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a en ha odet
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C/
J ; lygvapenNy tf ä, en tidskäft som nästa J, fylle,
60 år. För egen del har jag följt tidningen sedan bör
jan av 1970-talet. Då som väldigt intresserad flygpoj
ke, från mitten av 1980-talet som frilansande medar
betare. När chansen att bli chefredaktör yppade sig
tvekade jag inte en sekund.
Chefredaktörsstolen har varit min sedan den 1
september och förväntningar om ett intressant jobb
har redan visat sig stämma. Men att leda arbetet med
att göra Nordens största militära flygtidskrift innebär
också en stor utmaning.
Tidningens förre chefredaktör Jahn Charlevi/le har
gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla Flygvapen
Nytt till en uppskattad och bra tidskrift med hög kva
litet. För en tid sedan mötte jag en för mig okänd per
son i en av Högkvarterets korridorer. Han tittade på
mig och sade spontant:
- Här möter jag han som har husets tyngsta arv att
förvalta!
Det är naturligtvis inte så, men jag uppfattar det
som ett bevis på att min företrädare har gjort ett bra
jobb.
Min målsättning är självfallet att FlygvapenNytts
läsare även fortsättningsvis skall finna tidningen int
ressant, läsvärd, betydelsefull och viktig. Tidningen
skall bl a spegla den verksamhet som flygvapnet
bedriver. De senaste åren har flygvapnet kunnat del
taga i internationell verksamhet som exempelvis PFF,
partnerskap för fred. Detta deltagande har blivit allt
mer betydelsefullt för flygvapnet, därför ägnas en
stor del av denna tidning åt verksamhet med interna
tionell anknytning.
Den som följt tidningen tidigare har säkert lagt
märke ti/l att den i stor omfattning görs av flygvap
nets egen personal. Det är min förhoppning att ni
även i fortsättningen vi/l vara med och göra vår tid
ning.
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Redaktion rad
Nyligen bildades FlygvapenNytts redaktionsråd. För
utom chefredaktören ingår följande personer i rådet:
flygvapnets ställföreträdande generalinspektör, över
sten av första graden Owe Wagermark (ansvarig ut
givare), flygvapencentrums informationschef över
stelöjtnant Sven Hammar, Lars Christoffersson och
Karin Lorentzon från Högkvarterets informationsav
delning, samt major Anders Linner som ti/l vardags är
informationschef vid F 7 i Såtenäs.
Rådets uppgift är bl a att stödja chefredaktörens
arbete och det har en viktig funktion att fylla. Dess
medlemmar har ett stort kontaktnät både inom och
utanför Försvarsmakten och kan därmed bl a hjälpa
till att hålla mig informerad om vad som händer på
olika håll.
För min egen del avser jag att resa runt på våra för
band så mycket som tiden medger. Men ett aktivt enga
gemang i vår tidskrift från flygvapnets personal är väl
kommet och nödvändigt för att FlygvapenNytt också i
fortsättningen skall vara en bra tidning. Hör av er!

På internet
Från mitten av december räknar jag med att Flygva
penNytt även kommer att kunna läsas på internet.
Du hittar den på adressen www.mil.seIFlvg.
Tanken är att internetversionen skall vara ett komp
lement till den tryckta tidningen. Här kommer de vik
tigaste artiklarna att finnas, men också information
som inte återfinns i tidningsversionen. Det är mång
fald som ger styrka och genomslagskraft.
•

Peter Liander
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Vad händer i försvaret idag?
Ring Försvar Direkt
077-122 7777.
(Sam/al<kQSlnad max 80 öre/ min,)
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öst:e n ha r präglats av ett intensivt arbete
i Försvarsmaktens nr.a ledning. Jag vill där
för utnyttja detta tillfälle att belysa vissa
..
frågor lite närmare.
Det underlag till ominriktning som OB I.ä mnade
till regeri ngen elen 1 ~ oktober va r el:t positivt fram
tidsinr iktat förslag. OB:s fö rslag är en tydlig kom
petenso rganisation med förmåga att vid behov växa
till ett försvar anpassat för ett väpnat angrepp. Ett
väpnat: angrepp aven helt annan natur än det sce
nario som dimensionerat oss under det kana kri
get:,
OB begärde inte mera pe nga r än vad som avde
lats i försvarsbeslutet, men fö reslog att anslagen i
större utsträckning skulle utnyttjas till att skapa en
kompetent Försvarsmakt med en ökad förmåga att
hantera e n vidgad hotbild med andra hot och ris
ker. Det är min uppfattning att detta är ett bra för'
slag, aU på ett mera kostnadseffektivt sätt skapa en
mindre me n mera kompetent försva rsmakt.

( O

• • Redan den 13 okt'ober ändrade rege ringens
budgetproposition de ekonomiska förutsättningar
na. Försvarsmaktens budgetram för de närmaste
tre åren minskades med ,~rygt 9 miljarder. En dryg
månad senare lämnade OB in sin konsekvens redo
~,isnin~ av budgetproposi tionen till rege ringen.
OB:s mriktning var då att i största möjliga ut
sträckning spara inom materielområdet för att mild
ra effekterna på verksamheten. Efter ÖB:s konsek
vensredovisning gick ansvaret och initiativet tillba
ka till Sveriges politiska ledning.
Vi fick inte det långsi ktiga beslut: som hade möj 
liggjort en stabil plane ring för Försvarsmakten.
Den kompromiss som nåddes blev ett ickebeslut
för Försvarsmakten och för vår' personal. Genom
att låta Försvarsmakten låna av sina framtida
a nslag har våra politiker köpt tid fram till Kont roll
station 99. Hur nedskärningarna skall genomfö ras
och hur verksamhete n blir, framgår först när rege
ringens regleringsbrev fö r 1999 överlämnas till
Försvarsmakten. Våra uppgifter och ekonomin där
efter kommer för hoppningsvis att klarläggas i Kon
tro llstation 99. Vad det leder till är de t omöjligt att
fö rutsäga nu.
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Oaktat utfa llet av kontrollstationen kan ni vara
förvissade om att jag och mina kollepor i Försvars
maktens ledning kommer att göra va rt yttersta fö r
att skap'a bästa möj liga försva r på den ekonom iska
nivå som fastställs. Hä rvid kommer intentione rna i
ÖB:s förslag till ominriktning fortfa rande ati vara
min ledstjärna. Vi skall åstadkomma en kompe
tensorganistion. Jag har vid mina besök på flottil
je r, skolor och frivilli go rga nisationer fra mhållit att
det viktigaste för flygvapnet är att värna om perso
nalens kompetens och kompetensutveckling. Den
uppfattningen står jag fast vid.
• • Under hösten fick Sverige en förfrågan från
NATO om vi kunde deltaga med fl ygspaningsför
band för övervakning av efterlevnade n av freds
avtalet i Kosovo. Vi svarade att vi inte kunde det nu,
vilket i media rapporterades bero på att vi hade
dåliga skyddssystem. Hur det egentligen fö rhå ller
sig belyser jag på an nan plats i detta nummer. Det
som var av~ö rande för vå rt ställningstaga nde va r
emellertid I första hand att vi inte har haft möjl ig
het att ge vår personal en adekvat utbildning för
denna typ av uppgifter. Vi kommer att intensifiera
vårt arbete för att lösa både detta och att lösa de
tekniska problem som begränsar vår möj lighet att
deltaga i internationella insatser.
• • l åt mig passa på att uttrycka mitt och fl yg
vapnets tack till Jahn CharlevilIe, vår nyss pensione
rade redaktör fö r Flygvapen Nytt. Genom sin mång
åriga insats har han på många sätt blivit synonym
med FlygvapenN ytt. Under Jahn Charlevilles led
ning ha r vår tidning utvecklats till en professionell
och mycket uppskattad tidskrift. Vi är di g djupt
tacksa mma för din insats.
Till sist vill jag önska alla FlygvapenNytts läsare
en fridfull jul och gott nyt11999.
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Efter flera års marknadsföringsarbete av Gripen ser
det nu ut att lyckas för Saab/British Aerospace. Syd
afrika har valt Gripen som huvudalternativ för att
modernisera sitt flygvapen. Nu startar förhandling
arna mellan den sydafrikanska regeringen och
Saab/BAe om ett kontrakt på 28 Gripen-flygplan.
4

en 18 november tillkännagav
regeri ngen i Sydafri ka att man
valt Saab/British Aerospace:s
Gripen som huvudalternativ inför ett
kommande köp av nya stridsflygplan.
Beskedet kom mitt under den då på
gående försvars materiel utstä II n ingen
DEXSA (Defence Exhibition South Afri
ca) i Pretoria .
Gripen marknadsförs numera inter
nationellt av Saab tillsammans med Bri
tish Aerospace (BAe) som är Europas
FlygvapenNyll nr 4/98

bildningsplattform för blivande Gripen
piloter.
Att Sydafrika väljer Gripen är bra för
svensk i ndustri och företrädare för
Saab/BAe har naturligtvis positiva kom
mentarer. Saabs VD Bengt Halse:
- Vad jag vet är detta det mest omfat
tande enskilda handels- och investe
ringspaket som någonsin erbjudits Syd
afrika, tillsammans med fördelen aven
ti IIförl itl ig och kostnadseffektiv för
sva rs Iösn ing.

John Weston, VD för BAe, säger:
- Vi ska nu tillsammans med den syd
afrikanska regeringen utveckla våra dis
kussioner om industrisamarbeten som
kommer att vara ti II stor betydelse för
den högteknologiska industrin som är på
frammarsch i Sydafrika, men också till
de företag i resten av världen som kan
komma att bl i leverantörer ti II Sydafri
ka, en kund med höga krav.

flygvapensamarbete

största försvars- och rymdkonsortium.
Det brittiska företaget är, tillsammans
med svenska Investor, en av huvud
ägarna i Saab AB .
Saab/BAe räknar nu med att ingåen
de förhandlingar kommer att påbörjas
inom en snar framtid. Det är ett omfat
tande avtal som skall förhandlas fram.
Det rör sig om 28 Gripen . För BAe:s del
rör det sig om också om en order på 24
jetskolflygplan av typen Hawk. Denna
flygplanstyp anses utgöra en god utFlygvapenNytt nr 4/98

Efter DEXSA-utställningen besökte en
svensk flygvapendelegation, ledd av ge
neralinspektören för flygvapnet, gene
ralmajor Jan Jonsson, två sydafrikanska
flygbaser. I samverkan med Saab de
monstrerades Gripen både på marken
och i luften .
jan jonsson kommenterar det sydaf
rikanska beslutet så här:
Jag har imponerats av den professio
nal'ism Sydafrika har visat under utvär
deringen och upphandlingsprocessen
av ett nytt stridsflygplan . jag är överty
gad om att landet valt det bästa flyg
planet Gripen . Detta kommer att ytter
Iigare stärka det goda samarbete som har
etablerats mellan våra flygvapen.
I detta skede, innan kontraktsför
handlingarna har slutförts, är det för ti
digt att exakt kunna ange hur det sven
ska flygvapnet påverkas aven sydafri
kansk Gripen-order. När Saab tidigare

har exporterat flygplan som också an
vänds av det svenska flygvapnet, har
flygvapnets personal i olika omfattning
deltagit i utbi Idn i ngssammanhang. Det
har skett både i Sverige och hos den då
aktuella kunden. Liknande åtaganden
kommer sannol ikt att göras vid en even
tuell export av Gripen.
Gripen-centrum vid F 7 i Såtenäs har
redan från början anpassats för att ut
bilda inte bara svenska Gripen-piloter,
utan även elever från eventue lla kund
länder.

Sydafrikas flygvapen
Det sydafrikanska flygvapnet, Suid-Afri
kaanse Lugmag, har en militär perso
nalstyrka på cirka 10 000 personer, samt
omkring 3 500 civila. Flygvapenchef är
generallöjtnant W Hechter, som har sin
stab i staden Pretoria .
Utöver flygvapnets ordinarie styrkor
finns också en frivillig styrka kallad Ac
tive Citi zens Airforce. Organisationen
uppges fö rfoga över i storleksordning
20 000 personer. De löser främst upp
gifter på marken, men förfogar också
över ett tiotal divisioner bestående av
privatägda flygplan. Förbanden kan lik
nas med svenska Frivilliga Flygkåren.
Flygvapnets organisation består av 15
divisioner. Till jakt- och attackuppdrag
används sydafrikabyggda versioner av
Kfir och Mirage, här kallade Cheetah .
Dessa är utvecklade av den inhemska
flygindustrin, Denel Aviation.
Företaget ti lIverkar också attackhel i
koptern CSH-2 Rooivalk, vilken tas i
tjänst av landets flygvapen under nästa
år. I övrigt flygs helikoptertyper som
Atlas Oryx och Alouette III.
På transportflygsidan förekommer
både lätta och tunga flygplan , exem
pelvis Cessna 208, Pilatus PC-12, CASA
212, Douglas DC-3 och C-130B Her
cules. Till signalspanning och lufttank
ning används Boeing 707.
•
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Internationella
insatser ställer på flera
områden andra krav
än de som ställs på en
försvarsmakt
som är verksamt med
att försvara den egna
nationens överlevnad.
Kraven på skydd

Det taktiska uppträ
Svenska flygstridskrafter
dandet är också annor
har förmåga att deltaga
av egen personal och
lunda än vid försvar av
i internationella freds
Sverige i vår egen miljö.
bevarande insatser. Men
materiel ställs högre i
Svenska stridsflygsy
kraven på skydd av per
internationella
stem, liksom även ut
sonaIoch materiel inom
insatser.
ländska, måste därför i
denna typ av verksam
viss omfattning kom
het är annorlunda. Käns
pletteras för att möta de av NATO
ligheten för förluster är högre än
vid försvar av den egna nationen,
uppsatta kraven.
varför kraven är berättigade.

S!J

eltagande i internationell a insat
ser styrs i allm änhet av andra
överväganden än de so m gä ll er
för det nationella försva ret. Det finn s
politiska och opinionsm ässiga hänsyn
som påverkar hur en intern ati onell in
sa ts genomförs. Känsl igh eten för fö rl us
ter främst av människoliv, men även av
materi el, är hög. Den FN-insats i So
mali a som avbröts är ett tydli gt exem
pel på denna känsl ighet.
Hög t skydd krävs dessutom fö r att
den eg na personalen skall känna ett stort
fö rtroende för sin förm åga att lösa sin a
uppgifter med en rimlig ri skni vå . Vid in

6

ternationell a insa tser är det inte det egna
landet som är hotat, va rför personalens
benägenhet att accepte ra ri sker är m in
dre. Sveri ge utrustade hela bataljonen i
Bosnien med kroppsskydd (skottsäker
väst), vilket inte är stand ard i svenska ar
meförband, samt lånade finska SISU
vagnar.
II Sverige görs intern ati onella insatser
baserade på frivilli ghet. Personalens till
tro till materi elen är därfö r extra viktigt.
Det är därför naturli gt att kraven på
skydd ställs högre vid intern atione llla in
satser. De krav so m NATO har defini e
rat innehåll s inte generellt av fl ygsys

tem i NATO-länder. Det finns många
system. även i stora NATO-länder, som
idag inte når upp till dessa krav. Sveri
ge är dä rför i detta avseende inte sä mre
ru stat än västvä rlden i övri gt.

