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rets flygvapenövning är av slutad. Ovningen, som till sin
karaktär var en samordnad utbildningsövning, genom
förde s s ista veckan i maj månad. Den var förvi sso ej så
stor i s in omfattning, men genomfördes med en struktur som kan
jiimföras med en klassisk flygvapenövning _
Personalen vid det Flygtaktiska kommandot fick möjlighet all
öva taktisk ledning/ in satsledning samtidigt som förband fick
gruppera och basera på det vi brukar kalla "krigs bas". Stora delar
av den materiel som anskaffats till våra nya basbataljoner pröva
des och bataljonens personal fick tillfälle all öva inom ramen för
det nya mera rörliga baskonceptel.
Under övningen genomfördes samverkan med såväl marina
enheter som med MO-förband. Re sultatet av övningen är mycket
gott på alla nivåer. Jag konstaterar att övning ger färdighet och
färdigheter inger respekt.

A

Vad får det kosta?
Andra kvartalet 2002 är tillända och det är åter igen dags att sam
manfatta och summera.
Jag kan av fl ygvapnets rapportering efter första kvartalet och
med nu presenterad uppföljning konstatera att vi , bort sett från de
tidigt anmälda ökade kostnaderna för hyror och underhåll , i stort
sett håller oss inom tilldelade ekonomi ska ramar.
Det är min uppfallning att vi histori skt sett varit duktiga på a tt
hantera flygvapnets e konomi. Detta har vi successivt utvecklat
och trenden håller i sig . Men vi ska inte slå oss till ro med della,
det kräv s av oss alla en allt mer utpräglad attitydförändring i vårt
förhållningssätt till försvarsmaktens ekonomi. Det är av största
vikt all vi även fortsättningsvi s ställer oss frågan " Vad får det
kosta" istället för "Vad kostar det" .

på flygtidskurvan igen
Jag kan med glädje konstatera att flygvapnet åte rigen, med högt
uppsatta flygtidsmål, ligger rätt på flygtid skurvan. J ag uttrycker
härmed min uppskattning till alla berörda. Ett mycket bra arbete
genomförs i hela flygvapn e t. Flygtidsproduktionen är fort satt pri
oriterad då den är en föru ts ättning för det framtida "livskra ftiga"
flygvapen som jag omnämnt tidigare under året. Båge n är hårt
spänd även resterande del av året men jag håller fa st vid målet alt
flygtid sproduktionen under innevarande år s kall ökas med cirka
3000 timmar för flygplan 37 och 39 jämfört med föregående år,
för att därefter under 2003-2004 kunna ökas ytterligare. Detta är
en nödvändighet för att kla ra framtida uppgifter.

Mot bättre tider ...
Under vintern och våren har verksa mhetssamordningen mel
lan Högkvarteret och Flygtaktiska kommandot utvecklats oc h
förbättrats. Vårt samordningsan svar har tydliggjorts och förban
dens delaktighet har ökat vilket lett till en förbättrad effektivitet i

Trendbrottet kan skönjas
- redan i halvtid
Flygvapnet övar igen, ekonomin är i balans
och jlygtidsproduktionen lever upp till högt
ställda mål. Jag tycker mig redan kunna se
ett trendbrott - vi är på rätt väg.
planeringen. Sammantaget tycker jag mig kunna se att trendbrot
tet "mot bättre tider" redan kan skönjas vid horisonten.
Att hålla ihop förmågeutvecklingen, och särskilja detta från
förmågeutnyttjandet anser jag vara riktigt, samtidigt som det
också är viktigt att samla kompetenser. Detta har jag fört fram
inom ramen för den centrala ledningsutredningen, LU 02. En sam
lad utveckling mot nya krav på förmågor och nya uppgifter för
Försvarsmakten, inom ramen för respektive kompetensområde
torde vara nödvändigt med fortsatt tydligt beaktande av kraven på
"jointness" och internationell samverkansfölmåga.

DC 3:ans försvinnande uppmärksammat
Den 13 juni var det 50 år sedan flygvapnets DC-3 nummer 79001
"Hugin" rapporterades saknad under ett flyguppdrag över Öster
sjön. Under efterspaningarna några dagar efter försvinnandet nöd
landade ett av flygvapnets Catalina-f1ygplan efter beskjutning från
ett sovjetiskt jaktflygplan. DC-3:ans försvinnande uppmärksam
mades på årsdagen av händelsen vid en ceremoni i Flygvapnets
minneshall i Stockholm.

