala ut
bildningen för tio år sedan. Då flyttades ut
bildningen från Fliken i Norberg.

o

rets utbildning har följt
det traditionella program
met, transport observa
tionstjänst, instruktörs- och kur
schefsutbildning samt en kurs i
TFU och ledarskap. Planeringen
har genomförts i bästa samver
kan med F16. Visst har det fun
n its en del problem att lösa, ef
tersom det var första året. Men
resultatet med utbildningen har
fått högt betyg. Det är det som
betyder mest.
Många goda insatser har
gjorts, specielltvill vi omnämna
förrådsmästaren Arne Petters
son, som levde upp till nivån
"öppet hela dygnet".

A
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Vi planerar nu framtiden på
Stagården i bästa samförstånd
med FI6 och skapar mÖjlighe
ter för utökad förrådsförvari ng,
utökning av antalet vapenkasu
ner mm.
Av kursvärderingarna framgår
att eleverna är mycket nöjda
med kursplatsen. Det finns en
del mindre problem som snarast
ska lösas, bl a torkrum.

Bollnäs kommun
Eftersom det i samband med
F15:s nedläggning uppstod nya

Närskyddskursen under framryckning på Narans skjutfält under
överinseende av löjtnant Björn Liibeck.

utrustning, men "vita blixten"
använde vi. Vi började med att
tjära skidorna samtidigt som vi
tråcklade ihop bindningar och
provade, justerade, provade och
justerade.
Bevakningsövning och post
moment. Posten utsattes för bi 1
kårister, bråkstakar, utlänningar
och fyllon. Vi övade och intog
terrängen i närheten av Stagår
den . H u r gör en troppchef?
Order ti II gruppchef, igel kott
försva r, stridsställninga r och eld

ställningar. "Andersson och
Jansson, eldställning här, eld
mellan tallen och björken."

Fältdygnen närmar sig
l:a bevakningstropp. - Vi har
fått vår förberedande order. Tis
dag lunch. Sista måltiden - in
omhus på ett tag. Alla ska vara
beredda att gå in som troppchef.
Vad ska troppchefen tänka p ~ ,

När LOMOS (Iuft- och markobservationssyste
met) 1994 ersatte det gamla optiska systemet
framkom behovet av frivilliga kompanichefer
(kaptener). Systemet bemannas ju upp till denna
nivå av frivilligpersonaJ. FVRF - som hade de
två första som började utbildningen och som
"titulerades" pionjärer - har nu fått de första
utbildade kaptenerna inom LOMOS.

behov i området, inleddes en dia
log med Bollnäs kommun.
Detta gav omedelbart resultat
och kommunen ställde bl a upp
med tillfälliga lokaler för slutöv
ningen inom observationstjäns
ten. Detta är ett tecken på att vi
måste utveckla vårt samarbete
med andra samarbetspartners nu
när förbanden blir allt färre. När
det gäller Bollnäs kommun har
stödet vi fått varit över förväntan.
En elev ur TFU PB/KB berät
tar i en påföljande artikel om
sina upplevelser från en av kur
serna.
•
Tore Bertilsson

Inom FVRF och LOMOS:

De två första kal

V

ilka är de två pionjärerna?

- Jan-Erik Ohlsson, Bor

länge tillhörd e F 15 när
utbildningen påbörjades i sep
temberl996. Han är numera
överförd till F 16. Ohlsson är i
det civila produktionsdirektör
inom ett finskt stålföretag. Ohls-
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Magnus Svedberg och Jan Säther/und provar förbindelserna vid ob
servationsplatsen utanför Söderhamn.
order m m, m m. Utse en ställ
företrädare och gru ppchefer. Vi
har 30 minuters marsch bered
skap, Radiosamband upprättas
med plutonchefen , Vi ska åka
buss en bit.
Med skidor och packning drar
vi oss undan från vägkorset och
in i skogen. Order till grupp
cheferna och åter marschklara
på vägen. Med mycken mödo
sam het tar vi oss sakta men sä
kert framåt. Det är tun gt. Efter
tillpa ssning och skarpa tillbud

tar vi en längre rast. En förpatrull
på fyra personer med radio utgår,
De får fem minuters försprång
och säkrar området för resten av
truppen, Vi når en brytpunkt där
vi lämnar skidor och packning
för att gå sista biten ti II fots,
Vi når vår Xerxes och Yngve,
igelkottförsvar och säkrar terräng
en runt objektet. Svårt att hitta
någon bra förläggningsplats, En
lucka bland träden och där får
det bli, men vilken bucklig mark,
Den lär nog ingen glömma, spe

son är mycket engagerad i Da
larna-Gävleborgs FVFb, där han
är både förbunds- och styrelse
ordförande.
Mats Hanqvist, Stockholm
tillhör F 16, Han qvist är utbild
ningschef i ett stort trafikfö retag
i Stockholm, Hanqvist är sedan
ett antal år utbildningsledare i
Stockholms FVFb,