Olika taktik
I den ta kti k man utnyttjar finn s ett sa m
band mella n materiel och uppträda nd e.
Detta sa mband innebär att materi el
systemens förm ågor möjliggör en viss
taktik, sa mt att ett önskat takti sk uppFlygvapenNyll nr 4/98
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möta ett väpnat angrepp ska II
trädande kräver vissa förmå
kunna innehållas med hela
gor i de tekniska systemen.
krigsorganisationen. För detta
De förmågor som Sverige har
förutsätts kraftigt ökade anslag.
utvecklat i sina flygsystem är
I de åtgärder som Försvars
anpassade till den taktik som
makten har planerat för ett års
används för vårt nationella
återtagande, ingår åtgärder
försvar. Taktiken bygger på att
både avseende materielsystem
krigstiUstånd råder och där
och en forcerad utbildning av
med sammanhängande regler
förbanden.
för hur och när vapeninsatser
Den förmåga förbanden har
får göras. Taktiken är vidare
idag är således inte den förmå
utvecklad för att föra strid i
ga som skall finnas om Sverige
vår miljö.
I internationella insatser ut
måste försvaras vid ett väpnat
Två Gripen ur F 7 i Såtenäs fotograferade strax efter landning på
nyttjas en helt annan taktik än
angrepp. Detta förhållande är
en flygbas i Storbritannien.
Foto: Lennart Berns
den som används i försvaret
ännu mera tydligt i det förslag
till en ominriktad försvarsmakt
av Sverige. Den bygger på
NATO-taktik, men är anpassad för de skog, ett uppdrag till Försvarets Materi som ÖB lämnade til l regeringen den 12
krav som ställs i internationella insatser.
elverk att utreda vilka krav som ställdes oktober. Härvid ger ÖB även uttryck för
Vid internationella insatser råder dess i internationella insatser samt att före
att Sveriges förmåga till internationella
utom inte krigstildstånd, men det är sam slå vilka åtgärder som behövde vidtagas
insatser behöver stärkas, samt att samma
tidigt inte helt och hållet fred . Det finns
krav på förmåga bör ställas för nationellt
på svenska flygsystem. Uppdraget åter
hot mot de egna flygplanen som man är kallades efter vissa påtryckningar från
försvar som för internationella insatser.
medveten om, men det är i allmänhet dåvarande försvarsministern.
inte tillåtet att göra något åt dessa innan
Flygvapnets initiativ föran leddes av
man själv är beskjuten.
att Försvarsmakten hade avböjt en för
Svenskt flyg efterfrågat
De regler som styr uppträdandet i in handsförfrågan om Sverige kunde bi
ternationella insatser är dels mycket draga med flygförband vid Gulf-krisen.
komplexa, dels mycket precisa i hur,
Vi svarade nej, eftersom det saknades
Det förekommer ibland synpunkter som
när och var vapenmakt får användas.
adekvat utrustning och utbildning. Detta att svenska flygstridskrafter inte är ef
Det betyder att flygplan, men även andra
har Flygvapnet således försökt att rätta
terfrågade i internationella insatser. Som
system, i internationella insatser är i en
ti II.
företrädare för det svenska flygvapnet får
mer sårbar situation än vad som är fal
Flygvapnets deltagande i PFF-öv jag i mina internationella kontakter en
let i det nationella försvaret eller om ett ningar har påbörjat utbildningsinsatsen
helt annan bild. Många flygvapen ut
renodlat krigstillstånd råder.
för att kunna uppträda tillsammans med
trycker en stor förvåning över att Sveri
När svenska flygplan skall uppträda andra partner- och NATO-länder i en in ge inte deltar med flygstridskrafter i Bos
med en annan taktik än den som nor
ternationell fredsbevarande insats. Ma
nien. Framförallt efterfrågas spanings
malt tillämpas, ställs därför andra krav teriell anpassning är ännu inte påbör
flyg, men även andra resurser.
på våra system än de som vår egen tak jad, men behoven är kända. Behovet av
Det svenska flygvapnets förmåga och
tik kräver. De kompletteringar som er
moderna precisionsvapen mot markmål,
kompetens är väl känd, bl a genom våra
fordras är kända och kan genomföras.
för såväl internationella insatser som för omfattande flygtransportinsatser. Den
Svenska flygstridskrafter skulle aldrig det svenska försvaret, är väl känt. Flyg allmänna meningen är att flygvapnet i
godvilligt uppträda som mål för olika
vapnet har under lång tid försökt att få
PFF-övningar har visat en mycket god
hotsystem vid försvar mot ett väpnat an med detta i försvarsplaneringen, men
förmåga att genomföra internationella
hittills har tillgänglig ekonomi inte tillå
grepp på Sverige. I internationella in
insatser tillsammans med NATO-för
satser måste detta accepteras då åtgär tit anskaffning av dessa vapen.
band, samt att verka inom NAlO:s led
der mot hotsystem normalt inte får vid
Om Försvarsmakten hade kunnat ge ningsstruktur. Representanter för FN har
tagas innan de har gjort en vapeninsats
nomföra en anpassning av flygförban
uttryckt att det finns många länder i värl
mot vårt flyg. Detta ger helt andra för
den när initiativ till togs detta, hade ar den som kan deltaga med armeförband,
utsättningar för taktiken och därigenom
betet sannol1ikt varit klart nu.
men som saknar förmåga att bidra med
mycket högre krav på skyddsförmåga.
något annat. Det ger uttryck för att det
är viktigt för FN och de berörda stater
Återtagning en förutsättning na att de ges möjlighet att deltaga med
de resurser de förfogar över. Det är där
Tidigt initiativ
för viktigt att de stater som har andra re
Försva rsmaktens p laneri ngsförutsätt surser, och ett högre utvecklat försvar, i
Flygvapnet har tidigt tagit initiativ till
ningar är att återtagning skall ske innan
större utsträckning bidrar även med
anpassning till kraven vid internatio ett angrepp inträffar. I de planeringsför andra resurser än markstr,idskrafter.
nella insatser.
utsättningar som regeringen har givit till
Härvid har det framkommit att det
Redan för ett antal år sedan gav då
anses att Sverige framgent bör bidraga
Försvarsmakten, ingår att vi skall planera
varande flygvapenchefen, Kent Harr~ för ett års återtagning innan förmåga att med flyg- och sjöstridskrafter.
•
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coope.ative Chance '99B

(!)

vningen Cooperative Chance
- 98 omfattade en stabstjänstöv
ning (CPX) med NATO-organi
sation för" out of area" -operationer, samt
en övning med jaktflygförband och luft
värn (LIVEX) .
I Coop Chance deltog totalt 20 natio
ner varav åtta ur NATO och tolv ur PFF
länder. I flygtjänst deltog 16 nationer varav
sju ur NATO. Fem länder deltog med luft
värnssystem. Ovningen planerades från
NATO:s AIRCENT i Ramstein, Tyskland.
I de båda övningarna utnyttjades sam
ma scenario som gällde för båda öv
ningarna, vilka i övrigt var helt åtskilda.
Scenariot baserades på ett fredsbe
varande uppdrag efter att ett fredsavtal
åstadkommits mellan flera rivaliserade
stater. Det innehöll även en civil kata
strof, vilket möjliggjorde att ett samar
8

mando Mitt. Totalt deltog 35 personer,
varav fyra värnpl i ktiga.

Till Sliik

bete mellan civila och militära instan
ser kunde övas. I övningen LlVEX ingick
därför även transportflyg och helikoptrar.
Sverige deltog i LlVEX med en rote
Jaktviggen ur F 21. Personalen hämta
des ur olika förband och staber. I stabs
övningen CPX besattes sex olika be
fattningar av svensk personal. För pla
neringen och genomförandet av den
svenska insatsen ansvarade Flygkom

Ombaseringen från F21 gjordes den 3 juli.
Markpersonalen och klargöringsutrustning
transporterades med TP 84 Hercules. Vid
ankomsten till Sli,k-basen fick varje na
tion ett rum som fungerade som uppe
hålls- och planeringsrum. Snabbt påbör
jades jobbet inför den kommande veck
ans flygtjänst. Ute på ramperna ställdes
materielen samt flygplan upp inför öv
ningen, och man kontrollerade samban
det mellan de olika funktionerna. Nöd
vändigteftersom dettill en början uppstod
en del språkproblem.
FlygvapenNytt nr 4/98
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Helgen ägnades också åt genom
gångar för all personal. Ett viktigt inslag
eftersom människor från 21 länder med
ett 40-tal flygplan skulle bedriva verk
samheten från samma bas.

Löjtnant Stefan Kaarle beskriver några
av sina intryck från det första passet:
"Motorstart och förberedelser i flyg
planet genomfördes i god tid och utan
problem. Det färdtillstånd som gavs vid
starten var dock inte riktigt enligt vårt in
övade terminologiexempel. Vi fick " klart
starta" utan vad vi tyckte var något rik
tigt färdtillstånd. Väl i luften och i kom
munikationen med flygledaren på fre
kvensen "Bratislava terrain" fick vi mer
eller mindre ta befälet och tala om vil
ken kurs och höjd vi intog.
En minut innan vår övningstid med
AWACS kontaktade vi "Magic" på strids
ledningsfrekvensen . Nu stämde termi
nologin väl med vad vi tidigare övat på.
Själva övningen genomfördes på enklast
möjliga sätt. Vår rote delades upp i jakt
och målflygplan, där jakten fick till upp
gift att genomföra en identifieri ng av
målet. Ovningen fungerade bra och vi
kunde därefter fortsätta vår navigering
tillbaka mot Sli,k-basen för landning.
Vi valde att prova en GCA-inflygning
(Ground Controi Approach) för att få
koll på hur personalens förmåga att leda
flygplan under en instrumentinflygning.
Inledningsvis var ledningen ungefär som
förväntat. När vi senare svängde upp
mot en lång final från avstånd 20 km
sjönk däremot kvaliteten drastiskt. In
formationen som gavs var jämförbar
med en mycket knapphändig SRE-in
flygning. Detta ledde till att vår inflyg
ning och plane huvudsakligen genom
fördes med information från våra egna
system.
Vi beslöt därefter att inte lita på denna
procedur förrän vi påtalat bristerna och
gjort ytterligare provinflygningar i bra
väder."

Övningen börjar
På tisdagen började den skarpa öv
ningen. Förutsättningen var att länder
na " Diamond" och"Amber" var i kon
flikt med varandra och vår uppgift be
stod i att bevaka och förhindra otillåtna
flygningar i en "non-flying-zone" mel
lan dessa två länder.
Den första svenska Jaktviggen-roten i
en övning utanför Norden startade
klockan 09.55 med major Anders Jans
son som rotechef och löjtnant Stefan
Kaarle som rotetvåa.
Anders Jansson berättar om detta h is
toriska pass :
" Färdtillståndet vid start var även
denna gång lite tveksamt. Vi fick bara
" klart starta och kontakta Magic" . I öv
rigt gick starten och utflygningen bra.
Anflög mot cap-north där vår rote över- ~

Flygplanen i
Cooperative Chanee 1998
Land

Antal

Typ

Bulgarien

2

MiG-21
An-24
Tornado F.3
Mirage 2000
MiG-29
MiG-21
MiG-29
JA 37
MiG-21
MiG-29
An-30
MiG-29
F-16
PC-6
Bell

1

England
Frankrike
Polen
Rumänien
Slovakien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
USA
Österrike

3
3
2
2
4
3
4
2
1
2
3
I
I

Det rumänska flygvapnet deltog i
Cooperative Chance. Här en tvåsitsig MiG-21 UB.

Ledning från AWACS
På måndagen var det dags för den för
sta flygningen från Sliac-basen. Målsätt
ningen var att alla piloter skulle få möj
lighet att bekanta sig med området och
de närliggande flygplatserna. Under tio
minuters flygning skulle de även ledas
med hjä lp av i nstruktioner som gavs från
AWACS-flygplanet "Magi c" eller strids
ledningscentralen " Polana" för att kunna
genomföra en enkel identifieringsövning.
FlygvapenNylt nr 4/98
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Amerikansk och svensk markpersonal i samspråk på Slhk-basen.

Rumänska officerare framför JA 37.

tog bevakningen efter en slovakisk rote
MiG-29. Upprättandet av "cap:en" och
det taktiska uppträdandet var precis som
vi övat hemma i Sverige.

planet österut. Det lämnade området och
vi blev beordrade att överta en skuggning
aven Su-22 västerut. Efter att även denna
lämnat området dök ett oidentifierat och
långsamtgående företag upp i bevak
ningsområdet. Vi fick genast order om att
genomföra en identifiering av det. Jag iden
tifierade objektet som en Mi-24 attackhe
Iikopter och vi blev därefter beordrade att
skugga helikoptern ut ur området.
Vid hemflygningen, efter det att vi
blivit avlösta aven holländsk F-16-rote,
var vi även denna gång tvungna att ta
befälet över "Bratislava control" och tala
om vad vi ville göra. Vid GCA-inflyg
ningen gavs höjden omväxlande i meter
och fot. Precisionen var begränsad men
dock bättre än vid föregående inflyg
ningar. När flygledaren endast hade ett
flygplan på inflygning blev precisionen
acceptabel. Vi avslutade passet med var
sin kortlandning."

Vårt första uppdrag var att identifiera ett
okänt flygplan. Detta visade sig vara en
lågflygande L-39 Albatross. Efter genom
förd identifiering fick vi order att skugga

En holländsk F-l6A Fighting Falcon på väg inför landning,
med avställda MiG-21 i förgrunden.
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Flygplan på linjen i Slick. Närmast Mirage 2000 från Frankrike samt en tjeckisk MiG-2!.

Två pass om dagen
Övningen fortsatte med liknande upp
drag fram till torsdag kväll. Divisionen
flög varje dag ett pass på förmiddagen
och ett pass på eftermiddagen. Alla pass
genomfördes med gott resultat och utan
några tekniska problem med flygpl a
nen.
Efter genomförd övning fick divisio
nen god kritik för professionellt uppträ
dande i luften samt den höga tekniska
standarden på flygplanen Detta fram
fördes både från övningsledningen och
deltagande NATO-nationer.

På marken
Den svenska markpersonalen hade bör
jat förbereda sig redan i november förra
året. Eftersom det var första gå ngen F 21
skulle deltaga i en PFF-övning ville man
komma väl förberedda för att allt skul
le löpa smidigt i Slovakien. Det nog
granna förarbetet på hemmaplan resul
terade i ett lyckat genomförande av öv
ningen i Slick. Inga planerade flygpass
fick ställas p g a flygplansfel eller fel på
övrig utrustn i ng.
Total t deltog 13 flygtekniker samt fyra
värnpliktiga ur F 21:s 2:a och 3:e sta
tionskompani . Dessa uppskattade att vä
dret var ganska likt klimatet i Sverige. De
slapp den normalt ganska höga cen
traleuropeiska värmen som annars råder
i Slovakien. Tursamt med tanke på att de
svenska mek-overallerna inte är anpas
sade till hög värme.
Många deltagare från and ra länd er
imponerades av det svenska konceptet
FlygvapenNyl/ nr 4/98

med värnpliktiga samt snabba klargö
ringar. Uppfattningen var att JA 37 var
lättarbetad samt har bra tekniska lös
ningar.
Ett för markpersonalen givande in
slag under övningen var något som be
nämndes " Aircraft Cross Servicing"
(ACS). Det innebar att det gavs en be
gränsad utbildning i klargöring av andra
nationers flygplan. Svenskarna hade i
förväg gjort ett kort utbildningspaket på
Viggen, som många nationer deltog i.

Stabtjänstävningen genomfördes i Zvo
len, cirka 15 km från flygbasen Sli,lc. En
ändamå lsenlig industribyggnad utnytt-

jades, vi lken inrymde hela stabe n med
cirka 450 personer. NATO/ PFF:s nya led
ningsstruktur för "o ut of area opera
tions", Joint Force Allied Component
Command UFACC), övades under sex
dagar med ett stort inslag av officerare
ur PFF-Iänder på viktiga befattningar,
men under handledning av NATO-per
sonal. Övningens syfte var att utveckla
interoperabilitet, träna stabsofficerare i
internation ell miljö och utveckla för
ståelse för de situationer som staber som
dessa kan ställas inför.
Sverige bemannade fem befattningar
på övad sida: Senior National Repre
sentative, Deputy Chief Current Ops,
Staff Officer Plans, Chief Offensive Air
Support, Deputy Chief Millnfo. På spel
sida (Respons Cell) bemannades en be
fattning Lega l Advisor.

Sjukvårdstjänst

Erfarenheter

CPX

Vid svenskt deltagande i PFF-öv
ningar krävs numera att även
svensk sjukvårdspersonal deltar,
antingen läka re eller sjuksköterska
beroende på hur sjukvården är or
ganiserad under övningen . Även
sjukvårdsutrustningen är noga reg
lerad.
Eftersom slovakerna hade åtagit
sig att ombesörja akut sjukvård
under Cooperative Chance besök
te jag första dagen min slovakiske
kollega på flygbasen. Läkarmottag
ningen var spartansk men tillräck
Iig. Probl emet var istället att det inte
fanns någon som kunde enge lska.
Språkproblem är därför en vi ktig
anledning till att det är bra att med
föra svensk sjukvårdspersonal.
Per Jacobsson, i!ottifj!äkare, F 2 7

Erfarenheter som gjordes från denna öv
ning var:
• Svenska flygförband har inte några
problem med att anpassa sin taktik och
sitt uppträdande för att på ett effektivt sätt
delta i internationella uppdrag.
• Flygplan och övrig mater iel behöver
dock modifieras för att uppnå en god
tagbar interoperabel nivå .
• Byråkratin, hierarkin och stödfunktio
nerna runt övningen är större och trö
gare än vid svenska fl ygöv ningar av lik
nande storlek.
• Den deltagande personalen är enig
om att Cooperative Chanc e -98 var en
mycket givande övning. Erfarenheterna
som erhölls är värdefulla i utvec kling
en mot ett internationellt verksamt
•
svenskt flygvape n.
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Övningen Nordic Peace -98 genomfördes i höstas
inom ramen för Partnerskap för fred. Flygvapnet del
tog bland annat med transportflygresurser och sjuk
vårdspersonal. Ett viktigt inslag i övningen var flyg
transporter av skadade till sjukhus. Bland deltagarna
fanns Gunnar Hörding, till vardags flottiljläkare vid
F 7 i Såtenäs, som här ger sin syn på övningen.

~

FF-ÖVningen

Nordic Peace -98 ge
nomfördes under tolv dygn på Got
land runt månadsskiftet mellan sep
tember och oktober. Totalt deltog åtta na
tioner med personal och materiel. Unikt
för övningen var att även ickemilitära
organisationer deltog, exempelvis Sven
ska freds- och skiljedomsföreningen.
I det scenario som skapats för Nord
ic Peace hade Gotland bytt namn till
Betalan d, ett land som var uppdelat i en
nord- en sydsida. I Betaland rådde ett
bosnienliknande tillstånd med en all
varlig etnisk konflikt. Fredliga länder
sände på FN-uppdrag militära styrkor
för att skapa ordning så att organisatio
ner som FN, Röda Korset och Rädd
ningsverket kunde arbeta humanitärt
och pol iltiskt.
I Betaland fanns ingen sjukvård för de
utsända trupperna, utan sjuka eller ska
dade soldater måste evakueras ti,ll grann
I'andet med flyg. Evakueringen var flyg
vapnets ansvar.
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Medicinskt scenario
Genom ett par års deltagande i trans
portflygövningar inom PFF har vi på
F 7 fått lära oss om transport av skada
de och sjuka i flygplan, på i\JATO-språk
kallat Aeromedical Evacuation (AE).
Med Nordic Peace -98 togs ett rejält
kliv framåt. Här gällde inte bara trans
portflyg, utan också helikoptrar, förband
från arme och marin, civila organisa
tioner och en stor gemensam stab.
I det oroliga Betaland skulle de fles
ta militära enheterna drabbas av olika
skador. Dessutom ingick en katastrof
övning; en utlöst bi llbomb på en mark
nadsplats gav 50-tal skadade. Rädd
ningen skulle ske i samverkan me lilan
militära enheter och Visbys katastrof
organisation.
Evakueringsplanen var att skadade
soldater skulle hämtas med helikopter

eller ambulans från förbandsplatser till
F 7 Casualty Staging Unit (CSU) på Visby
flygplats. Därefter skulle de flygas till
Skavsta flygplats i Nyköping för att där
tas emot av landstingets katastrofteam
och transporteras vidare till si ukhus.
En så här omfattande katastrof- och
räddningsövning, genomförd i samar
bete med andra länder, med en stor mul
tinationell stab och med civil och mili
tär samverkan, har aldrig tidigare skå
dats i Sverige.

fvakueringsresurser
De helikoptrar som användes för flyg
ning av skadade från förbandsplatserna
till CSU var två svenska HKP 4, en
svensk och en norsk HKP 11/Bell 412,
samt en litauisk Mi-8. För flygtranspor
terna mellan Visby och fastlandet ut
nyttjades två transportflygplan. Det ena
en litauisk An-24 Cur'l, det andra en
svensk TP 84 Hercu les. Det sistnämnda
var utrustat med sjukvårdscontainrar
som specialdesignats för att kunna rLd
las in Hercules-planets rymliga lastrum.
Containers av detta slag finns normalt
inte i Sverige. De som nu användes til l 
hör det danska flygvapnet och fanns
tillgängliga eftersom Danmark deltog i
övningen.
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Uppgiften för personalen vid CSU var
att ta emot skadade, förbereda dem för
flygtransport samt att mottagningsgrup
perna på Skavsta blev förberedda på de
inkommande skadefallen.