Sommar igen ...
Examen på F 10, Gripen till F 17
Den 27 juni genomförde Flygskolan på F 10 sin sista GFU-exa
men. Flygskolan har därmed åteligen gjol1 ett mycket bra arbete,
nu under en besvärlig tid. Planeringen för upprättandet av vår
flygutbildning på Malmen fortsätter och det är min bestämda upp
fattning att den kompetens som finns idag är avgörande för det
fortsatta resultatet. För de ny utbildade flygförarna väntar nu fort
satta utbildningssteg och en spännande framtid kan garanteras
både för dem men också för alla de som nu börjar verka i flyg
vapnet.
JAS 39 Gripen har nu formellt introducerats på den fjärde flot
tiljen i ordningen. "Roll in" av Gripen genomfördes den 14 juni
på F 17 i Ronneby. Flottiljen har tilldelats uppgiften att sätta upp
flygvapnets första "snabbinsatsförband" med JAS 39 Gripen som
från 2004 skall vara berett att kunna verka internationellt.
Gripendivisionerna i Ängelholm flyttar nu successivt med tillhö
rande stödfunktioner till Ronneby.

Vi ska inte glömma vår historia nu när vi fortsatt utvecklar nya
förmågor för att möta framtidens krav i en kraftigt förändrad
säkerhetspolitisk omvärld.
Med dessa ord önskar jag alla i flygvapnet och alla FV-Nytts
läsare en riktigt skön sommar.

MATS NILS S ON
GF.N FRA LI1\S PE KTOR FÖR FLYGVAPNET

Chefredaktör.n
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Hänt sedan sist
Här komm er ett nytt nummer av Fl yg
vapenNytt. Ett nummer som speg lar en dej
av de olika aktiviteter som har bedrivits
under våren och försommaren .
Det har hänt en del sedan sist. F 17 i
Ronneby har blivit den fjärd e Gripen-flot
tilJen. Fl ygvapenöv ning 02 har ge nom
fört s. En ny flygbasorganisation til lämpa
des på Hagshult-basen utanför Värnamo
och där mycket ny mnteriel fanns på plms.
Trots ett fö r det mesta bedrövligt väder
med mycke t reg n, är änd å en av minn
största minnesbilder därifrån att så många
av deltagarna uttryck te belåtenhet med att
åter vara i gång med ju st övn ingsverksam
het.
Perso nalen vid F 10: s strid sl ed 
ningscentraj arbetar med ett framtidspro
jekt kallat MMXJ. En ny militär förkort-

PETER LI ANDER
peter Ilander@hkv.mil.se

nin g'l Nja, inte rikti gt. Projektl edarna
berä ttar mera i en artikel som börjar på
mittupps lage t.
Det förs ta divisionsutbytet utomland s
med Gri pen har skett när F 10 gästade
Ty skland och deras MiG-29-divi sion. En
av pi loterna som deltog delar med sig av
sina elfarenheter.
D ett a är något av vnd som bjuds i detta
nummer. Trev li g sommarläsn ing.
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Där kan hela tidningen laddas ner i pdf
fonnat och göras lä sli g genom program
met Acrobat Reader.
Emellanåt publiceras där också noti ser
och bi Ider från olika händelser. Detta sker
dock ännu i begränsad omfattnin g efter
som det inte finns resurser till en mera
kontinuerlig Llppdatering. M en surfa gärna
förbi lite då och då .
Passar också på att tipsa om de olika
flygfl ottiljerna s hem sidor som bjuder på
mycket intressan t infonn at ion. Du hittar
dem bland annat via Fö rsva rsmakten s
hemsida: www.mil.se

Jubileumsvideo
Flygvapnets 75-årsjubileum år 2001 dokumente
rades på video. Nu finns en 21 minuters kavalkad
med glimtar från alla större evenemang som t ex
jubiluemskonserten , årsdagen den 1 juli , taktisk
systemdemonstration i samband med det inter
nationella Air power symposium och de två flyg
dagarna vid F 16 i Uppsala.
För mera information , kontakta producenten
Arm e-, marin- och flygfilm , 08 - 667 09 40 eller
e-post: ekonomi@amf.mil.se
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Ledare

En OC-3 flög över minnescere
monin för den saknade besä tt
ningen. En fyrgrupp JAS 39
genomförde "saknade kamraters
formation ", där ett flygplan läm
nar formeringen.