~ Dala-H älsinge

Utbildningen
De började med
ROK/A-skede på F
20iaugusti 19960ch
forts atte med under
hållstj änstutbi Idning
i Filipstad i maj 1997,
Påfölj ande sommar tjänstgjorde
de varsin period som övnings
ledare för stora tilllämpningsöv
ningar vid F 20, Hösten 1997
och våren 1998 genomfördes
rättsv årds- respektive perso naI
tjänstutbildning vid FHS i Karl
stad. - Övriga prov som ge
nomfördes var: Uppsats in om
underhållstjänst och fysiskt prov

enerna

ciellt inte som vi satt och sov! Det
tog lång tid och inte förrän vid
22-tiden var tältet på plats. Trån gt
men varmt, för ute har vi nu
plötsligt cirka _25°,
C-skyddsprov, momentöv
ningar och aha-upplevelser. 
Verksamheten tar fart efter
frukost och order till gru ppchefer
med bryt snart för troppchefsbyte
sa mt ett C-skyddsmoment. På
med
C-vätskeskyddet och
skyddsma sk. Masken fungerar.
Vi går tillbaka in i övningen,
Posttjänster, sjukvårdsmoment,
sk icka ut patruller, spa ning och
strid i mörkret med lys och en
person som "försvann", Det tog
1 timme och 45 minuter innan
gruppchefen märkte att någon
var borta.
Terrängbil tillbaka - trodde
vi ... - Efter en kall natt kommer
ett eldö verfall vid 05:55. Är
snabbt ute i eldställningen och
besvarar elden,
Nya troppchefer och "om
gruppera", Förläggn ingen rivs
ra sk t och vi har 1 1/2 timme på
oss. Första grupp är marschklar

FVFb och
Gästrike FVf bildade Dalar
na-Gävleborgs Flygvape nför
bund vid årsstäm man på Sta
gården den 14 mars 1998,
Både förbunds- och styrelse
ordförandeposten ti lisattes
med direktör Jan-Erik Ohls
son, Borlänge,

~

Vid Bråvalla FVFb på Skavsta
flygplats i Nyköping den 28
mars, beslutades bl a att Got
lands FVFb ingår i Bråvalla

( 10 km löpning på 60 minuter),
De erfarenheter vi gjorde av
denna utbildning kommer att
medföra några mindre juste
ringar, som vi gör i samråd med
Lottorna, De har också beman
ningsansvar på denna nivå inom
LOM OS.
Vid rik sförbundsstyrelsens
sammanträde i maj inbjöds de
båda pionj ärerna för att upp
märksammas för en rejäl insats
för LOMOS och FVRF.
•
Tore EerliL<Jon

Christine Sundin
Eskib'tllna bilkår

ote ba ano iser
FVFb från och med 1999, Esso
Carlsson fortsätter som ordfö
rande,

namnet på det nya förbundet
som bildats genom samgåen
de mellan Skåne och Nissa ns
FVFb, Styrelseordförande är
Carsten Flensburgh. Han har
tidigare haft samma post i Skå
nes FVFb,

~ Västerbottens FVFb förlade

sin stämma till 120, Umeå,
Lördagen ägnades åt informa
tion från F 21 och FVRF för att
avslutas med årsstämma och
midd ag på officersmässen .
Seth Hellman fortsätter som
förbundsordförande, medan
Lars G Johansson efterträder
Ulf Järnstad på styrelseordfö
randeposten.
~

Agneta Olsson ersätter Tom
my Wendel som styrelseord
förande i Västra Sveriges
FVFb. Ny förbundsordförande
blir överste Jan Andersson,
som efterträder överste Chris
ter Backryd (även på denn a
post ... )