I aktion
Under övn ingen transporterade hel i
koptrarna varje dag 15 - 20 "skadade"
soldater till CSU.
På katastrofdagen fick vi vänta länge
innan helikoptrarna kom med de drab
bade offren. Men de anlände till sist och
transporterades vidare till Skavsta. Pla
nenligt togs de där om hand av kata
strofteam från landstinget.
Många "svårt skadade" kom till CSU
samtidigt och det blev därför stundtals
bråttom. Men personalen, bestående av
svensk frivilligpersonal, litauiska dok
torer och estn iska soldater, slet med bå
rarna och gjorde ett bra jobb.
Bedömning av skadorna gjordes på
engelska, eftersom de samarbetande lä
karna och sjuksköterskorna kom från
Sverige, Danmark och Litauen.
Genom att flygplanen med dess per
sonai och utrustning kom från olika län
der kunde flygtransporterna genomföras
uFlder ganska realistiska förhållanden.

På plats inne i en dansk sjukvårdscontainer lastad i en TP B4 Hereules.
Urlastning från litauisk helikopter av typ Mi-B.

Erfarenheter
Känslan efter övningen var, att flygvap
net och CSU-personalen gjort ett bra
jobb utifrån de förutsättningar som
fanns. Uppgiften hade aldrig tidigare
prövats i Sverige och personalen fick
genom övningen en hel del nyttiga er
farenheter. En är att Aeromedical Eva
cuation inte fungerar bra utan bra sam
band och snabba bes llutsvägar. En annan
erfarenhet är att obekväm och krångl ig
bårhantering är tidskrävande. Konse
kvensen blev att "patienterna" blev utan
vård under alltför långa stunder.
Sambandsfunktionerna mellan CSU
och de mottagande katastroflagen måste
vara förstklassiga. Det är av stort värde
för läkarla gen att de har korrekt infor
mation om vilka skador de anländande
patienterna har. Under Nordic Pea ce
tog det ibland lite väl lång tid mellan
F/ygvapenNyll nr 4/98

skadetillfälle och den kirurgiska be
handlingen.
Det mediönska samarbetet mellan
personal från olika länder upplevdes
som mycket givande. Vi som hade an
svaret för evakueringsflygningarna kan
känna att nu vet vi vad AE handlar om.
Även om vi i Sverige ännu inte har per
sonal eller utrustning för uppgiften.

Ä ven i fredstid
Det bosnienliknande scenariot i Nord
ic Peace -98 påvisade möj Iigheten av ett
stort skadeutfall, där en välorganiserad
evakuering med fly g kan vara nödvän-

dig. En katastrof med ett stort antal ska
dade kan inträffa i Sverige även i freds
tid, och då kan den lokala sjukvårdens
behand Iingsresu rser snabbt överskridas.
Ett exempel på detta var den tragiska
branden i en festlokal i Göteborg i slu
tet av oktober. Nödvändiga fördel
ningstransporter, även med flyg, kan be
höva ske genom militärt stöd till lands
tingen.
Den första delen aven evakuering av
skadade måste ibland ske fä Itmässigit.
Men så snart man är i säkerhet bör mi
litära transporter i fredstid kunna erbju
da samma medicinska kvalitet som mot
svarande civi la sjuktransporter. Möj Iig
heten att överleva ökar med en tidig in
sats av kval ificerad vård.
•
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Gospotlilt GelJertll Robert Ptllmgrelt pil iltspektiolJ i UzbekisttllJ:

~
c::T

är

den unge löjtnanten Robert
Palmgren svängde ut över Ös

tersjön i spaningsversionen av
Draken, hade han självklart in gen aning
om vad som komma skulle.
Då, i början på 70-talet, var det kalla
kri get som kallast. Ute på internati o
nellt vatten väntade inte sällan en sov
jeti k MiG-21 eller Su-15 på ett både re
spektfu II t och nyfi ket avstå nd .
Allmänt sett hade vi nog en överdri
ven respekt för den röda stjärnan på
stjärtfenan . Trodde nog helt enkelt att
planen klarade mer än de gjorde.
M ånga år senare vandrar samme Ro
bert Palmgren på en f d sovjetisk flygbas
i en f d sovjetisk republik, Uzbekistan.

Respektfull honnör
Av sina värdar tituleras han gospod in *
general. Offi cerare under d n väl till
tagna skärmmössan och i den välkän
da uniformen gör respektfull honnör. Vi
måste gå nära för att se den nya tidens
annorl unda national itetsbeteck ning,
sovjetstjärnan har bytts mot ett eget, uz
bekiskt, mössmärke.
Robert Palmgren har stigit ur Dra
kens, och sedermera Viggens, cockpi t
för gott. Det senare hände 1994. Fram
till den l juli 1998 styrde Palmgren chef
stolen vid F 14 i Halmstad. Sedan dess
hela Flygkomm~ndo Syd, samgruppe
rad med F 10 iAngelholm .
Gradbeteckningen, ack så viktig
und er det här besöket öster om Ural
berg t och strax norr om Afghani stan,
berätta r att Pa Imgren är överste av fö r
sta graden, internationellt Brigadier 
det som vi benämner brigadgen eral.

Alla undertecknande stater av det s k Wiendoku
mentet förbinder sig att med mindre än två dygns var
sel ta emot en inspektionspatrull från vilken som helst
av de övriga 55 medlemsländerna. Rapporten som blir
resultatet av besöket är öppen för samtliga med
lemsstater. Under november genomförde Sverige en
inspektion av norra Uzbekistan i OSSf-ländernas
namn.

Inklusive Spetsnaz
zbekistan har Palmgren rollen som
patru Ilchef. Han i nspekterar den forna
tänkta mot tåndarens stridskrafter, i det
här fall et största del n av el en tidi gare
klassiska sovjetiska l 05 :e luftburna di
visionen, inklusive ett Spetsnaz-förband.
Värdarna lotsar Palmgren och hans tre
svenska följeslagare förbi en rad till synes
avstä llda Su-17, som med övertäckta
huvar och mindre väl pumpade däck ger
intryck av att ha gjort sin sista flygtimma.
Platsen är en flygbas omedelbar·t norr om
huvudstaden Tasjkent där 59:de attack
regementet är stationerat.
Överstelöjtnant Björn Wirde från det
svenska försvarshögkvarterets verifi ka
tionssektion sneglar i de uppgifter som
Uzbekistan lämnat till de övriga 55 län
derna som enligt det s k Wi endoku
mentet tillåter intern ationella inspek
tioner av sina stridskrafter. Jodå, där finns
Su-1 7-planen prydl igt redovisade.
Gruppen vandrar vidare mot en väl
känd helikoptersilhuett, Mi-8T som skall
föra inspektionstea met etttjugotal mil rakt

österu t över den bördiga Fergana-da len
ti II andra armekårens förband - mvcket
nära inbördeskrigets Tadzjikistan. '

Släpper inte garden
På väg till transporthelikoptern stannar
det palmgrenska sällskapet. En gammal
bekant från fo rn a tiders krigssp el har
dykt upp i synfältet: Attackhelikoptern
Mi-24 på besök från det närliggande
66: te hel i kopterregementet. Gospod i n
General får sti g upp i .ockpit. Viss för
sikt ighet anbefalls. Helikoptern är be
styckad bl a med skarpa raketer.
Republiken Uzbekistan släpper inte
garden: "G rannskapet är inte så fred ligt
som vi skulle önska", säger general Oleg
Gardejnin, chef för andra armekår n n
och en halv timmes helikopterfärd rakt
ös terut - via bergspass på 3 500 - 4 000
meters höjd .
" ... inre gränserna i det forna Sovjet
unionen var oftast osynliga. Idag måste
vi tvärtom skapa gränser och stänga dem
herm etiskt. Vi önskar att problemet med

Den svenska patrullen bestod, utöver öv 1
Robert Palmgren, av övlt Björn Wirde, HKV:s
sektion För rustningskontroll, Sven-Åke Hag
lund, huvudredaktör För Försvarsmaktens
centralt utgivna tidningar, samt Peter Kanflo,
Förste departementssekreterare på UD:s av
delning För europeisk säkerhetspolitik.

OSSE, tidigare ESK, uttydes Organisationen
För Säkerhet och Samarbete i Europa. Till
denna har även tidigare sovjetstater i Cent
ralasien, som Uzbekistan, anslutit sig.

Ett antal Su-17 uppställda på en Flygbas nära Uzbekistans huvudstad Tasjkent.
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*Gospodin betyder "herr'; ett ord som inte
användes i ryskan under 70 år. Det har nu
L :satt " tovarisjtj'; kamrat, som artigt tilltal.
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terrorism i vårt närområde skulle få mer
internationell uppmärksamhet ':

Stridsberedda Su-27
Här, bara några tiotal kilometer från
Tadzjikistan, där svåra strider utkäm
pats natten före det svenska inspek
tio nsteamets besök, står det uzbekiska
försvaret nära nog på krigsfot. Inte för
att angripa någon, utan för att vid behov
freda eget territorium.
Situationen understryks av fem strids
beredda Su-27 tillhörande 62:a jakt
regementet i Andizhan, med två minu
ters flygtid till närmaste gränspass.
Gaspodin General Palmgren väntar
på en inbjudan att klättra upp i det lock
ande jaktplanet, men Njet, också Wi
endokumentets öppenhet har sina be
gränsningar.
- Min uppfattning är att tillståndet
hos det uzbekiska flygvapnet nog väl
stämmer överens med övriga f d sovje
trepublikers. Vi får inte missledas av det
yttre utseendet på en del av de avstä lI
da planen. Också de kan sättas i stånd
för att klara uppdrag av enklare slag.
- Andra enheter, som 62:a jaktrege
mentet med sina Su-27, är i gott skick
och representerar en oerhörd eldkraft.
Helt klart imponerande.

Överste Robert Palmgren ledde den svenska inspektionspatrullen som be
sökte Uzbekistan.

Impo n ra t blev inspektörsteamet också
aven uppvisning hos 4: e luftlandsätt
n i ngsbrigaden i stad en Fergana - ett
" hjärtförband" i andra armekåren, f d

105:e sovjetiska luftburna divisionen - fort
farande informellt benämnt Spetsnaz.
Besökarna fick se allt tänkbar hopp
träning, fällbar utrustning typ fälthaubits
och pansarbandvagnen BMP (som även
ingår i några svenska armebrigader),
och en uppvisning som heter duga av
vad en vältränad spetsna z-soldat kan
åstadkomma i närstrid - avsl utad med
ett minst sagt spektakulärt krossande av
tegelstenar med bara händerna.
På Ferganas flygplats står ett avslu
tande bevis på den forna sovjetstatens
transportkapaci tet - rad på rad med
transportflygplanet An-12 - var och en
kapabel att flyga runt 50 fullt stridsbe
redda soldater.

Uzbekiska helikoptrar av lyp Mi-B.

Överste Palmgren i samspråk med Spetsnaz-officerare.

Välkänd sovjetdivision
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"Fullgod partner"
- I vår slutrapport efter två dygns in
spektion konstaterar vi att det inte fö
rekommit någon verksamhet som borde
ha föranm äl ts enligt Wiendokumentet,
och att den uzbekiska försvarsmakten
visat all tänkbar öppenhet och vilja till
samarbete.
- Min personliga uppfattning är att ett
besök av det här slaget är av största vikt
för ett land som under sovjeteran var av
skiljt från västliga kontakter. Viljan att
framstå som en fullgod samarbetspart
ner är utomordentlig tydlig.
•

Närstudie av Mi-24-helikopter.
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~lVG~~DDNING UN~ H~ID

En pilot som hamnat i fientligt
territorium måste snabbt kun
na undsättas med helikopter.
Den tekniska utrustningen
i Försvarsmaktens rädd
ningshelikopter HKP 10
Super Puma behöver
kompletteras för att
kunna användas i
internationella
sammanhang.

För att svenska flygstyrkor skall kunna deltaga i
en internationell operation över ett stridsområ
de ställs krav på olika utrustningar som i vissa
fall är högre än de svenska.
Ett område gäller den personliga säkerheten
för besättningsmedlemmar som hamnar på mar
ken i fientligt område. Efter en utskjutning eller
en nödlandning måste den flygande personalen

ha förutsättningar för att överleva och bli und
satt med hjälp av helikopter.
USA är ledande inom detta område. Deras
koncept CSAR - Combat Search And Rescue - är
till för att rädda nödställda i ett krigsområde. För
att möta kraven som ställs har flygvapnet vidta
git åtgärder för att utbildning och utrustning i
närtid kan anpassas till dessa krav.

~rJ' lygvapnet

står inför många
~!örändringar som en följd av de
senaste årens utveckl i ng. Den i n
ternationella dimensionen ges allt stör
re utrymme och tyngd i den dagliga
verksamheten. Internationella insatser
är dock ett relativt oskrivet kapitel för
flygvapnet i modern tid, transportflyget
undantaget, och kommer att ställa nya
krav på våra flygstridskrafter.
Ett av de områden som berörs är det
vi i"dagligt tal benämner flygräddning,
FRAD. Internationellt är det detta som
benämns Combat Search Ali1d Rescue
(CSAR) då det bedrivs under en kon
fl ikt.
16

Internationellt
Deltagande i en internationell operation
ställer speciella krav, varvid minimering av
förlustrisk av flygande personal utgör ett
sådant krav. Stormakterna med USA i spet
sen har därför utvecklat ett särskilt CSAR
koncept för undsättning av flygande per
sonal som havererat på fientligt område.
Det bygger på att den flygande be
sättningen har utbildning och utrustning
för att på bästa sätt kunna klara sig i en
fientlig omgivning. Dessutom att man
disponerar resurser i form av helikoptrar,

flygplan och ledningsresurser för att på
säkrast möjliga sätt kunna hämta hem
den nödställde.

Nödutrustning och
utbildning
En CSAR-förberedd besättningsman
medför en mängd specialanpassad ut
rustn i ng för att underlätta överlevnad
och räddning i ett fientligt område. Nöd
utrustningen omfattar materiel för:
• Överlevnad som utgörs av reserv
proviant, nöd kök, tändstickor etc.
FlygvapenNyt! nr 4/98

• Personligt skydd tillgodoses i form av
livflotte, förstärkningsplagg etc .
• Signalering, som kan ske med hjälp
av nödsignaler, nödsändare etc.
• Kommunikation, som möjliggörs tack
vare en kvalifiecerad radio med data-tal
förbindelise.
• Navigering, som sker med stöd av
GPS.
• Förflyttning. Kläder och bärbar ut
rustning är anpassad så att förflyttning
medges.
Den flygande personalen är utbildad
i överlevnad, genomförande av flykt i fi
entligt territorium samt i de procedurer
som möj lliggör identifiering och hämt
ning av den strandsatte. Därutöver lig
ger en del förberedelser inför flygupp
draget som underlättar identifieri ng och
hämtning om haveri/nedskjutning skul
le äga rum .

Räddningshelikopter
Räddningshelikopter är normalt en tung
helikopter med lång aktionstid och luft
tankningskapacitet. Den är utrustad med
kval ificerade motmedel, har mörkerka
pacitet samt beväpning.
I helikoptern medföljer en säkrings
styrka för omhändertagande av den
strandsatte samt som närskydd .
Ett räddningsföretag kan understödjas
av ett stort antal andra flygpl an med
såvälluftmåls- som markmålskapacitet.

gör tjänst som räddningshelikopter i en
internationell operation . Bland brister
na märks framför allt total avsaknad av
motmedel, varken elektroniska motme
del, remsor eller facklor ingår i utrust
ningen på dessa helikoptertyper. Inte
heller finns någon form av beväpning för
närskydd och understöd. Flygoperativt
har de dessutom alltför begränsad ak
tionstid, samt oti II räckl ig mörkerkapa
citet.
Internationellt skyddas räddni1ngshe
likoptern av andra flygplan, såväl av
jakt- som markmålsbestyckade flygplan .
Detta är något som inte övas i Sverige.
Vi saknar också relevant markmåls
ammunition för att kunna lämna un
derstöd om det skulIIe bli nödvändigt.
Vad gäller den flygande besättning
ens nödutrustning är den idag anpassad
för att den strandsatte skall invänta rädd
ning på den pilats där han landat. Detta
är en fredsanpassad procedur som inte
lämnar någon handlingsfrihet för den
nödställde. Dagens nödutrustning om
fattar mot denna bakgrund materiel för
överlevnad, personligt skydd samt sig
nalering.