Sedan den 13 juni 1952 sak
nas besättningen i en svensk
DC-3 som sköts ned av sovje
tiskt jaktflyg under en sig
nalspaningsflygning över
Östersjön. Till besättningens
ära hölls en minnesceremoni
på dagen 50 år efter händel
sen.
AV PETER LIAN DER

Minnescere monin öve r de åtta perso ne rna
i DC-3:an hölls v id F lygvapnets min
nes hall i byggnaden Tre vapen i
Stockho lm. Den arrange rades i samverkan
mellan Försvarsmakten och Försvarets
radioans talt (FRA). Bland giisterna fann s
främst besättnin gens anhöriga.
Tal hölls av flygvapnets generaIinspek
tör Mats Nilsso n oc h FRA:s generaldirek
tör Per Kjellnäs. Den sistnämnde fram
höll signalspani ngens betyde lse oc h att de
fem i besätlningen som tillhörde FRA var
pionjärer på detta område.
Flygplane t anfö lls när det flög på fyra

Flygvapnets generalinspektör Mats Nilsson och FRA:s gene
raldirektör Per Kjel/näs inför kransnedläggningen den 13 juni.
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tuse n meters höjd i in ternationellt lu ftrum.
Många frågor om bilde besättningens oc h
flygplanets öde är ännu obesvarade. Mats
Ni lsson berörda de tta i s ill tal:
- Vad hände med flygplanet efter
beskjutningen då de t e nligt uppgift för
svan n ner pil väs tli g kurs i Illoln? Var s log
det ner, någon nedslagsplats e ller vrak har
aldr ig återfunn its, och vad hände med den
åtta man starka besiit tningen?
Per Kjellnäs försäkrade i sitt tal all
ingen inom FRA har hemlighållit någon
in formatio n som skull e kunna kasta ljus
över fö rsvinnandet.
•

OC-3-besättningen hedrades med en ceremoni i Flygvapnets minneshal/ i närvaro
av anhöriga. Prästen Claes-Göran Göransson har tidigare varit pilot i flygvapnet.
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Gripen flyttar till Ro.,
Den 14 juni var det officiell
"roll in" för Gripen på F 17 i
Ronneby. En stor del av flyg
teknikerna är omskolade,
merparten av piloterna utbil
das för närvarande vid F 10 i
Ängelholm. Under sommaren
och hösten överförs flygpla
nen successivt från FlO.
AV PETER LI AN DER

lekinge flygflottilj, F 17 i Ronneby
har officiellt blivit den fj ärde
Gripen-flottiljen. Det markerades
med e n ceremoni den 14 juni.
K locka n kvart över elva svepte en tre
grupp JAS 39 Gripen in över fä ltet oc h
land ade. Det markerade a tt överflytl
ningen av de tv å Gripen-divis ionerna från
F 10 i Änge lhol m in le tt s.

B

Flygplanen flögs av F 17 :s två första
Gripen-piloter, major Joakim Andersson
och fly gi nge nj ören Niclas Cederholm
samt överstelöjtn ant Alf Örjas. Den s ist
nämnd e är flyg chef vid F 10 oc h kommer
att ha samma befattning när F 17 nu tar sig
an det nya flygsystemet.
Vid den efterfö ljande ceremonin öve r
lämnade A lf ärjas loggboken till ett av
flygplan en till flottiljchefen ö verste Lars
Johansson och därmed var F 17 formellt
e n Gripen-flottilj.
Flygverksamheten med JAS 39 kom
mer i gång på allv ar senare i höst. Då kom
mer den första av de två divisionern a suc
cess ivt att flytta s över från F 10 i Ängel
holm . De t ska vara klart senast elen 15
nov e mber, då Gripen-verksamheten upp
hör vid F 10.