~ Skån e Hallands FVFb blir nya

_e
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och går ut som en förpatrull.
Andra gruppen stå r marsch klar
och lastar in oss i terrängbilen,
Trångt. Kommer fram till förpa
trullen. Lastar in dem och det blir
ännu trängre, Humöret på topp,
Vi njuter av träb änka rna och att
få åka tillbaka .. . va ' nu då?
Blir urlastade '" - Men inte på
Stagården - utan i terrängen. Var
är troppchefen? Orienterar oss
och utgår, skidmarsch tillbaka, En
kort bit genom skogen och över
sjön mot Stagården. Allt kändes
jättebra och livet är bra härli gt.
Vårda, vårda, vå rda och va 
penvård och till sist men inte
minst kroppens och själens vård
- BASTUN, Så underbart. Mid
dagen var superb, Kvällen av
slutades i glada vänners lag med
gitarrspel och allsång!
Lördag morgon. Vi får några ord
på vägen av kurschef och instruk
tör. Säger farväl och åker hem , Vi
kanske ses igen någon gång.
I återbl ickandets stund, med
•
ett leende på läpparna,

~

Wermlands FVf valde Elisa
beth Ehne ti II ny styrelseord
förande efter Magnus Berg
lund ,

~ I det nybildade Nedre Norr

lands FVFb svingar Jan Hen
riksson styrelseordförande
klubban det närmaste året,
medan överste Frank Fredriks
son tar förbundsordförande
posten.
Många nya namn på ledande
poster skapar förutsättningar
för många nya ideer i framtiden,
Tore Bertilsson

~
~l'±t .

•
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Chefredaktören har ordet:

ten hamnade på hela 4,3. Inget att för
häva sig över men ett klart besked om
vad den vikti ga läsekretsen tycker. Den
blomman är all a medverkande värda .

är namnet på en Glenn Miller
melodi som nuvarande Flygvapnets Musikkår vid
sitt första konsertframträdande i Stockholm hade som avslu
tande programpunkt. Titeln passar bra in även i det här sam
manhanget.
000

et är idag den 30 juni 1998. Det
var inte så län ge sedan det var
den l oktober 1964, känns det
som. Nu är den civile "stabsmurvelns"
militära karriär till ände kommen. Ödet
gav mig chanse n att välja att "gå i för
tid". De bästa åren i mitt journalistiska
liv har därmed runnit förbi. Det tog gläd
jande lång tid fast det gick för fort. Det
gör vä l så när man trivs med göromål
och omgivning: FLYGVAPNET! En miljö
där fantasi och kreativi tet kväver den
förpinande byråkratin och kommisoket.
Där ges frihet under ansvar, där går att
skapa enskilt tillsammans. Där finns
skratt och gedigen vänskap, där finns
trivsel även när verkligheten drabbar
med sorgsna inslag, där är lätt att vara
människa och försvarsvän.
• • Den klart mesta tiden har jag ägnat
åt att producera och utveckla Nordens
idag äldsta flygtidskrift. Som ju med åren
också växt ut ti II att bl i Nordens störs

Förtroendet mellan
officerare kan inte er
sättas av fantastisk
teknik! Håll debatten
levande annars dör vi!
itt namn är Elisabeth
Wahlgren. Jag har min
dagliga gärning som
markfö rsvarsofficer i skydds
tjänst vid Blekinge fl ygflottilj!
F 17.

Det är i mitten av mars. Jag är
på hemväg ifrån Karlskron a och
Marinens officershögskola . Un
der dagen har jag haft förmånen
att lyssna på chefen för Östra ar
mefördelningen, Överste l. Ulf
Henriksson, och dennes erfa

ta. Det är in get fel att konstatera detta,
tvärtom! Gläds!
Men FlygvapenNytt är sannerligen
inte något so m en enda person trocklar
ihop . Å nej ! Utan alla experter och en
tusiaster ute vid flotti Ijer, skolor och sta 
ber som vi Iligt ställer upp och hjälper till
att skapa denna nödvändi ga informa
tionskanal skulle det inte gå. Åtminsto
ne inte med väl godkänt betyg. Kvalitet
måste näml igen ha förtur. FV-Nytt är re
sultatet av ett lagarbete av bästa märke,
en "affärside" som gått hem.
Hösten 1995 genomförde IMUfTes
tologen en läsvärdes undersökning av
alla de fyra försvarstidningarna som
utges av Högkvarteret. Dess resultat är
statistiskt säkerställt. Ett mycket digert
material. Avslutningsvis redovisades en
värdemätning tidningarna emellan, där
toppoängen var 5. Glädjande goda om
dömen gavs all a fyra. Arme- och Ma
rinNytt samt Försvarets Forum låg i skik
tet 3,7 - 3,9, medan den fjärde tidskrif