Framtiden
Eftersom Sverige under överskåd Iig
framtid sannol ikt kommer att sakna egna
resurser för att undsätta en svensk flyg
besättning som deltar internationellt,
måste vi förlita oss till att något annat
land står för den tjänsten. Detta innebär
att vi i första hand måste anpassa vår fly
gande personals överlevnadsutbildning
och nödutrustning till de krav som
ställs. I dagsläget är det framför allt USA
som agerar kravställare, eftersom man är
det land som har bäst möjlighet att be

driva eftersökning och hämtning (CSAR) .
Flygvapnet har nu påbörjat ett arbe
te som innebär att kraven identifieras så
att utbildning och utrustning i närtid kan
anpassas mot dessa krav. Under 1999
kommer ett begränsat antal besätt
ningsmedlemmar att genomgå CSAR
utbildning. Därutöver kommer ett min
dre antal modifierade nöd packar av mo
dernt snitt att tas fram. Primärt för flyg
planen Viggen, Gripen och Hercules.
Vad gäller utbildning är det framför
allt vissa förberedelser inför uppdraget
som måste omdanas. Dessa syftar till att
öka den strandsattes överlevnads- och
flyktmöjlighet samt underlätta eftersök
och identifiering av den nödställde.
Utrustningsdelen handlar om en ny
kval ,ificerad radio, GPS samt utrustning
för att kunna genomföra förflyttning i
terrängen, exempelvis ryggsäck och
regnkläder.
Samverkan med andra delar av För
svarsmakten har skett och kommer även
framledes att ske i syfte att om möjligt
likrikta utrustning och utbildning. Då
anpassning sker mot en internationell
norm finns inget utrymme för någon
"svensk profil".
På många håll inom Försvarsmakten
och FMV har redan förtjänstfulla initia
tiv tagits inom detta område och målet
är självklart att dessa skall fångas upp.
Särskilt nämnvärda i detta sammanhang
är löjtnant Karen, F 17 och major Pers
son FMV samt löjtnanterna Celay, F 7
och NyJen F 16.
I ett något längre perspektiv kommer
självklart utbildning av den flygande
personalen att ske i större omfattning.
Men inledningsvis handlar det om att
finna formerna, starta utbildningen,
prova och införa ny utrustning samt inte
minst viktigt: Att få en kvalitetsstämpel
på såväl utbildning som utrustning. •

Dagsläget i Sverige
Det svenska systemet för att söka efter
och hämta hem en strandsatt flygplans
besättning sker idag på ett i allt väsent
ligt fredsbetonat sätt. En metod som
inte är gångbar om vi skall delta med
flygstridskrafter i en internationell in
sats. Ej heller är den flygande persona
lens "överlevnadsträn ing" och nödut
rustning i dagsläget anpassad för delta
gande i en internationell insats.
Försvarsmaktens räddni ngshel ikop
trar, HKP 4 Vertol och HKP 10 Super
Puma, har idag en status som omöjligF/ygvapenNyll nr 4/98

Svenska militärflygare behöver specialutbildning i flygräddning/ Combat Search And Rescue.
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Vid F 17 i Kallinge har man i ominriktiningens
anda utbildad ett sammansatt räddnings- och
röjningsförband. Projektet kal/as SOSAR. I
grunden finns den ordinarie soldatutbildning
en, men räddningsförmågan har här fått stör
re betydelse.

:::::7
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flygflottilj i förändring.
En flottilj som tar rejäla
kliv mot nya uppgifter i omin
riktningens tecken. Den 1 april

ti Ilträdde överste Lennart Pet
tersson som ny flottiljchef och
sedan dess har det skett radika
la förändringar i verksamheten.
Flottiljledningen hartagit fasta

på Försvarsmaktens nya mål
sättningar, att kontinuerligt
kunna stödja samhället vid svåra
påfrestningar i fred och att kunna
ställa kvalificerade förband och
andra resurser till förfogande för
internationella fredsbefrämjan
de och humanitära insatser.
Personalen är också med på
de nya riktlinjerna och attityden
är positiv.
- Ibland måste jag hålla emot
när personalen kommer med
alltför entusiastiska ideer, sägel'
Lennart Pettersson. Men vi för
söker att se till möjligheterna, i
stället för problemen.

Flottiljens mål är att till år
2001 vara ett förband som till
stora delar anpassat sin verk
samhet för att kunna deltaga i
internationella fredsbevarande
insatser.
Lennart Petterson kan ge flera
exempel på hur flottiljen förän
drat si n verksamhet, men Flyg
vapen Nytt väljer denna gång att
presentera ett projekt som under
året engagerat bas- och sam
bandspersonalen.
Tillsammans med Basbefälsko
lan F 14 (BBS) och Försvarsmak
tens hundtjänstcentrum (FHTC)
har F 17 genomfört en studie av
Räddnings- och Röjningsfunktio
nen (RR) som normalt ingår i Bas
bataljon 85. Under ledning av
major Michael Persson har studi
en bedrivits i formen av ett lokalt
projekt kallat SOSAR.
Förkortningen står för Swedish
Operative Search And Rescue.
Det omfattar två vä I kända be
grepp i räddningssammanhang:
SOS och SAR.
Arbetet har resulterat i ett för
band som är sammansatt av fyra
olika enheter som redan före
kommer i Basbataljon 85. Den
ordinarie krigsorganisationen
har varit utgångspunkt och för
bandsenheternas förmåga ingår
i grundutbildningen av flygflot-

En ambulans lämnar SOSAR
förbandets bevakade gruppe
ringsplats.
18

FlygvapenNytt nr 4/98

Överste le
är h
.. nnart Pettersson
c ef for F 77 i Kal/inge.

tiljernas värnp liktiga. För att
möta de nya krav som ställs
genom Försvarsma ktens omin
riktning, har räddnings- och röj
ningsförmågan förstärkts.

Livräddare
SOSAR-förbandets uppgift är att
rädda liv. Det skall också genom
en räddningsinsats kunna häva
ett livsfarligt läge vid en olycka
eller en naturkatastrof. Förban
det skall även kunna komma till
undsättning i livshotande lägen
som drabbat såvä l militärer som
c iv ila, vilka exempelvis hamnat
i minerade områden. Medver
kan i mer traditionella fredsbe
varande uppgifter står också på
programmet. En grun dläggande
förutsättning är också att ett
SOSAR-förband ska ll kunna
verka i en väpnad mi Ijö.
MÖjlighetern a att ett SOSAR
förband kan deltaga i den mark
bundna delen inom konceptet
CSAR (Combat Search And Re
scue, se föregående uppslag) ut
reds.

Fullska lepro v
Det första SOSAR-förbandets för
måga övades under en vecka i mit
ten av november. Manskap, for
don och den övriga utrustningen
grupperades i ett skogsområde
inom flottiljområdet. Infarten till
lägret, kallat "Camp Sosar", var
bemannat med vaktposter som
kontrollerade all a inpasserande.
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Ma.,·or
. M,·chae I PerSSon är
f,.~olektansvarig för SOSAR
orhandets verksamhet.

På programmet under fullska
leprovet stod bl a en förevisning
av förbandets förmågor inför en
särskilt inbjuden publik, med re
presentanter också från civila
myndigheter.
Åsk ådarna fick se prov på
räddningsinsatser med rökdyk
n i ng i stridsm i Ijö, samt vid en
kemolycka med efterföljande
sanering. Vid båda dessa insat
ser evakuerades de undsatta
personerna från skadeplatserna
med en H KP 10 Super Puma.
Detta möjliggjordes genom sam
verkan med 3 :e bataljonen ur
Försvarsm aktens hel ikopterflot
tilj. Denna samverkan v isades
också ge nom att ett av strids
områdena först rekognoserades
från en lätt helikopter typ HKP 6
Jet Ranger, innan räddnin gs 
styrkan med rökdykare kunde
komma de nödställda till und
sättn ing.
Vidare v isades olika metoder
vid ammunitionsröjning och en

Bild från elt övningsscenario. En officer som drabbats av kemiska
vapen har blivit "medvetslös" räddas av specialutrustade SOSAR
soldater.

räddningsinsats aven skadad i
ett minfält. I det sistnämnda mo
mentet användes minhundar för
att säkerställa sjukvårdspersona
lens väg fram till olycksoffret.
I flottiljens organisation finns
det omkrin g 20 bevakni ngshun
dar. Tanken är några av dem skall
tränas för att kunna verka som
minhundar. Därmed kommer de
också att ingå i den ordinarie or
ganisationen.

Utomlands år 2000
Erfarenheterna från arbetet med
SOSAR-projektet blir nu föremål
för en första större utvärdering i
Högkvartere t. Men F 17 har
målet klart.
- Vi bedömer att ett SOSAR
förband kan vara redo för en in
sats på nationell nivå under
1999, säger flottiljchefen. En in
tern atio nell insats kan nog inte
bli aktuell förrän efter ytterliga
re ett år. Det som behöver för
bättras till dess är framför allt
språkkunskaperna.
- Vi tror oss med detta förband
kunn a ge ett reellt stöd till sam
hället och fylla en lucka i vår
förmåga att verka utomlands för
alla typer av uppdrag i rädd
ningssammanhang.
•

SOSAR-förbandet är tränat alt
kunna undsätta skadade från
minerad terräng. Här en bild
från ett övningstillfälle vid
Blekinge flygflottilj.
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iII säsongen 1997 rekryterades
tre nya medlemmar. Strax efter
att den fjärde av de äldre lämnat
teamet stod det klart att produk
tionsresurserna inte skulle räcka till mer
än fyra flygplan. Det vill säga att träna
och gen omföra uppvisningar med mer
än en fyrgrupp. Motorbytet, modifie
ringen för hela flygplansparken, tog be
tydligt längre tid än planerat. Det vikti
ga var nu att de nya gruppmedlemmar
na kom igång att flyga och därigenom
kunna ti livarata erfarenheter och bädda
inför 1998 års uppvisningssäsong. För
att säkerställa kontinuitet och si ippa om
skolning mitt under säsongen besluta
des att genomföra all träning och upp
visning utan motormodifiering.
Kvar från det tidigare Team 60 var
majorerna P-O Olsson och Agne Pers
son. Nya medlemmar blev kaptenerna

Lars Martinson FlO, Thomas Johans
son F 16 och artikelförfattaren.
Fyrgruppen, Grupp SK 60, började
träna på Ljungbyhed under våren -97
med P-o Olsson som gruppchef och
med Agne Persson som reserv.
Gruppen fick flyga en hel del under
1997 och genomförde fem flyguppvis
ningar med godkänt resultat. Vi hade
därmed skapat en grund att bygga vi
dare på.
Med P-O och Agne som läromäs
tare, på marken och i Iuften, fanns del
hopp även för oss nya. Många på flot
tiljen gjorde stora insatser för att möj
liggöra Grupp SK 60, i första hand team
teknikerna. De tidigare Team 60-tekni
kerna är kvar och gör ett bra jobb.

Nya för året
Ti \I årets säsong rekryterades ytterl iga
re två nya medlemmar, kaptenerna Leif
Göransson och Patrik Svensson, båda
F 10. Därmed fanns de personella för
utsättningarna att flyga med sex fllyg
plan. Men tyvärr har resurserna i övrigt
inte riktigt räckt i år heller. Detta i kom
bination med att flytten av Krigsflyg
skolan från F 5 Lj ungbyhed ti \I F 10 tog
resurser i anspråk medförde att det blev
en fyrgrupp även 1998.
Två av årets ljuspunkter är de nymå
lade flygplanen och de nya motorerna.
Uppvisningarna har fått genomgående
20

Uppvisningsgruppen Team 60 är inne i ett generationsskifte vad avser både flygplan
och personal. Huvudorsakerna är motorbytet från RM 9 till RM 15 och att fyra av sex
piloter lämnat teamet för andra arbetsuppgifter.
Under de senaste två åren har uppvisningarna bedrivits med en fyrgrupp kallad
Grupp SK 60. Går allt planenligt skall flygvapnets uppskattade uppvisningsgrupp
Team 60 åter vara fulltaligt med sex flygplan under 1999.

~motorer • piloter

Krigsflygskolan i Ljungbyhed har flyttat till F 10 i Ängelholm. Uppvisningsflygplanen tillhör
ett fåtal SK 60 som försetts med flottiJjsiffran 10.
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positiv kritik. Den återkommande kom
mentaren är dock:
- Ni borde ha rök, särskilt nu när ni
flyger så tyst!
Den nya motorn är tyst, ni som har
hört elen kan bekräfta.
För den som inte har sett men hört
talas om att det finns en uppvisnings
fyrgrupp, kan berättas att uppvisningen
huvudsakligen grundar sig på det tra
ditionel l a Team 60-programmet. Den
största skillnaden är att gruppen håller
ihop hela tiden och strävar efter så små
flygbanor som möjligt. Programmet är
på tio minuter och innehåller de vanli
ga avancerade manövrerna i kombina
tion med omformeringar.
En uppdelning av gruppen görs sig
inte bra med fyra flygplan, särskilt inte
utan rök. Röken förstärker hel hetsi n
trycket och möjliggör att åskådarna på
ett helt annat sett kan se flygbanor.
Många uppvisningsmanövrer tap
par sitt värde utan rök.
Under säsongen har Grupp SK
60 genomfört 15 uppvisningar
varav sex utomlands . Utöver
detta har ett antal mindre upp
visningar och defileringar skett i
Skånes närområde. Allt har gått bra,
ti II stor del tack vare en ruti nerad grupp
chef och ett gäng suveräna tekniker.
Säsongen fick en fin avrundning när
vi under en dryg veckas tid kunde träna
med sex flygplan. Nu kunde även årets
nyrekryterade pi loter få chansen att
flyga i större förband än rote . Innan
detta hade de senasttillkomna, Leif Gö
ransson och Pafrik Svensson, i första
hand tränat enskilt och i rote för att
vänja sig vid denna typ av flygning på
lägre höjd. Träningsperioden avsluta
des med en defilering - i sexgrupp 
över Lund. Kul!
Leif Göransson fick under våren upp
draget att genomföra enskild uppvis
ning med SK 60, vilket han har gjort
med stor framgång. Han har i huvud
sak genomfört uppvisningar vid samma
tillfällen som Grupp SK 60.
~
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Inför 1999
Målsättningen inför 1999 är klar; till
sommaren skaliTeam 60 finnas igen. Det
finns i nuläget gott om flygplan att träna
med och nya rökaggregat skall tas fram.
Säsongen kommer ändock att vara ett
uppbyggnadsår, eftersom alla sex pilo
terna agerar i nya roller. Erfarenheten
finns hos gruppchefen och delvis hos de
som har varit med under två säsonger.
Alla pidoterna kommer nu att flyga på
nya platser i förbandet och det tar sin tid
innan det uppvisningsprogrammet är
klart att flygas inför publik.
Ytterligare en nyrekrytering inför
1999 är gjord. Det är kapten Bengt An-

SK 60

Grupp
Genomförda uppvisningar 1998
29/4
13-14/6
28/6
30/6
1/8
16/8
28-30/8

U ppsala, FKHS-dagen
Gäll ivare/Kiruna
Bardufoss, Norge
Lj u ngbyhed,
avslutn i ngsceremoni
Rovaniemi, Finland
Eksjö
Graz, Österrike

TEAM 60 1999
Plats
I. Mj
2. Kn
3. Kn
4. Kn
5. Kn
6. Mj

Förband
P-o Olsson
Patri k Svensson
Thomas Johansson
Lars Martinson
Leif Göransson
Urban Bladh

Uppvisningsflygplanen försågs med ett nytt färgschema på undersidan inför 1998 års säsong.

dersson, F 10, som kommer att träna
och förhoppningsvis genomföra enskild
uppvisning med SK 60 för att på snab
bare sätt kunna bli ordinarie i Team 60.
En tillgång är också att den rutinerade
Agne Persson kommer att fungera som
lärare och reserv.
Vi som har förmånen att få vara med
i den här viktiga PR-verksamheten ser
fram emot de kommande åren. Men
först och främst gäller 1999, när ett nytt
Team 60 skall byggas upp igen för att
uppnå den kvalitet som tidigare gjort så
mycket fin reklam för flygvapnet och
Försvarsmakten.
Några mörka mol n skymtar dock. Pro
duktionsförutsättningarna vid F 10 kom
mer inte att vara de mest gynnsamma.
Krigsflygskolan, FlygS, är nu här på plats,
men det återstår en hel del om- och ny-

byggnationer. Tredje kompaniet F 10,
SK 60-kompaniet, kommer att till stor
del husera i baracker. Den till hösten
stundande ombeväpningen till Gripen
sätter självklart sina spår; nya plattor, ny
hangar, nya kompani- och divisionslo
kaler m m.
Till sist några ord om det där med
röken. De gamla rökaggregaten kan av
flera skäl inte användas längre. Det har
utlovats nya, förvisso redan till den gång
na säsongen. Det blir ingen komplett
uppvisning utan rök. De som har sett
Team 60, eller någon av de utländska
uppvisn i ngsgrupperna, förstår vad jag
menar.
Visst skall vi i Försvarsmakten och
flygvapnet ha ett flygande uppvisnings
team - inte minst i rekryteringsyfte. För
uppvisningsflyg drar publik.
•

FlygS/F 10
IdivlFl0
2 divlF 16
2 divlFI U
2 divlF 10
IdivlF1U

Enskild uppvisning/reserv
Kn Bengt Andersson
Mj Agne Persson

2 divlF 10
H KV/F I U

Team-tekniker ur 3. komp. F 110
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
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Dag Andersson
Per Andersson
Jonas Larsson
Claes Lindberg
Dag Löfqvist

Lt Mikael Mårtensson
Lt Kenneth Nilsson
Lt Lars I\.!ilsson
Lt Tomas Stenfeldt

Grupp SK 60 i perfekt långflanksformering.
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nder den närmaste tiden
kommer flygvapnets Gripen
och Hercu les att kunna ses av
miljonerTV-tittare världen över.
Den framgångsrika svenska pop
gruppen Ace of Base senaste mu
sikvideo är nämligen inspe lad i
samarbete med fl ygvapnet.

Ace of Base kontaktade flyg
vapnet tidigt i höstas för att få
göra en video till låten "Travel to
romantic's". Flygvapnet nappade
på erbjudandet. Att låta en av
vä rlden s mest kända popgrup
per uppträda i flygvapenmiljö be

dömdes som mycket intressant
från rekryteringssynpunkt. Dess
utom gjordes överen sko mmel
sen att Försvarsmakten fårfri till
gång till allt filmmateri al som
spelades in, bl a flygscener med
Gripen och Hercules.