Teknikerna redo
Cirka 90 procent av den tekni ska persona
le n vid F 17 är reda n omskolade till JAS
39. En del av har redan några års erfaren

F 17 i Ron neby den 14 juni 2002. Major Joakim Andersson, överstelöjtna nt Alf Örjas och Niclas
Cederholm har just landat med flottiljens första JAS 39 Gripen.
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het av typen genom tjän stgöring på andra
för band. För piloterna pågår utbildningen
för fullt vid FlO. Teoriutbildninge n påbör
jad es i maj och förhoppningen är att de ska
va ra färdiga med det inledande flygskedet
lagom till att F J O-divisione n flytta s över
till F 17.
Tidpunkten för JAS 39-introduktionen
vid F 17 kom något tidi gare än vad som
tidigare plane rats. Ursprungligen var det
tänkt att piloterna skulle flyga in s ig med
början först i höst. Men Flygtak tiska kom
mand ots beslut att just F 17 övertar an sva
ret att sätta upp det internatio nella in sa ts
förbandet Swafrap JAS 39 från F 2 1 i
Luleå, gjorde att utbildningen tidi garela
des.

Ombyggda hangarer
Förberedelserna vid F 17 inför det nya
flygsys tem et inbegriper äve n en del av
inf rastrukturen , som har kompletterats på
fl era håll.
Bakom klargörin gsplattorna har buller-

Majoriteten av den tekniska personalen vid F 17 i Ro.
är löjt nanterna Kenneth Jonsso n och Mikael Gus tafss
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leby
dämpande jordvallar tillkommit. Hangar
erna har på olika sätt anpassats för att
bättre kunna härbärgera de nya flygplanen
och all kringutrustning.
Numera är de två hangarerna , so m
byggdes för Viggen under 1980-talet, sam
m a nbyggda genom tillkomsten aven ny
byggnad som rymmer divisionslokaler
m m. Invändigt har hangarerna fräschat s
upp och är i skick som nya.

Adjö Viggen

F 17:s chef överste Lars Johansson tar emot loggboken till flottiljens första Gripen av överste
löjtnant Alf Örjas från F 10 i Ängelholm. Därmed är flytten från F 10 officellt påbörjad.

F 17:s tv å divisioner har sedan ett par år
flugit JA 37 Viggen i e n sammanslagen
division. Som en sista uppgift har divisio 
nen just avs lutat en grundläggande flyg
slagsutbi Idning för fyra unga piloter.
Det sista operativa flygpasset genom
förde s i sl utet av maj. Efter att ha deltagit
i en flygdag i Frankrike i slutet av juni är
det s Iu tfl uget med Vi ggen för F 17: s del.
En epok som varat sedan J979 när spa
nings-Vigge n kom. Eran med JA 37 inled
des 1982, då man blev den andra flottiljen
Gripen på plats i en av de nyrenoverade hangarerna vid F 17.

" redan utbildats på JAS 39 Gripen. Två av dem
här fyller i loggboken till ett av de nya flygplanen .

FJygva penNylt • 2 • 2002

Nu är det slutfluget med Viggen vid Blekinge flygflottilj, en epok som varat sedan 1979.
Uppvisningspiloten kapten Martin Ramsin var en av de sista 37-pilotern a.

7

Hagshultbasen under Flygvapenövning 02. KJargörings
personalen har just avslutat sitt uppdrag och avvaktar
medan Gripen-piloterna startar flygplanens olika
Fot o: Peter Liander/Försvarets bUdbyrå"

FlygvapenNytt • 2 • 2002

----I maj genomfördes årets flygvapenövning, FVÖ 02. En samordnad utbild
ningsövning för de åtgärder som flyg-, bas-, luftvärns- och ledningsförband
ska vidta i ett t ä
• ertagandescenario.
Flygtaktiska kommandot spelade en huvudroll genom att för första
gången i nuvarande organisation öva sina funktioner för insatsledning.
I övrigt kretsade mycket kring olika verksamheter på Hagshult-basen.
Där övades den nya Flygbasbataljon 04 ~ stor skal~ och därifrån utgick
ä~n de flesta flygföretagen.
AV PETER LIAN DER