renheter ifrån BA 01 i Bosnien.
Föredraget var arrangerat av och
för kadetter vid Marinens OHS.
Under föredraget betonade över
sten vikten av att vi bibehåller
förtroendet och kommunikatio
nen mellan chefer och under
ställda, mellan befäl och so lda
ter. Översten menar: "Förtroen
de och kommunikation kan
inget ledningssystem i vä rlden
ersätta! "
• • Mina tankar går då till nr
1!98 av FlygvapenNytt. Denna
tidnin g är ett bra exempel på att
ledn i ngssys tem och organisa
tionsstrukturer tycks vara boten
mot alla våra bekymmer. Num
mer efter nummer matas vi med
streck och fyrkanter och flyg

• • I vå rt dubbel nummer 5/97 - 1/98
informerade jag om att våra försvars
grenstidskrifter var i faro zonen - ned
läggning förordade en "utredning". Nu
blev det gudskelov inte så . En sto r ma
joritet av remissinstanserna ville annor
lunda. BI a gä llde det att bejaka identi
tetskänsian vid våra olika förband i en
tid då stor oro m m spritt sig inom för
svaret.
Även vå ra många och engagerade re
servofficerare kände oro för att bli av
med tidnin gskonta kten med respektive
försvarsgren . Armens och flygvapnets
reservofficersförbu nds stockhol mssek
tion gick så långt att man bl a gjorde ett
upprop på Internet för att rädda Fl ygva
penNytt. 94 prom inenta namn landet
runt kom upp på listan, bl a tre f d flyg
vapenchefer. Mest anmärknin gsvärt var
dock att vår förre statsminister Car l Bildt
fanns med . Nästan fantastiskt, eller hur?
- - - Till alla som ställt upp för FV-N ytt
på det ena eller andra sättet riktas
STORT TACK.
• • Vad har då alla trogna läsare att
vä nta sig framöver? Vad är det som gä l
ler?
Efter redovisninBav tidningsutredning
+ remissvar för OB har följande lagts
som grund för fortsatt arbete med För
svarsmaktens centra la tidningsutgivning.
En koncerntidning, " Nya Försva rets
Forum ", ges ut med cirka tio nummer
per år. Utgivningstidpunkterna för re
spektive tidn i ng faststä II s i en utgiv-

plan sprestanda. Förvi sso intres
sant för den initierade, men alla
vi andra då? Alla vi som vill veta
vad som händer vid FOH S, när
skyddspluton på F 21 , FBJS eller
någon annanstans. Vardagen är
ju fy lld av spännande verksam
heter för oss alla.
Tidningen tycks ropa StriC,
LULl S och TARAS; jättebra nu
ka n alla prata med alla! Fl ygva 
penNytt ska inte va ra en flyg
tekni sk tidskrift utan den ska fun
gera som ett forum för persona
len, dvs VI!
Vart har människan i flygvap
net tagit vägen? När får vi läsa
personliga artiklar om va nliga
svenska flygvapenbefäl hemma
på roten, som utbildar soldater
och deltar iförbandsp roduktion

såväl för kriget som för freden?
Alla vi som jobbar och driver
projekt av olika slag i den dag
liga verksamheten , var är vårt
forum för att dela med oss av
vå ra erfarenheter till en bredare
massa? Artiklar som fungerar
som diskussionsunderlag till den
dagliga debatten på flottiljerna.
Artiklar som man kan lära sig
utav och använda i utbildning
en .
• • Tidningarna Armenytt och
Försvarets forum är uppbyggda
kring ett koncept av personligt,
materiel , organisation och led
ning som på ett smak fullt sätt
blandar olika artiklar.
För att ta ett exempel så pågår
nu för fullt arbetet med att lan