Under två oktoberveckor var
Ace of Base med filmteam på
F 7 i Såtenäs. Videofilmen blev
klar för visning i slutet av no
vember. Den kan exempe lvis be
skådas på den internationella TV
kanalen MTV.
•
Li4

ygvapnet prisetta - igenl
r

örsvarsm akten deltog för sjät
+te året i fö ljd vid RoyalInter
national Air Tattoo i England.
Hittills har Sverige alltid vunnit
någon form av pris för bästa
framträdanden , både i luften
och på marken. I år represente
rades Sverige av F 1 6M från öst

götska Malmen med S 100B
Argus i stat iska utställningen
och JAS 39 Gripen från F 7 i Så
tenäs.
I år blev det svensk seger i fl yg
besättningarnas Ground Com
petition , en marktävling med
såväl idrottsliga som mera lust

l qQ:g

har flygvapnet vid
flera tillfällen besökts av den ja
panske fotografen Katsuhiko To
kunaga. I fokus för hans verk
samhet i Sverige var Gripen.
Tokunaga anses vara en av
världens ledande flygfotografer.
Han har specialiserat sig på fl yg
i olika former och varit verksam
inom detta område i drygt 20 år.
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betonade grenar. De medelål
ders gentlemännen från Malmen
segrade, i tuff kamp mot betyd
ligt yngre kollegerfrån andra län
ders fl ygvapen.
Prestationen väckte stor be
undran och respekt, särski It som
flygvapnet och F 4 vann samma

pris förra året. I det nu segran
de laget i ngick Mikael Bör
jesson, Per-Erik Andersson och
Per Englund. Priset var en myck
et vacker och vä rdefull kristall
skå l.
•
Lennart Berns

wm~~w@rn~ wm~ij@
Han är anlitad av flera vä lkända
uppvisningsgrupper, t ex den fran
ska Patrouille de France, som han
flugit cirka 250 timmar med.
Sammanlagt har han nära 800 flyg
timmar som passagerare i ett 40
tal olika militära flygplanstyper.
Resultatet av Tokunagas ar
bete anvä nds av SaabIBAe Gri
pen i marknadsföringssamman

hang, men även Försvarsmakten
kommer att få använda hans fina
bi Idmateria I.
Bilder av Gripen som Toku
naga tagit visade sig också vara
attraktiva för klocktillverkaren
Breitling. I deras nya katalog,
som har en upplaga på 500000
ex, har bilder av Gripen en fram
trädande roll.
•
Lia
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Utvecklingen av Gripen går framåt. Det senaste stora
steget är utprovningen av ett system som möjliggör
tankning under flygning. En funktion som aldrig ti
digare funnits på något svenskt flygplan .

~t: ~ete,. LiM~e,., H~1J(1I1=FO

=Foto: ~AtJ/aAe ~,.if'eK
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nder året har flygutprovningen
med lufttankningsutrustning i Gri
pen påbörjats. Möjligheten att
kunna tanka i luften ökar Gripens pre
standa. Uppdragstiden ökar och i taktiskt
avseende blir planet än mer använd
bart. Det blir t ex möjligt att flyga pa
trullbanor under längre tid, tunga va
pen laster kan flygas längre sträckor etc.
Lufttankningsutrustningen är främst
tänkt att ingå i Gripens exportversion,
vilket förbättrar planets konkurrenskraft
på exportma rknaden.
Ett vi ktigt steg i utveckl i ngsprocessen
togs i början av november. Då genom
fördes de första försöken att ansluta till
ett lufttankningsflygplan. Det skedde i
Storbritannien och proven genomfördes
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med ett av Saabs provflygplan och en
brittisk Iufttankn i ngsfl ygpl an, typ Vel O.
Syftet med de inledande flygproven
var att utvärde ra händelseförloppet i
samband med att Gripens tankningsrör
ansluter till tankflygplanets bränsleled
ning. Viktigt var att kontrollera Gripens
styrsystem och dess förmåga att låta pla 
net manövreras med den höga preci
sion som är nödvändig under lufttank
ning. Dessutom studerades hur bräns
leledningens rörelser i luften påverkades
när Gripen-planet kom alldeles intill.
Provresultaten blev positiva.
Sammanlagt gjordes fem flygningar
under det inledande provskedet, som
utgick från British Aerospace (BAe) an
lägg ning i Warton. Gripen-piloter var

Paul Hopkins , BAe chefsprovflygare,
samt Saabs provflygare Ola Rignell och
Magnus Ljungdahl.
Provmome nten utfördes i ett av RAF:s
ordinarie lufttankningsområden över Ir
ländska sjön, väster om Warton. Tank
ningsflygplanet tillhör det brittiska flyg
vap net, RAF, och flögs aven besättning
ur DERA (Defence Evalutation and Re
search Agency), en sorts motsvarighet ti II
den svenska Försökscentralen (FMV:Prov)
på Malmen.
Provresultaten blev positiva och ar
betet med utveck lingen av lufttank
ningssystemet går nu vidare. Projektet
har utvecklats i ett samarbete mellan
Saab, BAe och det brittiska företaget
Flight Refuelling Ltd.
•
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fter 76 000 flygtimmar fördelade
på omkring 110 000 flygpass har
Viggen nu flugit färdigt från F 7 i
Såtenäs. Som bekant påbörjades om
skolningen till JAS 39 Gripen vid Gus
tav Blå-divisionen för några år sedan
och nu står stolta Gustav Röd på tur.
Men först måste man fira av Viggen or
dentligt, vilket skedde den 15 oktober.
Dagen till ära hade flottiljen bjudit in
all personal som någon gång arbetat
med Viggen vid F 7. Flotti Ijen var den
första att ta Aj 37 Viggen i bruk, en tid
då almanackan visade på januari 1973.
Nu drygt 25 år senare hade cirka 300
personer hörsammat inbjudan och stod
utanför Gripencentrum med förvän
tansfulla blickar riktade mot skyn. Snart
kom en formation bestående av elva
flygplan i åskådarvänlig fart, med ut
fällda landningsställ och tända strålkas
tare svepande överfältet. Avslutningsvis
flög divisionschefen, major Dag Kjell
berg, in över publiken i hög fart med
tänd efterbrännkammare och på låg
höjd - den sista "spaningsfotoövning
en" med en AjS 37.
Sedan några år tillbaka har F 7 varit
FlygvapenNylt nr 4/98

Enbart Gripen

utrustat med den första generationen
Viggen som genomgått den s k AjS-mo
difieringen. Således har de tidigare at
tackflygdivisionen Gustav Röd även haft
flygspaningsuppgifter i sin verksamhet,
varför SF 37 med den karaktäristiska ka
meranosen ofta kunnat ses med flottilj
siffra 7 på nosen.

Enligt de ursprungliga planerna skulle
Viggen-systemet vid F 7 avvecklas först
under nästa år. Att flyga med två olika
typer av stridsflygplan vid samma flot
tilj binder dock mycket personalresur
ser på den tekniska sidan. För att min
ska arbetsbelastningen för markperso
nalen beslöts därför att lämna AjS 37
systemet något tidigare.
F 7-Viggarna fördelas på de två åter
stående AjS 37 -divisonerna vid F la i
Ängelholm och F 21 i Luleå. Några har
flugit färdigt och kasseras.
När denna tidskrift går i tryck sitter pi
loter och tekniker vid Gustav Röd och
pluggar in instruktionerna till JAS 39
Gripen. I början av 1999 sätter man
igång med flygning. Därmed är flottil
jen "vid den stora sjön" flygvapnets för
sta fulltaliga Gripen-flottilj i aktion. Och
det kommer flera - ti II hösten påbörjas
()mskolningen aven division ur F la i
Angelholm. En del av deras flygtekniker
är redan igång ...
•
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nformations revolutio nen i sam 
hället är en ligt vår meni ng en
kraftkälla o kså för militära förän
dringar. Vad vi nu gör är att knyta sam
man olika tekn iker - sensor-, data-, kom
munikations-, rymd-, plattform s- o h va
penteknik. Detta innebär att vi kan ut
nyttj a den tekni ka potential en på all 
d I s nya sätt. Informationstekniken ger
oss kunskap om komplexa sk enden
över stora geografiska ytor. De "gl asö
gon" Kalla krig t tillhandahöll är fö rål
drade. Vi har gått in i en ny era.
Vi lever i Sverige i ett öppet och de
mokrati skt samhälle. Vi är vana vid in

..J
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form ati on och inform ati on sspridn ing .
Vi kan tekniskt han tera och bea rbeta
stora in formationsmängder. Vi vet hur
man tekniskt kommuni cerar informa
Lion - t ex är TV o h superdatorer " na
tu rliga" ins lag i vår samhäll skropp. All
denna tekn ik ger styrka och fö rdel äv n
i militära sammanh ang. Övertag på in
formations ida n ka n hjäl pa oss att av
skräcka en möj Iig motstån dar och att
övervinna militära hot - tradi tionella,
nya och an norlu nda. Dessutom verkar
en inform atio n atsning innebära en
lägre kostnad än tidi gare konven tionel
la va pensatsningar.

Något s subti lt so m v rt förhåll
nings ätt ti ll tä nka nde, kunskap o h in
formati on ty ks alltså kunna bli en styr
keförstärkare och ett nytt vapen . En för
utsättning för detta är dock frihet i lan 
ken, mångfald och variationsrikedom . Vi
ser dessutom hur gränsen mellan civil t
o h mi litärt agerande blir all tmer konst
gjord .
• • Den amerikanske "Gulf-krigsex
perten" John A Warden säger i ett sam
tal vi haft med honom, att försvars
makter alltför länge har koncentrera t
sig på själva striden i kriget. Den bruFlygvapenNyll nr 4/98

eten
har Japan omvandlats till en ekonomisk
stormakt. Militär styrka kommer även
fortsättningsvis att vara betydelsefull för
maktbalansen. Men den militära styrkan
kommer att ändra karaktär. Under det
Kalla kriget fungerade kärnvapen hotet
som en återhållande faktor. I framtiden
kan ett " informationsparaply" spela en
Ii knande roll.
Under det Kalla kriget betraktades
konflikter som risker, som kunde eska
lera till världsbränder. Själva konflikt
utbrotten var viktigare än deras dyna
mik. Idag har synsättet ändrats. Utan
risk för stormaktskonfrontationer kan
man nu koncentrera sig på karaktären
och komplexiteten hos konflikten. Koa
litioner strävar mindre efter att med mi
litär styrka krossa en motståndare och
mer efter att snabbt minska osäkerhe
ten i våldsamma situationer, att svara
flexibelt och att utnyttja militär kraft,
där så är nödvändigt, med precision
och noggrannhet.

Global sekundinformation

tala kampen trupp mot trupp är, enligt
Warden, kanske i nte det effektivaste sät
tet att avgöra konfl i kter.
De traditionella måtten på militär
styrka har länge baserats på bruttona
tionalprodukt, folkmängd, energitill
gångar, land och mineral resurser. Men
de här måtten kunde inte hjälpa oss att
förutse Sovjetunionens kollaps eller
Warszawapaktens upplösning.
Japans aggressiva utrikespolitik under
Andra världskriget för att utöka sitt ter
ritorium och skaffa sig tillgångar till na
turprodukter misslyckades. Men med
en ny inriktning och ett nytt sätt att tänka
FlygvapenNylt nr 4/98

Nyckeln till det förändrade synsättet är
globalomvärldsmedvetenhet - dvs in
formation om vad som försiggår. Sen
sorer kommer i alla typer av väder att i
realtid ge kontinuerlig övervakning av
stora geografiska ytor. De nya tekniker
na kommer att ge förmåga att samla, be
arbeta, "smä lta samman" (da tafusionJ,
kommunicera och visa olika sorters in
formation. Detta innebär att stridsfältet
blir genomskinligt men också att kon
flikters uppkomst kan bli synliga - och
dä rmed förh i nd ras.
Information om komplexa skeenden
bl ir av ytterl igt stort i ntresse för i nter
nationella relationer. Den som behärs
kar i nformationsrymden har naturl igtvis
övertag. Med överlägsen kunskap om
t ex stridsfältetlstridsrymden skapas en
assy metri som militärt är helt utslagsgi
vande. Vi står kvalitativt inför ett nytt
skede. Men Warden säger i sitt samtal
med oss också, att information är något
som ska användas - inte gömmas. De
som har delaktighet i informationspa
raplyet har större mÖjlighet att påverka
världens öden än andra. Kunskap har

blivit en övergripande maktfaktor. Orga
nisation av själva delaktigheten i infor
mationsrymden tillhör världssamfun
dets nya stora utmaning.
Gruppers, organisationers och staters
ökande beroende av varandra och möj
I igheter att påverka varandra behöver
emellertid i och för sig inte leda till en
mer harmonisk värld. Men de skapar
nya förutsättningar för hanterandet av
kriser och konflikter. Och information
kan användas för att möta hot om ter
rorism, kriminalitet, religiös extre
mism/fundamentalism och annat.
Informationssamhället är dock oer
hört sårbart och hoten har blivit nya och
annorlunda. Komplexiteten och de so
fistikerade systemen i samhället kräver
ett ytterligt fle xi belt försvar. Härmed
ökar kraven på genomlysning av För
svarsmaktens roller, uppgifter, organi
sationsformer och utrustning. Till detta
kommer globaliseringen och proble
men med deltagande i internationella
operationer.
Uppenbart är att militärens kompe
tens måste både breddas och fördjupas.
När vi nu bygger vår nya Försvarsmakt
måste vi därför fokusera på människan
i organisationen. Förändringarna i sam
hället är avsevärda. BI a pekar sam
hällsvetare på en ökad rörlighet. Män
niskor kommer att växla yrken och långt
upp i åldrarna fortsätta att utbilda sig.
Ett dynamiskt och vitalt samhälle är för
stås grogrunden för ett likaså dynamiskt
och vitalt försvar. Om vi i Försvarsmak
ten ska kunna attrahera de unga och
nyskapande, måste vi motverka allt som
är stele trögt och föråldrat i vår egen or
ganisation. Förstår vi inte det nya i sam
hället, kommer vi inte heller att kunna
bygga det nya försvaret.

Kreativa olikheten
För att kunna lösa mångfasetterade och
komplexa uppgifter i den framtida För
svarsmakten verkar variationsri kedom
och mångfald i kompetens, kunnande
och tänkande vara honnörsord. Eller
med andra ord, vi måste minska vår
rädsla för 01 i kheter och se olikheter som
tillgångar.
~
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Ett begrepp som är nära förbundet
med informationssamhället är den lä
rande och problemlösande organisatio
nen. Världen är stadd i snabb förändring
och blir alltmer komplex. I en sådan
värld karaktäriseras framgångsrika or
ganisationer av fle xibilitet och föränd
ringsbenägenhet. Ett hinder för flexibi
litet, förmåga att förändra sig och att ta
till sig ny kunskap är för stor homoge
nitet i organisationen. Samma sak gäl
ler för en försvarsmakt.
Försvarsmakten behöver intelligen
ta, kreativa, problemlösande och flex
ibla människor. Historiska och traditio
nella faktorer lägger dock hinder i
vägen. Genom vårt uttagningssystem
och vårt utbildningssystem stöps vi , i
stort, i samma formar. Detta är störan
de för utvecklingen av organisationen
och verksamheten i organisationen.
Dessutom får vi problem med rekryte
ringen - vem vill tillhöra en organisa
tion där alla " är likadana " ? Och ovan
på detta kan man lägga att avgångsbe
nägenheten ökar - stelhet skapar inte
ett gott arbetsklimat.

Manligt och kvinnligt synsätt kan vara olika, men de kompletterar varandra. Även olikheter
inom samma kön skall betraktas som en styrka; en tillgång!

ner och deras plats och roll i hjärnan kan
litet sägas om hur deras samliv ger oss
våra tankar.

Tillåta olikheter
Räds inte kaos
Försvarsmakten befinner sig i en intres
sant utveckl ingsfas. Vi ti Ilförs ytterl igt
sofistikerad materiel och våra uppgifter
och uppdrag kräver kreativitet, i ntell i
gens och mycket bred kompetens. Med
alltför stor konformitet i antagning och
med alltför liten flexibilitet i utbildning
och verksamhet kommer vi inte att
kunna lösa våra uppgifter. Om vi inte till
låter större 01 ikheter kommer vi att tappa
bort kompetenser. Vi får helt enkelt inte
till oss de människor vi behöver.
Bilden ovan kan verka alltför dyster
och till viss del är den kanske också det.
Länge har vi talat om att människan är
vår viktigaste s k resurs. Men på något
sätt tycks vi ha tappat bort människan
och istället höjt materielen till skyarna.
Nu har emellertid det märkliga inträffat,
att sofistikerad materiel tydliggjort att
människan är den viktigaste faktorn. I re
sonemang om system av system blir
människans roll tydlig. Se t ex forsk
ningen om MMI (människa/ maskin in
teraktion) och Gripen-systemet. Hur
som helst, människan har idag blivit en
a Iltmer i ntressekrävande faktor.
Forskningen vet rätt mycket om hjär
nan och om den enskilda neuronen.
Om hur neuronen fyrar av sina signaler
och om hur signalerna tar vägen bort till
andra celler i dess närhet. Vi kan beräkna
antalet neuroner i en hjärna och se hur
de bygger sina nätverk i och mellan hjär
nans skikt. Hjärnan är - av vad vi vet
idag - den mest komplexa organisation
som finns i den värld vi kan överblicka.
Men av vad vi vet om enskilda neuro28

Människan är en biologisk varelse och
kanske kan biologin inspirera oss och ge
oss nya synsätt? Kan myrans stackar och
människans tankar uppstå enligt en ge
mensam teori och styras av lagar med
gemensam grund? De uppvisar bägge
kaotiska mönster och det kan vara svårt
att tolka och beskriva de här mönstren.
Det fi nns emellertid forskare som tror att
komplexa system som beter sig kaotiskt
faktiskt lyder under bestämda lagar som
kommer att låta sig beskrivas. Och kan
ske är det värt att påpeka, att kaos är ett
begrepp som inte ärfullt så kaotiskt som
det låter. Tvärtom är kaotiska system
mycket ordentliga.
Det befinner sig någonstans mitt
emellan den fullständiga rigorösa ord
ningen där inget nytt kan hända därför
att allt är inrutat - och den fullständiga
oordningen där heller ingenting händer
därför att ingenting någonsin får en re
lation till något annat. Kaotiska system
ligger och balanserar till synes stadigt.
Men en liten förändring kan plötsligt
tippa systemet över ända och tvinga in
det i ett nytt kaotiskt tillstånd.
Långt innan det att forskare blivit på
det klara med hur tankar om trafik
stockningar, aktiekurser, myrstackar och
mänskliga samhällsbyggen kan beskri
vas med en gemensam teori, kommer de
emellertid att försöka bygga modeller
av komplexa system och se om de får
fram några oförutsägbart framträdande
egenskaper. Krigskonsten innehåller så
dana modeller.