FlygvapenNyll • 2 • 2002
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lygvapenövning 02 genom fördes
und e r den sista veckan i maj och
bjöd på en rad nya förutsättningar.
För första gången övades Flygtaktiska
kommandots (FIK ) insatsledning oc h för
flygbasorgani sationen var det premiär fö r
det nya konceptet Fly gbasbataljon 04,
Under invasion sfö rsva rse poken betyd
de jlygvopcnö\'I1ing va nligt vis att ett stort
antal divi sioner och komp anier deltog i e n
dygnetruntövning över en Uingre tid och
med baseringa r på många olika baser,
Det va r d å. Nu när Försvarsmakte n
om inriktas till ett in satsförsvar valde FIK
att genomföra övninge n på ett nytt sätt.
FVÖ 02 ge nomfördes under FIK:s led
ning som en utbiJdningsövning elär bas
oc h ledningsverk sa mheter priorite rades.
Flygö vnin gsverksam het pågick under
dagtid , medan övriga verk samheter övade
även und er kvällstid. Sammanlagt pågick
övninge n und er sex dagar, varav fyra med
flygning.
De delar av FTK som delto g hade liim 
nat de ordinarie loka le rna i Uppsa la och
ledde fl ygvapenförbanden från en skyddad
berganläggning.

För flottilj ens värnpliktiga innebar FVÖ
02 deras så kallade s lutövni ng, Hagsllu lt
base n tillhör F 17 i Ronneby, som också
hade personal på plats lik som a lla de
övriga tlygflottiljerna. På så sätt anses
FVÖ 02 va ra en angelä genh e t för hela
flygvapnet oc h som berättigar e pitetet

jlyg l'openöl'ning,
Rörlighet
I den tidi ga re fl ygbasorganisa tionen förut
sattes att de o lika förbanden s kull e baseras
på respektive fly gflottilj s egna krigsbaser.
Ett förband av typ Fl yg basbataljon 04 ska
däre mot kunna etableras på vilken fl ygbas
som helst, oavsett geografiskt läge. Vissa
delar av bataljonen ska de ss utom kunna
utlokali se ra s och kunna betj äna flygför
band från yttel'l igare en fl ygbas.
Rörl ighet ä r därför ett nycke lord l
Flygbasbataljon 04. En följd av detta är att
det hävts mänga nyheter pä materielsiclan ,
men också s to ra krav på ege n tran sportka
pacitet. Materie.!, verkstäde r oeh övriga
funktioner måste kunna frakta s oc h inrym
mas i containers av s tandardmått. En ti 11
hörande fordon spark om cirka 130 fordo n
ingår därför i bataljone n,

Hagshult centralpunkt
Den småländska flygbasen i Hagshult
utanför Värnamo var övningens stora hiln
delsecentrum, Del var här som organisa 
tionen för Flygbasbataljon 04 för första
gången prövades i stor skala oc h över en
längre tid.
Övningsända måle t för basförband et i
Hags huJt var att öka kunskaperna om den
nya orga nisa tionen , genomföra prov och
försök sverk samhet samt att leda en redu
cerad Fl ygbasbataljon 04.
Personalen kom till största del e n från
F 7 i Såtenäs och flottiljchefen överste
Fredrik Heden var lokal övnin gsledare,
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Basutveckling
Taktik- och utvecklin gsenheten för bas
sys tem, TU Bas, har under några år arbe
tat med utvecklin gen av Flygbasbatalj on
04. Inför FVÖ 02 hade de konstruerat en
stor de l av övn ingsmomenten som genom
förde s i Hagshult.
Överstelöjtnant Ingemar Adolfsson är
c he f för TU Bas i Halmstad och tj änst
gjo rde i övnings ledningens stab i Hags
hult. Han berättar att övningen är e n sons
kontroll station för enhetens arbe te ,
- Ut veck lin ge n av Fl ygbasbataljo n 04

I bistert regnväder görs robotar av typ Rb 99 Amraa
ing av en JAS 39 Gripen på Hagshult-basen,

är en ständi gt levande process. Unde r FVÖ
02 kan vi prova hur organisati one n funge
rar i prak tiken oc h det är också ett bra till
fälle att prova den sto ra mli ngd med ny
mate riel som tillkommer.
Perso nalen inom TU Bas är van med att
tänka och arbe ta efter de nya förutsätt
ningarna so m den nya organi sa tionen
innebär. Me n Ingemar Adolfsson framhål
ler, at t FVÖ 02 är ett viktigt tillfälle att
också sprid a kunsk apen bland övrig perso
nal i flygvap net.
- Vi är många med invasionsfö rsvaret
inom sig so m måste glömma det ga mla
oc h lära oss att tänka nytt. På s ina re spek
tive funktioner agerar de t1esta utmärkt
och jag tycker att det fungerar bra i stort,

Fl ygvapenNytl • 2 ·2002

Marken sanereras efter en
fingerad kemikalieolycka.

ining inför klargör-

Ingemar Adolfsson, chef för
TU Bas i Halmstad.

me n kunskapen mera i detalj måste framö
ver öka hos a Ila.