ningsplan . Extranummer kan dock ak
tualiseras vid speciella tillfällen .
Koncerntidningen bör innehållsmäs
sigt och utformningsmässigt skilja sig
från nuvarande Försvarets Forum. Den
ska dock fortfarande vara en kanal för,
i första hand, intern information till an
ställda och spegla hela verksamheten i
Försvarsmakten. Den nya koncerntid
ningen ska vara ett nyhets- och debatt
forum . Utvecklingen inom olika verk
samhetsområden inom såväl armen,
marinen, flygvapnet som operativa pro
grammet och som är av vikt att alla för
svarsanställda känner till ska finnas
med.
• • Försvarsgrenstidningarna anpas
sas innehållsmässigt till respektive ge
neralinspektörs ansvarsområde. Tid
ningarna bibehåller karaktären av fack
tidningar men bör bättre än idag även
återspegla viktigare händelser inom för
svaret i övrigt. Målgrupperna för för
svarsgrenstidningarna förändras inte.
Tidningarna produceras vid nya
HKV/ INFO. C INFO ansvarar för bud
geterna.
Tidningarna avses produceras aven
gemensam redaktion med fem redak
törer, som även avses ansvara för ut
givning av ett nyhetsbrev i Högkvarte
ret. Respektive tidnings chefredaktör an-

respektive tidning som stöd åt chefre
daktören med utgåvornas innehållspla
nering.
Samtliga tidningar ska ges ut i sin nu
varande utformn ing och utgivn i ngsfre
kvens under resten av 1998. Den nya
strukturen ska gälla från och med num
mer 1/99.

En av de sällsynta bilderna aven kreativ
olikhet.

svarar dock för "sin" tidskrift. Ledaren i
"Nya Försvarets Forum" skrivs av ÖB
och ledaren i respektive försvarsgrens
tidning av respektive generalinspektör.
Det ska finnas ett redak
tionsråd för

• • Beskrivningen ovan är en kom
promisslösning som verkligheten nu får
testa. Jag önskar de fyra chefredaktö
rerna lycka till. Ni har ett stort arv att
förvalta och en mycket viktig mission att
fylla. Elektronisk information har ännu
inte fått full genomslagskraft hos svens
ka folket och så länge vi har dags-, fack
och veckopress i samhället, så länge
behövs därför även tidskriftsinforma
tion ut till våra existerande försvars
grensförband. Sedan kan nog IT ta över
helt.
Själv ger jag nu plats åt en yngre och
hungrigare adept. Det kommer helt sä
kert att gå mycket bra, i all synnerhet
med det goda stödet aven ny ansvarig
utgivare vid namn Owe Wagermark.
Så trasslar jag mig ut genom H KV:s ge
nialiska slussportar, ställer mig vänd
framför huvudentren och bockar för att
jag fick vara med i nästan 34 år. Med all
vänlig uppbackning genom åren i ljust
minne törs jag utbrista: I did it my way.

Together!

•
Jahn Charleville

FLYe'
sera ett nytt utbildningsregle
mente i pedagogik, UtbR Peda
gogiska Grunder. Förhandsutgå
van har funnits ute på förban
den en längre tid. Vi är många
som jobbar med utbildning i
olika former i flygvapnet. Det
ingår i alla officerares jobb att ha
insikt i och förståelse för ledar
skaps- och pedagogiska frågor.
Men var är debatten och dis
kussionen?
I tider av förändring och om
organisation måste vi än mer slå
vakt om debatten och diskus
sionen, eftersom det är nu vi ska
par förutsättningar för att verka
i morgondagens försvarsmakt.
Det är upp till oss att skapa gynn
samma förutsättningar för att vi
ska kunna lösa de uppgifter som

vi blir ålagda av riksdag och re
gering.
• • Jag vädjar till FlygvapenNytt
att skapa utrymme för artiklar
som är intressanta för oss som
jobbar i fl ygvapnet.
Slå ett slag för debatten och
skapa utrymme för detta i VÅR
tidning, så har vi kommit en bit
på väg mot förtroende och kom
munikation. Flygvapnet är så
mycket mer än bara flygplan och
ledningsstrukturer och avance
rade tekniska system. Vi är ing
enting utan duktiga och enga
gerade människor. Personalen är
vår viktigaste resurs!
•
Elisabeth Wahlgren

ET

T v: Delta är flyg
vapnets nya och
moderniserade
logotype - dvs nu
med startsnabb
Gripen.
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Vid detinitIv eftersändning
atersänds törsändelsen med
nya adressen här nedan .
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