Olikhet en styrka
Under alla tider och i alla kulturer har
människan försökt rita kartor över him
mel och natur för attfinna sammanhang
och mening i världsaltet. Människan
söker efter mönster. Forskarens uppgift
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är att finna ordning i naturen. Men det
finns också en fara med vår förmåga att
skapa ordning: Att vi upptäcker mönster
också där det inte finns några.
Det blir som att titta på molnen och
se olika scener utspela sig. Liksom vår
tankevärld speglar himlens ordning, är
också de mönster som vi ser på himlen
en spegel av våra tankar.
Ett är emellertid säkert, för att hitta
våra (Försvarsmaktens) mönster och att
praktiskt använda dem behövs mångfald
och variationsrikedom i vårt sätt att lösa
problem. För att nå dit måste vi sträva
efter medarbetare med olika kvaliteter
och kompetenser. Olikheter kan bli styr
kor. Men det krävs då också ett kreativt
klimat.
De stora framstegen i kunskaperna
'- om livets minsta byggstenar har kommit
l att få en avgörande betydelse på den
~ storskaliga evolutionsbiologiska nivån.
Det ekologiska konkurrenstrycket i mak
roskalan, som premierar vissa individer
och arter och slår ut andra, samspelar
med anpassning och föränderlighet i
den genetiska mikroskalan.
Här har utvecklingen av den evolu
tionära teorin successivt fördjupats, så att
"survival of the fittest" eller bäst anpas
sades överlevnad i nte så mycket hand
lar om hur väl man jämförelsevis är an
passad till en besvärlig men stationär
omgivning. Om detta vore det centrala
kriteriet som drev det naturliga urvalet,
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så skulle människan sedan länge ha varit
utslagen. Snarare uppfattar man nume
ra urvalskriteriet som en fråga om an
passningsförmåga, adaptivitet och flexi
bilitet i situationer av plötslig och om
fattande förändring av omgivningen.

Kreativa styrkan
Inom Försvarsmakten har man tagit fasta
på ideerna ovan. Vi driver ett projekt
som kallas li Den kreativa olikheten". I
grunden handlar det om att se på skill
nader som ti Ilgångar och en styrka. För
svarsmakten måste varje år ha ett par
hundra av de mest " intelligenta" i en års
kull. Detta för att kunna utveckla che
fer som klarar av att leda människor i det
mest kaotiska som finns - nämligen krig.
Kriget ställer stora krav på ledarna
och det finns inte några som helst möj
ligheter att utveckla människor till detta
ledarskap om de inte har enormt starka
intellektuella resurser. Konkurrensen om
de här människorna är dessutom stor.
Genom att också vända sig till den
kvinnliga delen av befolkningen ökade
man underlaget med 100 %.
Det handlar också om att vi ska re
spektera våra särarter, även om vi inte
alltid tycker om dem. Kvinnor anklagar
t ex ofta män för att vara prestigefyllda
och ta för mycket plats och män tycker

att kvinnor överbetonar känslor och re
lationer i arbetslivet. Det gäller att
komma ifrån värderandet, acceptera och
respektera skillnader, förstå dem, ut
nyttja dem, och kanske, när det finns
skäl därtill, i positiv anda förändra.
Men det gäller också att acceptera
olikheter inom majoritetsgruppen. Att
en kvinna tar plats och gör karriär ses inte
alltid med blida ögon av hennes kvinn
liga arbetskamrater. Hon bryter kultur
mönstret. Och män med mer kvinnliga
drag och mjukare framtoning kan av
andra män betraktas som " mesiga". 
Med andra ord: Olikheter betraktar vi
med skepsis och "sådana" vill vi ofta
sätta i karantän . Exemplen är många . Så
dant agerande hämmar självklart ut
vecklingen och en sund personalmiljö.
Ytterst rör det sig dock om förmågan
att hantera olikheter och att utnyttja
dem. Manligt/kvinnligt är endast en del
av problemkomplexet. Långt viktigare är
förmågan till nytänkande och föränd
ri ngsbenägenhet.

Studera människan
Försvarsmakter runt om i världen satsar
miljarder och åter miljarder på materi
ell förnyelse. Men människan i de kom
plexa systemen tycks tills nu ha hamnat
i trångmål. Människan har blivit den
alltmer intressekrävande faktorn. Detta
är emellertid inte något som t ex det
svenska försvaret är ensam om att ha
upptäckt. Forskare från Lunds universi
tet har genom intervjuer med 3.200
slumpvis utvalda personer identifierat
en intressant grupp - de nyskapande.
Det är en grupp som beskrivs ha driv
kraft och framåtanda, vara beresta, väl
utbildade, språkkunniga och djärva .
Dessa nyskapande är en ung grupp,
med en medelålder på 34 år, men i grup
pen ingår också såväl 40-talister som
6S-åringar, många beslutsfattare och
andra personer med inflytande över ut
vecklingen i Sverige. De nyskapande
uppskattar ständiga förändringar, de har
upptäckt sin egen roll för att utvecklas
och de tar de ti Ilfällen som stårtill buds.
Fast arbete är ingen självklarhet. Rör
ligheten är stor och Sveriges gränser är
inget hinder.
Försvarsmakter har länge karaktäri
serats som stela, byråkratiska, tröga och
hierarkiska. Detta har säkert varit berät
tigat och egenskaperna funktionella un
der förgången tid. Men i informations
ålderns era är de föråldrade . Ledning
och organisation av militära styrkor för
ändras nu i takt med teknikutveckling.
För att kunna ta till oss nytänkandet och
för att kunna fungera i den nya miljön
behövs den kreativa olikheten och vi
måste ta till oss nytänkarna. Det är i den
belysningen man ska se projektet liDen
kreativa olikheten".
•
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FVRF

Detachementet
på Stagården invigt
ungdomskurser
tagården och F 10 genomför
de central ungdomsutbild
ning. För Stagårdens del förbätt
rades en del sedan förra året och
eleverna fann sig vä l till rätta.
Utbildningsbetingelserna är nu
mycket bra på Stagården genom
gjorda förbättringar beträffande
förråd, utbi Idn i ngsmateriel och
möj I igheter ti II fritidsaktiviteter.
F 10 har övertagit de centrala
kursern a för ungdom från F 5.
De hade inledningsvis svårt att
få plats för de centrala kurserna,
men detta ordnades och utbild
ningen kunde genomföras på ett
utmärkt sätt.
Detta va r sista året som de tra

S

ditioneiia
ungdomskurserna
genomfördes. Nästa år blir det
kurser med annan utformning,
om det blir en positiv utveckling
av våra förslag.
Sommarens utbildning va r
reducerad, eftersom vi inte till
delades medel inledningsvis för
att genomföra utbildning på F20
Uppsala Denna utbildning är
flyttad ti II hösten efter positiva
beslut beträffande medelstiII
gång under våren.
Årets höjdpunkt blev observa
tionstjänsten på F 14 . Vi hoppas
att v i kan fortsätta på Halmstad
även i framtiden.
•
Tore Bertilsson

Apropå luftbeva ningen 50 år
IVid Lindström, Kopparberg,
fyllde 90 år i juli. Ordföran
de i Upplands FVf Jan-Åke Berg
passade på ti Ilfället att gratulera
Arvid på högtidsdagen.
Arvid Lindström började som
underbefäl vid 18 och senare kom
att syssla med luftbevakning. Den
1 juni 1948 var han med och star
tade nuvarande Upplands FVf
och fick medlemsnummer 2.
Man kan anta att nummer 1 till
delades den dåvarande flotti Ijche
fen. Lindström avancerade till
värnpliktig kapten, civilt arbetade
han på arbetsförmed lingen.
Arvid får som medlem i FVRF
symbolisera luftbevakningens
50-å riga epok i flygvapnet. •
Tore Bertilsson

A

Platschefen Pär Eriksson gratuleras av Olle Nilsson-Sträng i
sällskap med Stefan Permickles, båda kommunalråd.

D

en 1 juli, dagen efter att F 15
i Söderhamn stängt sina
gri ndar för gott - eller i detta sam
manhang öppnat dem för annan
verksamhet, invigdes Fl ygva pen
frivilligas detachement på Stagår
den. I närvaro av kommunalråd
från Bollnäs kommun, represen
tant för Bollnäs näringslivcenter,
markägare, byalag, lokalpress,
lok alradio m fl, kunde platsche
fen Pär Eriksson symbol iskt kl ip
pa kedjan med bultsax och för
klara detachementet invigt.
Efter detta framförde flera i sina
tal en positiv inställning och för
hoppningar om att projektet skul
le utveck las mot målet, att bli en
central punkt för alla fri villiga i
regionen.
Efter den korta invigningscere
monien visades de byggnader
som byggts om och iordningställts
den senaste tiden. Pär Eriksson
berättade om framtida planer och
den verksamhet som planeras.

Under lunchen konstaterade
undertecknad att Stagården s
Kursgård i Bollnäs, nu är den
största platsen i Hälsingland
beträffande militär kursverksam
het.
Om det går enligt planerna får
Stagården stor betydelse för pro
duktionsadministration , profile
ring, utställningsverksamhet,
ungdoms- och vuxenutbildn ing.
Vidare blir det regionala kansli
et för Dala-Gävleborg FVFb pla
cerat här. Flera ideer finns om
framtiden, beroende på hur ut
vecklingen blir inom försvaret.
Denna satsning har kunnat göras
utan att det kostat FVRF i sto r
sett någo nting. Allt kan fin ansi
eras med rationaliseringar, stöd
och bistånd från civila myndig
heter, samt ett stort och engagerat
frivi II igt arbete.
•
Tore Bertilsson

Pär Eriksson inviger FVRF:s detachement Stagården.

Arvid Lindström fyllde 90 år i
somras. Han var med och star
tade Upplands FVf och erhöll
medlemsnummer 2.
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Funktionårsutbildning
fter påpekande från Gunilla
Andre, som gjort den senaste
utrednin gen om frivilligverksam
heten i Försva rsmak ten, sam t
efter erfarenheter från de egna
leden inom FVRF har vi sett att
en systema ti serin g/moderni se 
ring och utökn ing av funktionärs
utbildningen är nödvänd ig. Som
ett steg i denna " trappa " genom-

E

Flygvalpen
frivilliga
på
marknad
O

cke lbo marknad är ett
årligen återkommande
even ema ng som med tiden
vuxit sig allt större. Inte bara till
storleken utan även till inne
hållet. Dal arna-Gävleborgs
Ro/f
Flygvapenförbunds
jakobsson, en av eldsjälarna
bakom vår ungdomssatsning,
ville med stort intresse visa upp
vad fl ygvapnet på bästa sätt
under marknaden. Resultatet
kunde beskådas und er invig
ningen, bland annat med en
överflygning av tre Viggen.
I Försvarsm aktens visnings
vagn fa nns att beskåda en Vig
gen-cockpit. Fänrikarn a johan
Car/en, Peter jakobsson och
Carl Nordberg såg till att mark
nadsbesökarna fick en kunnig
guidning om planets förarplats.
En docka bar Gripen-pilotens
dräkt, ett nytt collage med flyg
bilder fanns också att beskåda .
Under tiden sköttes mark
nadsföri ngen, med konversa
tioner och utdelnin g av nytt
rekry teringsmaterial , av styre l
semed lemmar från Dalarna
Gävleborgs
Flygvapenför
bund. Det fanns också rep re
sentanter från ungdomss idan,
som berättade för den yngre
pub I iken vad för spännande
som vä ntar den intresserade.
Ett tack ti II Rekryteri ngscen
trum, F 16 frivilligavdelning,
FVR F och medlemmar från
Dalarna-Gävleborgs Flygva
penförbund förall hjälp under
detta arrangema ng. Det var ett
uppskattat in slag i markna
den , vi I ket kunde avspeglas
på reaktionen från arrangörer
na och de cirka 5000 besökar
na.
•

Ricard Koljo

fördes under två helger i april och
maj funk tionärsutbi ldni ng för
nyvalda led amöter i FVFb/ FVf:s
styrelser på Stagå rden i Bo llnäs
respektive Linköping. Cirka 40
personer fi ck den inl eda nde kun
skap som krävs för att fungera
som ledamot i en styrelse.
Den första utbildningen , på
Stagården, med elever från de

nordliga FVFb/FVfvar lite trevan
de. Men tack va re bra/ärliga och
ingående erfarenheter från del
tagarna, blev den andra kursen,
i Linköping, precis vad som tyck
tes behövas för uppgiften.
Det kän ns väldi gt stimuleran
de som kurschef och in stru ktör,
när man har så engagerade sty
relseledamöter som deltaga rna
vid dessa kurser. Det borgar för
god tillväxt i FVR F:s funktio
närsled. Fö ryngrin gen är också
påtaglig och med nya fr is ka

ideer. In gredien ser som en frivil
ligorgan isa ti on måste ha för att
inte ste lna i si na former.
FVRF verk ar just nu vara en fri
vi lligorgan isation som fungerar
bra, om man ser till medlemstill
växt och utbildnin gso mfån g.
Detta beror till stor del på våra
engagerade och duktiga funktio
närer, sa mt deras accep tans ti II
nytänkande, moderni sering och
utveckling.
•

Björn Moberg/jan Henriksson,
kurschefresp instruktör

Beröm för IACE-resa
Det årliga utbytet av flygintresserade ungdo
mar, International Air Cadet Exchange (lACE),
engagerade denna sommar deltagare från 18
nationer. Sverige har deltagit i utbytet sedan
början av 19S0-talet.
ill Sveri ge kom i somras ton
åring ar från elva nationer,
däribland fyra plus en ledare från
Ho lland . Till sk illnad från Sverige
ti llhö r dessa inte fl ygvapnet, utan
det c ivila Royal Netherlands
Aeronautical Assoc iation. Segel
flygarna Marjo lein de H ann,
Ri anne van Melik, Hans Lighthart
och Jonathan Wa ll ace sä nde oss
en liten redogöre lse om sina
intryck av tvåveckorsresan i Sve
rige . Den är positiv i all a stycken
och FV-Nytts redaktion kan inte

T

motstå att publ icera några utdrag
ur berättelsen. Den är skriven,
och återges här, på engelska . Ta
det som en språklektion :
We arri ved Tuesday the 2 1 of
July at the air force base F 10 at
Änge lholm. Our hosts welco
med us w ith an airshow.
At our second destin ation,
Östersund, we went trekking in
the mountains. Th e hiking was
grea t: it was interest ing to see all
of the cadets in Swedish military
uniforms; the v iew was fabulous;

Utländska IACE-deltagare i Sverige under forsfärd i Jämtland.

and sliding down in the snow
was fun. Especial ly for an Am e
ri can young man who had never
seen snow before. Follow ing the
trek we went camping in the rain
together with the mosquitoes.
The following day we we re told
we were goin g to a Lappish vi l
lage by hel icopter.
We did go by helicopter - ama
zing - but not to the village. Inste
ad we went white water rafting.
We cou ld finally take revench on
the guides and the escorts by pus
hing them into the river.
Th e third day in Östersund was
spent gliding and visiting a local
air museum. We really enjoyed
the gliding as we are all glider
pilots. The view and the aeroba
tics were real ly o utrageo us.
Th e many museums, the Free
Fall ri de at Gröna lu nd amuse
ment park, and the ni ghtiife w ere
the highlights of our forth lay
over in Stockholm.
Last but least, the flight in the
SK 60 li ght jet train er on our
return to Angelholm was hi gh ly
appreciated. It wa s a very special
experience to fly in a jet.
Th ese ac tiv iti es are just a small
highlight oftheprogram. Wesaw
Sweden in a whole different way
unlike the normal tourist and we
are very glad that we could par
ticipate in this program.
Th e two weeks here in Swe
den with IACE have been fantas
tic, a once-in- a-liftetime experi
ence. We think that the Swed ish
Air Force have fa r exceeded the
IACE goais.
Gott o m berö mm ande o rd
från de holländska deltagarna.
Flygvapenpersona l som bör ta åt
sig av ära n är Mats Andersson
och Peter Gustafsson från F 10,
Monica Sa/minen från F 4 samt
ungdomarna Annika Estreen och
joh an Lindgren.
•

Efter ell dygn; det fria
hämtades de utländska
flygungdomarna med

HKP 70.
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Sommarens utbildningsverksamhet

~

Öktftle krtfll pil klltf/itet oelt ellektillitet 
E

fter många år av ö kade krav
på elever och kursledningar
har nu kraven börj at öka på kurs
platser, information och allmän
effektivitet.
F 14 i Halmstad var den största
kursplatsen för Flygva pen-frivi 1
liga denna somm ar. Ett 30-tal
kurser genomfördes med cirka
200 elever. Utbildnin g i instruk
törstjän st, ledarskap och totalför
svarsutbildning genom fördes tra
ditionellt.
Det nya på F 14 va r att obser
vationsutbildning inom LOMOS

genomfördes för första gå ngen
Kursen blev en stor framgång,
kan ske var detta den bästa ut
bildnin gen inom tjänstegrenen
utbildningen
inom
sedan
LOMOS startade. Starkt bidra
gand e till fram gå ngen var att
F 14, med löjtn ant Leo Sörensen
i spetsen, lyckades ordna målfl yg
med fra mfö r allt SK 60 i en
omfat tning som hade stor bety
del se för tillämpningsövnin gen.
F 14 har även loka ler so m pa s
sa r perfekt för denna utbildnin g.
Den tillfälliga central som byggts

upp, med anledning av att den
utbi ldningsanläggning som finns
på F 10 inte kunde di spo neras,
fungerade mycket bra. Det ock så
orsakat av ett vä l genomfö rt arbe
te av flera avdelningar på F 14.
Vår förhoppning är att F 14
kan fortsätta med frivilligut
bildning, tro ts att de fr o m 1 ja
nuari 1999 blir Försvarsmaktens
Halmstadskolor.
Övrig centralutbi Idningsverk
sa mhet skedde på F 4 för sjuk
vå rd smän och befäl inom sj uk
transportorgan isa tionen. Denna

VRF tar täten
äkerhet på arbete och miljö är
faktorer som ökar i betydel se
i vårt dag li ga liv. Inom försvaret,
med sin av naturen ofta riskfyllda
verksamhet, har man länge va rit
fö regån gare i detta ämne. Led
ningen för FVRF in såg tidigt att
detta skull e bli en väse ntlig fråga
och börj ade utbilda främst sina
skjutledare i ett sådant tänkande.
Idag vi II jag på stå att FVRF i
sin a led har frivilligförsvarets bäst
utbild ade skjutledare; många
gå nger till och med bättre än
dagens yrkesofficerare. När nu
försvaret inom snar framtid inför
ny utbildning kombinerat med
kompetensprov för personal som
skall leda alla typer av skjutning
ar, är FVRF en av de få, kanske
den enda frivilligorganisationen ,
som har utbildning och provade
skjutledare en I igt de nya nivåer
na.
Den första kursen genomför

S

des 1993 och FVR F hade att
rekrytera t två verkl iga proffs och
entusias tertiii kursen som lärare,
Kaj Andersson oc h Claes Bergs
tröm, hemmahöra nde på F 14 i
Halm sta d. De genomförde en
utbildning som kräver 110%
engagema ng av eleverna. Mång
en elev har svurit över mi ssade
tider, kväl lstjänst och " helt obe
gripli ga" övnin gar. Någon 40
timm arsvecka är det inte tal om.
Men resultatet har inte utebliv it.
Numera har också johan Hed
lund, F 14, slutit sig tilllärartea 
met. D etta har giv it en kompe
tensförstärkning avseende bl a
vapenhanteri ng, som på senare
år blivit ett problem för frivilli
grörelsen.
FVRF har idag ett trettiotal vä l
utb i ld ade skjutledare. Alla kva
lifi cera de för trad itionell ban
skjutnin g, samt även för fält- och
strid sskj utn ing.