Unik sammansättning
Insatskompaniet, som är en del av bataljo
nen, kan betecknas som ett unikt förband
eftersom det iI1J1ehåller många olika funk
tioner med olika plutoner för t ex klargör
ing av flygplan, räddning-, röjning- och
reparation (R3), underhåll och bas säkerhet
m m. Nästan som en liten bataljon inom
bataljonen.
- I ett sammansatt förband som insats
kompaniet, kräv s förståelse för varandras
uppgifter. Det ställer höga krav på en bred
och kompetent kompani ledning. Det är
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Från F 4 kom de soldater som ingick i insatskom
paniets flygbassäkerhetspluton. De ryckte in förra
året och hade inför sin slutövning under FVÖ 02
förtränat med en övnings vecka i Norrland.

kanske det svåraste i den här basorganisa
tionen och kräver mera övning och utbild
ning, säger Ingemar AdoJfsso n.
Enligt Ingemar AdoJfsson visar hittills
gjorda erfarenheter att man är på rätt väg
med uppbyggnaden av Flygbasbataljon 04
i relation till de krav som kan komma att
ställas på organisationen.
Han nämner som exempel att kunna
verka i fält under en längre tid, vilket kan
bli fallet under ett uppdrag utomlands
genom ett Swafrap-förband. I så fall krävs
det också att det tekniska underhållet av
flygplan kan genomföras i fält, utan att
vara i hemmabasens verkstäder.
- Nu har vi en organisation som är
designad för att kunna ligga ute i ett ha1.vår

och samtidigt kunna hålla en Gripen-divi
sion flygande enligt gällande luftvärdig
hetsbestämmelser, säger Ingemar Adolfs
son.

Viktigt tå med personalen
Men organisationen är inte bara anpassad
för klara uppdrag utomlands. I grunden
ligger att så långt det är möjligt kunna
utnyttja de fördelar som redan finns i den
befintliga infrastrukturen i det sve nska
bassystemet. Ingemar Adolfsson framhål
ler att delar av det tidigare svenska flyg
baskonceptet finn s kvar.
- Vi behåller spridningskonceptet för
skydd mot flyganfall, tar vara på de flyg-
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fä lt som vi kan basera på. Därmed skapas
för ut sä ttningar för fl ygvapn e ts rörl ig he t
oc h m öjlighet till flexibilitet.
Efter utvärderingen av FVÖ 02 räkna r
In gema r Adolfsson med att det kommer att
behöva göras vissa ju sterin ga r i organi sa
tione n:
- De t vore konstigt annars , me n hop pas
att vi inte m ås te gö ra alltför stora omänd
ringar. Men jag hoppas också det nu finns
en acceptans hos personalen för det nya
sä ttet att jobba. Får vi inte med perso nalen
spe lar det inge n roll hur mycket ny mate
riel vi köper.

Vill öva mer

Löjtnant Erik Svensson, flygtekniker vid F 7 i
Såtenäs, ledde en klargöringsgrupp under
Flygvapenövning 02.

En av öv ningsde jtaga rna var löjtna nt Erik
Svensson, flygtekniker vid F 7 och chef
för en klargöringsgrupp. FlygvapenNY II
fick e n kort pratstund med honom inn an vi
bl ev avbrutna av startande flygplan.
- Väldi gt roligt, vi gör det alldeles för
sällan, säge r han om FVÖ 02 och fortsät
ter:
- Det v ill jag göra mycke t mer. Det är
min krigs uppgift och vi har blivit ås ido
satta lä nge nu tycker jag.
Hur gå r det?
- Det gå r bra' Det är ju slutövning för
grabbarna och tj ejerna och de har lärt s ig
vad de ska gö ra.
Und er större delen av övningen reg