Utbildningen och krav
Utbildningen startar med en
veckokurs (55 timmar) som ger
kompetens att fungera som skjut
ledare på skj utbana . Kursen
omfattar va penkännedom , prak
ti skt agerand e på skjutbanan,
bedömning av bansäkerhet samt
Säkl teori. Proven är både prak
ti ska och teoreti ska. Tanken är att
kursen skall rep eteras med jäm
na mellanrum. Prelimin är t ge
nomförs den första repetitions
kursen under 1999 .
Den andra k ursdelen , som
också är en veckokurs (7 5 tim
mar), ger kompetens att leda
skjutning under fä ltförhåll anden .
Förutom moment i första kursen
ägnas mycket tid åt att lära sig
beräkna ri skområ de . Givetvis
provas denna förmåga noggrant,
samti digt som motsvarande prov
i första kursen ge nomfördes.
I somras genom fördes den för
sta repetition sk ursen för skjutle

utbildning va r Lotto rn a huvud
man för.
På F 7 genomfördes åter båd e
utbildning för flygbasjägare och
närskyddspersonal. Efter ett år på
Tullinge samordn ades denn a
utbildning på F 7. D et behövs
minst denna omfattning på en
central utbildningspl ats för att
ma n skall vara motiverad. Ut
bildningen genomfördes som
van ligt med hög effektivitet. Det
v i sa knar på F 7 är instruktörer
ur frivilligleden, där vi hoppas på
en förbättrin g till nä sta år.
•

dare som geno mfört del 1 och 2.
Veckokursen (56 timm ar) inne
hö ll mycket repetition sam t upp
datering av fö rändrin ga r sedan
de första kurserna. Äve n på
denna kurs var proven många
och krävande. Detta för att kurs
lära rna skall kunna ko nstatera att
eleverna förstått och ti Ilgodogjort
sig det svåra stoffet, eftersom en
felaktig handling kan orsaka ska
do r både på männi ska och mate
riel. Det är min personliga upp
fattning att en olycka inom friviI
I igförsvaret vid en övn i ng ledd av
en dåligt utbildad eller outbil
dad person so m agerar skjutle
dare, skulle vara förödande för
trovärdigheten.
Att deltaga i en FVR F: s skjut
ledarkurs kräver mycket av ele
ven, men ger också mycket till
baka. Som kursdeltagare får man
nya visioner, inser vikten av hög
säkerhet och korrekt hantering
av va pen . Riskerna fi nns där all
tid, men ge nom god utbildning
kan de minimeras.
•

RolfHertLer

IIi möts ig-=---:.~
en _ _ __ _ __ _ _
A

tt vara kurschef på en central
ledarkurs 2 är en förmån.
Det är stimulerande att tillsam
mans med ungdo mar få dem att
förstå hur de själva och gruppen
fun gerar under o lika förh åll an
den och betyd elsen av en god
ledning. Många har aldrig upp
lev t den starka kän slan av
gemenskap och kamrats kap,
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som snabbt växer fram i gruppen
och åker ifrån kursorten med
stärkt självfö rtroende.
Många är de kurser då man på
avs lutningen lova t va randra att
man måste träffas igen; god a
föresatser so m oftast slutar med
tomma ord. Men löftena som
gavs på Kri gsflygs ko lans sista
centrala kurs förra året höll s. D et

när v i den 3 juli begav oss till
bl ev en återträft arrangerad av
Stocka mö lla. Många logistikpro
kursdeltagarna - och nya löften
blem sku Ile lösas. D v s fordo nen
gavs.
med underhåll sku lle placeras på
Undertecknad och min ställfö
strateg iska punkter längs ån,
reträdare löjtnant Therese Pers
son, F 10, bes löt att bjuda igen. innan vi kunde äntra kanoterna .
Kanotfärden skar igenom lummi
Efter noggrann konsultation av
ga bokskogar och betesmarker i
Säkl Ö gå ng vatten beslöt vi att
det m ell anskånska jord bruk s
inbjuda till kan o tpadd ling på
landskapet. Närheten till naturen
Rönn e Å. Uppslutningen va r stor
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Luftbevakningen i Baltikum
-

4
fter förfrågan från Estland om
hjälp med att organisera ett
system liknande vårt luftbevak
ningssystem har denna förfrågan
vidgats till även Lettland och
Litauen.
Under våren besökte vi alla tre
länderna och informerade om
vårt system. Ett stort intresse
fanns. Vi inbjöd därför delegatio
ner från de tre länderna att besö
ka Sverige och se vårt system
under pågående utbildning.
Under vecka 29 besökte den
estniska delegationen Sverige
och veckan därpå kom de lettis
ka och Iitauiska delegationerna.
Besöken inleddes med infor
mation om Flygvapen-frivilliga
och bussresa ti II Boll näs och Sta
gården för att visa kursgården
och omgivningarna. Bollnäs
kommun var värdar för delar av
besöket. Där visades bl a den
förra huvudcentralen för civil
försvaret, som nu disponeras för
frivilligverksamheten. Möjlighe
terna till utbildning inom vårt
framtida samarbete diskutera
des. Efter ett dygn på Stagården
reste delegationerna till F 14 i
Halmstad.
Där inleddes besöket med
information om F 14, frivillig-

E

utländska
besök
präglade
sommaren
edan drygt ett år har FVRF
etablerat kontakter utanför
vårt land för att utvecklas mot
den nya uppgift som Försvars
makten och de frivilliga försvars
organisationerna har, att med
verka i internationella uppgifter.
Förra året inleddes samarbetet
med Danmark och Finland, ett
samarbete som fortsatte i som
ras. Två elever från det danska
Luftmedelskorpset (LMK) och en
elev från det finska Säkerhetsgil
let deltog i den centrala utbild
ningen på F 14 i Halmstad.
Utbildningen besöktes av
major Preben T Lauridsen och
premiärlöjtnant Thomas Bumd
gaurd . Vid diskussioner med de
danska kollegerna bestämdes
om ett fortsatt och utökat sam
arbete. Detta kommer att inle
das redan nästa år.
Även med Finland kommer
ett fortsatt och utökat utbyte
redan nästa sommar. Det fortsat
ta samarbetet med både Finland
och Danmark kommer att disku
teras under hösten.
FVRF tog initiativ till ett nor
diskt ungdomsutbyte för ett år
sedan. Detta resulterade i ett
utbyte på Älleberg i somras. •

S

kurserna men framförallt om
LOMOS och dess funktion be
träffande rapportering, samband
och uppbyggnad. Besök vid
observationsplatser och utbild
ning gjordes. Någon visning av
observationscentral kunde inte
genomföras.
Nu gjorde detta inte så mycket
eftersom marinen ställde upp
och visade sjöbevakn i ngscentra
len i Malmö. Där finns den tek
nik som redan exporteras till
aktuella länder och som förmod

ligen kommerattbli aktuell som
systemet kommer att organiseras
i de tre baltiska länderna.
Under en halv dag ägnades
tiden åt förhandlingar om ett
tiotal viktiga punkter. Ett proto
koll upprättades med respektive
land, som efter godkännande
kommer att ligga till grund för
eventuellt kommande avtal.
Efter fem intensiva dagar åkte
delegationerna hem ti II si na
respektive länder för att avrap
portera till högsta militära och
politiska instanser.
Besöken i somras vittnar om
nya möj Iigheter ti II uppgifter för
Flygvapen-frivilliga nu när akti
viteterna inom landet när det
gäller övningar har minskat. •

Tore Bati/sson

~

.§
~

~____________________~

är stark, när man så gott som
ljudlöst flyter förbi rådjur och
skrämmer upp en häger ur vass
ruggarna.
Vi började skymta den välkän
da silhuetten av Spångens gäst
giveri, när alla fick något annat
än naturen att tänka på. Forsen
var stark p g a det myckna reg
nandet och hastigheten hög när

Den estniska delegationen vid besök på Stagården. Fr v riks
hemvärnschefen Lui jaanson, estniske ÖB:s adjutant major Rein
Puusepp och löjtnant Mart Vendla, flygvapnet.

.8

~L-________________________________________~

min egen kanot träffade en träd
gren och slog runt. Nu sattes våra
kunskaper och färdigheter som
grupp på prov. Det gällde att
komma i fatt och fånga den med
forsen drivande kanoten. Efter
några minuters hektisk jakt hade
vi tillsammans löst den gemen
samma uppgiften och färden
kunde fortsätta.

På söndagen när vi önskade
varandra på återseende kunde vi
konstatera att återträffen hade
varit intensiv, rik på upplevelser
och lyckad. Tillsammans riktar vi
ett stort tack till chefen för FVRF:s
produktionsavdelning Tore Ber
tils50n och chefen för frivilligsek
tionen på F 10, major Lars Pet
tersson. Till deltagarna i 1997:s

De lettiska och litauiska
delegationerna tillsam
mans med representanter
från FVRF och Bol/näs
kommun.

och 1998:s centrala ledarkurs 2
vill jag rikta hälsningen: Miss
trösta inte nu när förändringens
vindar blåser runt ungdomsut
bildningen - vi möts igen!
•
jan jömJoll, kurschef

•
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Under en junivecka genomförde Flygvapnets
Krigshögskolas, FKHS, sista högrekurs sin ut
landsresa. Kursen delades i två grupper som
besökte Tjeckien respektive Slovakien. Syftet
med resan var bland annat att få erfarenheter
från utländska försvarsmakter. Här några in
tryck från besöket i Slovakien.

orJ)

esans för sta anhalt va r
8 1 \ ' sratislava. Här gavs en fö
redragnin g om slovakisk säker
hetspolit ik och integrering/ut
veckling till 201 O. Föredraga nde
var två överstar från försvarsde
partementet, vi Ika gav en bi Id av
de problem som Slovakien står
inför. Vad det gäller materiel
anskaffning sade man sig vara,
ti II ski II nad från Tjeckien, mer
eller mindre hänvisade till Ryss
land .
När det gäller framtida led
nings/samba ndsutrustning i flyg
vapnet är det dock NATO-stan
dard som gä ller.

Slovakiens Karlberg
I staden Liptovsky Mikulas i Ta
trabergen låg en gång tjeckoslo
vak iska fl ygvapnets teknikhög
skola , men efter delningen 1993
övergick den ti II att bl i Armea 
kadem i. Skolchefen beton ade
v ikten av att vara integrerad i det
civila skolsystemet. Ett 40-tal
professorer och doktorer är knut
na till skolan. De genomför såväl
den grundläggande femåriga ut
bildningen som fortsatta högre
studier syftande till forskning,
vilket ger akademiska poäng.
Nästa anha lt på resan var ett
kurhotell för militärer som slo
34

vak iska officerare beordras ti II
under en tvåveckorsviste lse per
år. Tatrabergens natur är oerhört
vacker, vi I ket vi kunde konstate
ra under en 8 km långa bergs
vandring till Strbske Pleso.

Daniel Laven fick chansen att
flyga L-39, som ses på den stora
bi/den.

Flygning i L-39
Vi besökte den slovakiska mot
svarigheten till vårt FKHS, v il
ken är belägen i Kosice och döpt
efter generalen Milan Stefaniks
som var Slovakiens förste mili
tärfl yga re .
Rektorn informerade om den
slovak iska krigsflygskolans verk
samhet. Här utbildas tio-tolv
piloter per kull , som fl yger ca 70
timmar per år i typerna L-29 Del
fin och L-39 Albatros. Efter fem
år skolas de in på MiG-21 eller
MiG-29.
Fac iliteterna för den tekniska
utbildningen imponerade på de
svenska teknikerna, bl a fanns
en överljudsv indtunnel.
Två svenska elever fick flyga
med i L-39. De kom i luften efter
en kort säkerhetsmaterieIge
nomgå ng. En tekniker spände
fast eleven i baksits, pekade på
de röda handtagen och sade
med eftertryck "BOOM"!
Enligt utsago betedde sig L-39
ungefä r som SK 60.

Närstridsutbildning i Slovaki
ens armeakademi.

MiG-21 på låg höjd
Den femte resdagen innebar
höjdpunkten . Inledningsvis be
söktes stabsplatsen för 3:e kåren
som utgörs av slovakiska flyg
vapnet och I uftvärnet. Vi fick en
briefing av chefen för opera
ti onsledningen som beskrev det
slovakiska luftförsvaret. Luftvär
net består av äldre ryska system
av typerna SA-2, -3 sa mt SA-6
och SA-lO. Jaktfl yget består av
MiG-21 och MiG-29. För attack
anvä nds Su-22 och Su-25. At
tackflygplanen vill man ersätta
med attackhelikoptrar.

Led
nings- och
kommunikati
onsutrustn i ngen be
står av modern materiel. Man ar
betar i PC-miljö. Likheterna mel
lan den slovakiska ledningsplat
sen och svenska StriC var flera,
dock var denna operativ. Till
sammans med Ungern, Polen
och Tjeckien kommer man un
der 2001 att få en internationell,
interoperabel strilanläggning
från USA. Denna kommer att
medge kommunikation med och
informationsspridning från bl a
AWACS. På frågan hur man
avsåg skydda sin ledningsfunk
tion gavs svaret jaktflyg, luftvä rn
samt många grupperingsplatser.
Det ansågs inte finnas något
flyghot. Det sker cirka tio kränk
ningar av slovakiskt luftrum per
år, merparten oavsiktli ga.
Efter en kort bussresa nåddes
flygbasen i SI iac. Förbanden där
fl yger L-39, MiG-21 och MiG-29
samt räddningshelikoptrar. Vär
darna hade dukat upp en statisk
utställning med samtliga typer,
v ilka fick provsitta s.
En del kommentarer och jäm
förelser mellan Draken och
MiG-21 fastnade i strupen på
vissa, då fl yguppvisningen med
den sistnämnda avs lutades
med en överflygn i ng av den
svenska kontingenten. Med
precis underljudsfart, tänd EBK
och 10 meter " minus" bjöd den
46-årige piloten på en omfat
tande "skär mmössejakt" bland
svenskarna. En stillsammare,
men imponerande, uppvisning
gjordes därefter med MiG-29.
Sammantaget gav det slova
kiska försvaret ett kompetent
men framförallt ödmjukt intryck,
väl rustat att möta kommande
utmaningar. Vi kände oss mer än
vä lkomna och blev omhänder
tagna på bästa sätt.
•
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För
hälften av ele
verna i FKHS högre
kurs gick den sed
vanliga utlandsresan
till Tjeckien. Under
en vecka besökte
gruppen flygbaser
och huvudstaden
Prag.

~(J)
01\
.,

esans första destination
var 34:e skolflottiljen i Par
dubice, där flygplan och heli
koptrar visades i en markutställ
ning. Det var bl a tjecktillverka
de skolflygplan av typerna L-29
och L-39. Likaså L-142 , ett pro
pellerflygplan, som flygeleverna
utbildas på under de första 50
flygtimmarna. Därefter delas ele
vern a upp på helikopter, trans
port och jetutbildning.
Vi fick även se en Su-2 S-si
mulator. Den används främst ti Il
nödträning, instrumentflygning
och attackanfall. För att simule
ra visuell flygning fanns en stor
terrängmodell uppbyggd. Över
modellen rördes en kamera från
vilken piloten fi ck sin presenta
tion.
Byggnaderna och an lägg
ningarna på basen var i dåligt
skick. Flertalet byggnader såg ut
att vara övergivna och även där
verksamhet pågick var under
hållet eftersatt.

Luftvärnsregemen te
Resan fortsatte ti II Brno och 42:a
Iuftvärnsregementet i Rapotice.
På övningsområdet demonstre
rades systemet SA-2 ~ en impo
nerande förevisning genomför
F/ygvapenNytt nr 4/98

des av värnpliktiga. Enligt för
bandschefen var systemet mo
difierat för att kunna bekämpa
kryssningsmissiler och även för
att användas mot markmål.

NATO-medlemskap
På den fjärde besöksdagen in
formerade två officerare från det
tjeckiska högkvarteret om lan
dets säkerhetspolitik och arbetet
med NATO-anpassningen . En av
dem hade tjänstgjort i en NATO
stab och gav en av få föreläs
ningar på engelska. Tjeckien blir
fullvärdig NATO-medlem efter
första kvartalet 1999.
Ett av de främsta problemen
med NATO-inträdet föreföll att
vara det engelska språket. Ut
bildning pågår dock.
Eftersom Tjeckien tidigare varit
Warzawa-paktens gräns mot väst
var de militära markstridsför
banden lokaliserade till den väs
tra delen av landet. Förbanden
utlokal iseras nu istället ti Il hela
landet. Man har anammat
NATO-lösningen med bered
skapsförband, typ Immediate Re
action Forces och Rapid Reac
tion Forces. En annan förändring
är att organisationen har ändrats

från division- till brigadstruktur.
Förberedelser pågår också för
att kunna ta emot andra NATO
förband i landet, dock får inte
några enheter stationeras per
manent.
Den tjeckiska försvarsmakten
har stora ekonomiska problem,
samtidigt som man vill göra om
fattande förändringar. Grund
läggande är att personalantalet
minskas till förmån för materiel
anskaffningar. På en lista som vi
sades för oss, stod luftförsvaret
och ledning högst i prioritet. Del
tagande i internationella freds
bevarande operationer anses
också angeläget.

roslav Schutzner som pi lot, de
monstrerades under en flygupp
visning.
Under rundvandring i fabri
ken visades sammansättning av
L-39. Med Boeing som samar
betspartner i framtagandet av
L-159, jobbar man efter interna
tionella kvalitetsnormer med ar
betssätt och kvalitet på hög nivå.
Transportflygbasen
Kbel y,
några mil utanför Prag, besöktes
under en halv dag. Här används
flygplanstyperna An-24, An-26
och helikoptrarna Mi-8 och
Mi-17.
Vi fick också förmånen att be
söka ett fint flygmuseum. Av 270
bevarade flygplan var över hälf
ten i flygbart skick .

Flygplansfabrik
Flygplanstillverkaren Aero Vo
dochody, 20 km norr om Prag,
besöktes också. Fabriken har en
gedigen historia och har tillver
kat ett stort antal typer, t ex L-39
Albatros som har exporterats till
flera länder. Vissa typer har till
verkats i upp ti II 3500 exemp
lar, med en tillverkningstakt av
som mest 120 flygplan per må
nad.
Det nya jetskolflygplanet L
159, med chefsprovflygaren Mi

Vänliga tjecker
Under resan träffade vi mest
tjeckiska officerare och värn
pliktiga. Bristen på kontakt med
civila kan till stor del tillskrivas
tjeckernas - och våra - bristande
språkkunskaper. Även bland of
ficerskåren är språkkunskaper
na i engelska bristfälliga. Tjeck
ernas attityd gentemot oss var,
trots språkproblemen, öppen
och trevlig.
•
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Flygvapnets senaste flygplanstyp är Cessna 550 Cita
tion II. Ett jetflygplan med plats för åtta passagerare
som givits den svenska mi/itärbeteckningen TP 103.

"""Iygvapnets transportflygflotta har
utökats med en ny typ, nämligen
\.......Cessna 550 Citation II. Den be
tecknas TP 103 och förekommer i ett
exemplar. Det överlämnades till flyg
vapnet den 3 oktober vid en enkel ce
remoni i hangar 4 på Bromma flygplats.
Planets nya hemmabas är F 17 i Kal
linge.
Cessna 550 Citation II är ett tvåmot
origt jetflygplan med två mans besätt
ning. Det är en väl beprövad konstruk
tion, av amerikanskt ursprung, som är
vanligt förekommande på den civila
marknaden. I kabinen finns plats för åtta
passagera re.
Det aktuella flygplanet är av 1981 års
modell och ägs av Nordbanken, men är
hyrt genom FMV under ett år. Flygföre
taget Bromma Air Maintenance ansva
rar för det tekniska underhållet av
TP 103. I flygvapnet finns teknikerper
sonai vid F 17 och F 21 som är behörig
att genomföra daglig tillsyn samt vissa
komponentbyten.
TP 103 flygs av ett litet antal piloter
ur transportflyggrupperna vid F 17 och
F 21 i Luleå. Den särskilda typutbild

S

f

ningen för piloterna genomfördes på
sensommaren hos företaget Simufl ite i
Dallas, Texas, USA samt kompletterades
med flygövningar hemma i Sverige
under september.
Anledningen till anskaffningen av
TP 103 är att utbildningsbehovet hos
Transportflygenheten vid F 7 i Såtenäs
har ökat. Vid förbandet finns nämligen
en grupp piloter som gått direkt från den
taktiska utbildningen på SK 60 till att
flyga transportflygplan. Att ge dem all er
forderlig flygträning i TP 84 Hercules
var ett oekonomiskt alternativ, således
behövdes ett mindre plan för ändamå
let. Sedan tidigare finns vid F 7 ett ex
emplar av TP 101 Beech Super King Air
som används till persontransporter och
viss pilotutbildning. Därför lånar nu F 17
i Kallinge ut sin enda TP 101 till Såte
näs-flottiljen.
Ett annat skäl till anskaffningen är ett
ökat behov av transporter av personer
som behöver resa under s k särskilt
skydd, vilket framkommit bl a i den s k
Statsflygutredningen som gav sitt be
tänkande i våras.
För att fylla ut det uppkomna tom

rummet på F 1 7 påbörjades arbetet med
att skaffa fram ett ersättningsflygplan i
våras. Arbetet i dåvarande flygvapen
ledningen inriktades mot en flygplans
typ med bättre prestanda och komfort
än TP 101. Valet föll på Citation II.

Bättre prestanda
Jämfört med TP 101/Beech 200 har
TP 103 Citation bättre prestanda.
Marschfarten är 360 knop, vilket är 1 00
knop snabbare än TP 101. Bra stigför
måga gör att planet snabbare kommer
upp ti II driftsekonom iska fl yghöjder.
Fullastad med åtta passagerare och ba
gage kan Citation II flygas på flygnivå
350, vilket motsvarar cirka 11 500 me
ters höjd. Flygplanets räckviddspres
tanda medger en nonstop-flygning mel
lan exempelvis Bromma - London med
full last. Med fyra passagerare och ba
gage nås destinationer i Sydeuropa utan
mellanlandning.
På sikt behövs Beech-flygplanen er
sättas och kanske utgör Citation ett
lämpligt alternativ. Den pågående flyg
verksamheten med TP 103 kan därför
även ses som en utvärderingsperiod.
Kostnaderna för driften är föremål för
noggrann utvärdering. Resultatet kom
mer senare att vara en del i ett besluts
u nderlag i nför eventuella framtida flyg
plansanskaffningar i denna storleksklass.

•
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Nu har en riktig flygplansklassiker landat för gott - i
alla fall i flygvapnets färger. TP 85 Caravelle har ta
gits ur tjänst och ersatts av S 1028 Korpen (Gulf
stream IV).

JiJ

et har ännu en gång skrivits flyg

historia på Malmens anrika flyg
fält utanför Linköping. För vilken
gång i ordningen är okänt, men den se
naste händelsen innebar det sista upp
draget för TP 85 Caravelle i flygvapen
tjänst. Detta inträffade den 30 septem
ber och betydde slutet på en mångårig
epok både för flygvapnet och FRA, För
svarets Radioanstalt.
Det vä llkända trafikflygplanet Cara
velle har sedan 1911 flugits av flygvap
net i två exemplar. Det har huvudsakli
gen använts till signalspaningsuppgif
ter. De båda planen byggdes i slutet av
19S0-talet och flögs under många år av
SAS. Flygvapll et anskaffade dem för att
förstärka kapaciteten för det vi ktiga sig
nalspaningsflyget. De ersatte då de brit
tiska typerna l P 52 Canberra och lP 82
Varsity. Inledningsvis baserades TP 85
FlygvapenNytt nr 4/98

vid F 8 i Barkarby, men de överfördes
1973 till dåvarande F 3 Malmen.
Flygvapnets Caravelle var bland de
sista luftvärdiga exemplaren i världen.
Som trafMllygplan har typen varit borta
från världens storilygplatser sedan länge.
Det finns möjligen något enstaka ex
emplar i Sydamerika som fortfarande
flyger. I vi Iket fall som helst var lP 85
de sista Caravellerna som flögs med ori
ginaimotorerna Rolls Royce Avon.

Flygs civilt?
En TP 85, med anropsignalen "Swed
force 851 ", togs ur tjänst den 30 janu
ari och til llhör nu Flygvapenmuseum på
Malmen. Vad som kommer att hända
med den kvarvarande maskinen, "Swed

force 852", är oklart i skrivande stund.
Enligt gällande planering skall flygpla
net flygas över till F 14 i Halmstad. Tan
ken är att skrovet där skall atll vändas
som övningsobjekt för räddningsinsat
ser.
Men det finns också ett annat alter
nativ. En grupp flygentusiaster arbetar
nämligen med att försöka få överta an
svaret för Caravellen för att i framtiden
hålla det Il uftvärdigt. En förutsättning för
att gruppen skall kunna överta planet är
att man i stället ti Ilhandahåller F 14 med
ett Ii kvärdigt flygplansskrov.
I rollen som signalspaningsflygplan
har TP 85 utgjort en betydelsefu II del av
det svenska försvaret. Signalspanings
uppgifterna, som flygs på uppdrag av
FRA, löses numera med den avsevärt
modernare S 102 B Korpen.
•
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Om

ru

tkriget

"Om luftkriget från luftballonger
ti II systemflyg
plan" är ti
teln på en
nyutkom
men bok, av
Marco Smed
berg. Författa
ren har assiste
'o
rats av bl a
~
~
överste Göran
~
Tode från För
.....
'"
svarshögskolan,
.8
och Hans Dahl
~------------------------------------------~~
berg som tidigare
varit lärare på FHS och Försvarsstabens
teckning, översikter över flygförband
informationschef.
under andra världskriget, olika flygva
Boken är fu Ilspäckad med intressant
pens officersgrader, liksom utländska ut
flyghistoria. Luftkrigets grundprinciper
tryck och förkortning inom stridsflyget.
beskrivs i 14 historiska luftstrider och
"Om luftkriget" är på 256 sidor, in
operationer, illustrerade med fina tredi
bunden med skyddsomslag och rikt il
mensionella panoramor i färg. Vidare
lustrerad. Pris i handeln cirka 420:-.
behandlas flygstridskrafternas roll, luft
Boken är den avslutande delen i en tri
krigets karaktär, teknik- och doktrinut
logi som producerats av förlaget Page
vecklingen samt luftvärn.
One. De tidigare titlarna är "Om stridens
I boken finns register och käl Iför
grunder" och "Om sjökriget".
•

Flygets å sbok
Årets utgåva av Flygets årsbok
utkom i slutet av november. Som
vanligt fylld nled intressant läsning
om flyg i olika former. H uvudre
daktör är Pej Kristoffersson, utgiva
re är förlaget Bevingade ord. 224
sidor; pris cirka 330:-.
•

under höjder lägre än 2 900 meter är
borta. Vissa terminalområden (TMA) har
blivit lite större för att säkra att hela start
och landningsförloppet sker i kontrol
lerad luft.

I oktober genomfördes en stor förändring i det sven

ska flygtrafikledningssystemet. Den tidigare luft
rumsindelningen med s k luftleder är nu borta. I stäl
let har ett nytt system införts som medger rakare och
effektivare flygvägar för trafikflyget. För flygvapnets
del tillgodoses behovet av större flygövningsområden,
som är nödvändigt för effektiva flygövningar med
JAS 39 Gripen.
lockan 02.00 den 8 oktober ge
nomfördes den största förändring
som någonsin skett i det svenska
luftrummet.
Till grund för denna förändring ligger
i huvudsak krav på större kapacitet. Den
stora ökningen av civil flygtrafik från Ar
landa och söderut i svenskt luftrum har
under en följd av år blivit ett allt större
problem. Inom ramen för samarbetet
inom Eurocontrol, där Sverige är med
lem sedan 1995, pågår ett antal aktivi
teter för att nå en högre effektivitet inom
flygtrafikledningen för att öka kapacite
ten. Genom att räta ut flygvägar och
ändra på metodik beräknas kapaciteten
kunna höjas med 40 procent.
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Tidpunkten för förändringen bestäm
des inom Eurocontrol och sammanfal
ler med omvärldens förändringar. Att
det blev just den 8 oktober berodde på
öppnandet av den nya norska civi Iflyg
platsen Gardermoen utanför Oslo.
En förutsättning för den genomgri
pande förändringen är att det sedan
våren 1998 krävs RNAV-utrustning inom
Europa. Det innebär att de hjälpmedel
på marken som i princip fick lov att
överflygas för hitta rätt, numera ingår
som "del komponenter" i navigeringsut
rustningen och tillsammans med bl a
GPS gör att den smartaste, och kanske
också rakaste, vägen genom lufthavet.
Luftlederna som tidigare stack ned

Övningsområden för Gripen
Då kommer slutligen frågan. Är flyg
vapnet den stora förloraren?
Svaret är nej. Det gamla luftrummet
var svårhanterl igt. Med de nya krav. Med
luftrum 98 haft att ta hänsyn till, d v s
Gripens krav på stora övningsutrym
men, har dessa väl uppfyllts jämfört med
vad ett vidare utnyttjande av det gamla
luftrummet skulle erbjudit.
Naturligtvis kan man alltid gny om att
det var bättre förr. Men trafi kbi Iden söder
om Arlanda börjar bli interkontinental
och en målsättning har varit att några re
striktioner på civil luftfart inte skall fö
rekomma under normal förbandsverk
samhet. Vid större övningar kan speci
allösningar konstrueras även i framti
den.
Det är också värt att påpeka, att en
noggrann planering mellan flottiljer och
divisioner för att utnyttja tillgängliga öv
ningsområden i södra Sverige på bästa
sätt blir minst lika viktigt som tidigare.
Det går tyvärr inte längre att bara starta
mot "sin" övningssektor - inte ens i Luft
rum 98.
•
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Debatt

Moral oc ansvar?
J

ag är ny fänrik i Försvars
. makten, tillika styrman på ett
av våra transportflygplan från F 7
Såtenäs. jag vill ställa en fråga
angående sparkraven i försva
ret.
Hur kommer det sig att våra
egna meda rbetare, ofta högre of
ficerare, väljer att åka med re
guljärflyg i stället för våra egna
transportflygplan? jag vet att inte
alla har ingångsvärdena , men
jag har hört de flesta ursäkterna .
jag tycker bara att det känns fel.
Av egen erfarenhet kan jag
påstå att det vid ett flertal tillfäl
len hade varit fullt möj Iigt, t o m
bättre och bi II igare, att åka med
oss i stället för reguljärflyg. Vi
har flugit med tomt flygplan till
samma destination som flygbo
lagen flugit med försvarsanställ
da som passagerare. Trots med
vetenheten om att vi finns.
Ett exempel: Vi fick utföra en
extra fl ygning, som innebar över
tid för oss, till Ronneby för att
hämta sju passagerare som bokat
SAS men som inte orkade vänta
p g a förseningar. Jag hoppas att
dessa gentlemän nu vet att vi
löser uppgiften minst lika bra
som ett flygbolag ... och nästa
gång bokar "oss" direkt.
Allt som exempelvis SAS kan
göra, kan även vi. PI us erbj uda
större flexibilitet och fler an
vändbara fl ygp latser. Vi kan ty
värr inte erbjuda fl ygvärdinnor

Använd flygvapnets transportflygplan till tjänsteresorna, uppmanar insändarskribenten Per Öberg. Bilden
visar en av flygvapnets tre (numera gråmålade) TP 101/Beech 200, som har plats för åtta passagerare.
eller bonuspoäng, men pengar
na stannar ju inom försvaret.
jag önskar att någon kunde stå
till sva rs; att någon här i FV-Nytt
kommer med ett bemötande.
Man får alltid höra ursäkter och
bortförklaringar. Att skylla och
skäll a på andra måste vi komma
ifrån. Lite mer personligt ansvar
ligger i tiden!
•

Redaktionens kommentar:
Per Öberg tar i sin insändare upp
ett intressant ämne. Ofta är det
faktiskt lönsamt för Försvar
smakten om flygvapnets trans
portflyg utny ttjas vid tjänstere
sor.
Fl ygva penN y tt planerar att i
ett kommande nummer ta upp

ämnet i en större artikel . Avsik
ten är att belysa vilka resurser
so m finns till förfogande samt
om vilka som har möjlighet att
anvä nda sig av de tran sportflyg 
tjän ster som fl ygvapnet kan er
~u~.
•

Lia

Per Öberg, F 7

A

lla adressändringar skall
inte göras till Flygvapen
Nytts prenumerationsregister!
För adress ering av Flygva
penNytt används tre olika re
gister med databaser vid Hög
kvarteret/persona Ibeman n i ngs
avdelningenlfl yg, FVRF :s kans
li och prenumerationsregistret
FlygvapenNytt nr 4/98

vid Högkvarterets Info-avdel
ning.
HKV/Pers Bem flyg (Gunilla
Widsing, tel 08-788 75 05) upp
daterar flygvapnets personals
adresser utifrån lön elistorna,
F/Slör.
Medlemmar i FVRF skall med
dela adressändring till kansliet

08-7888948, Camilla Amcoff.
Prenumeranter och andra lä
sare som finns i Försvarsmaktens
tidningsregister meddelar ad
ressändringar till Högkvarteret,
tel 08-788 90 19. Prenumera
tionsregistret vid HKV har tele
iontid vardagar mellan 9 -11 . •

Red.
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EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
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ätersänds
försändelsen
med , 
nya adressen
här nedan.
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Vill du förändra framtiden,
var medl på: www.mil.selflyg
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