nade det i Hags hult, st undtals rikligt. Är
det jobbigt att öva?
- Det är kla rt att det är. M en det skjuter
man åt s id an, säge r han m ed ett bre tt
leende.
Erik S ve nsson ä r e n dem so m unde r
övningen jobbar med den ny a typen av
klargöringsfordon. Än så länge kännes det
sig lite ovant och han upplever dem som
lite stora och klumpi ga .
- Det är lite småjusteringa r som måste
åtgärdas. Men de är säkert bra.
Erik Sven sso n hade både positiva och
negati va erfarenheter av att jobba i den nya
orga ni sationen.
- Vi har öva t vår funktion m ycke t och
det fungerar, me n man kä nn er ju att led
ningen ibland inte har rikti gt koll på hur
det ska ledas.

Nöjd flottiljchef
F 7:s flottiljchef överste Fredrik Heden är
nöjd med hur FVÖ 02 förlöpte i Hagshult:
- Mitt intryck är att övningen har varit
m ycke t g ivande för deltagarna och de t i
o lika dimen sioner. De ls för att de t är v ik
tigt att komma ut och öva, det var länge
se dan s ist. Dessutom är det mera e n
övning i att öva snarare än att verifiera
krigsuppgiften, det är ingen kontro lJ öv
ning.
- De n a ndra dimensio ne n är att det har

Brigadgeneral Jan Andersson (t hj, ställföreträ
dande chef för Flygtaktiska kommando t, på
besök i Hagshult.
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Kompanichef i ny roll
En av de flygofficerare som deltog i
Flygvapenövning 02 var major Klaes
Karlsson (bilden) från F 7 i Såtenäs.
Till vardags tjänstgör han som hand
läggare vid flottiljens basavdelning,
men under FVÖ 02 fick han för första
gången agera i rollen som chef för ett
insatskompani.
Han trivdes bra med sin uppgift och
såg fram emot att få lära sig att arbeta
i den nya flygbasorganisationen.
- Hittills är det få förunnat att få
öva i den här befat~ningen , säger
Klaes Karlsson.
- I grunden är jag markförsvarare
och säkerhetsförbandsofficer, men

skett under säkra former. Har man inte
övat på länge finn s det alltid en ri sk för att
lllan med lite för hög ambiti on driver
öv ningen för långt och att man glömmer
arr tänka på säkerheten. T ex när det gäller
trafiksäkerhet, verk samhetssäkerhet eller
den typ av övningar som t ex flygbasjä
gama bed river.
- Erfaren hetsinhämtningen är inte att
förglömma. En lärdom är att redan nu
starta planeringen inför nästa års övning,
men även arbeta långsiktigt inför 2004.

När man såg den flygverksamhet som
bedrevs från Hagshult-basen med F 7:s
Gripen var det lätt att få intrycket att det
bara var F 7 som var där. Men Fredrik
Heden poängterar att and ra förband var på
plats.
- Det är F 7: s bas bataljon som övar här,
men F 17 tillhandahåller basen och viss
persona l.
- F 4 på Frösön är också väl represen
terade. Försvarsmaktens Halmstadskolor
tillhandahåJJer många förbandsinstruk

funktionerna i det nya insatskompa
niet är flera till antalet. Det är mina
plutonchefer som är specialisterna
och egentligen gör jobbet, men jag ska
samordna verksamheten. Jag lär mig
mycket varje dag och det är en förmån
att få vara insatskompanichet.
Klaes Karlsson förberedde sig inför
FVÖ 02 tillsammans med sina pluton
chefer på F 7 genom att studera de
nya taktikansatser som tagits fram .
Många av de soldater som han har i
sitt kompani blev dock nya bekantska
per, eftersom de kom från Försvars
maktens Halmstadskolor och F 4 på
Frösön.

törer. F 16 i Uppsala bidrar starkt på
sjukvårdss idan.
På en fråga om vad som är viktigast
med FVÖ 02 ur hans synvi nkel svarar
Fredrik Heden:
- Att komma igång och öva, att komma
ut. Man brukar säga att man åker till en
övning men i det här fallet tror jag att det
är lika viktigt att säga att man åker ut från
sin ordinarie arbetsplats. A tt tänka annor
lunda, arr uppleva strapatser ihop, att få
erfarenheter oc h det på ett säkert sätt. •

T v: Elisabeth Kustberg var
en av frivilligpersonalen
som deltog i Flygvapen
övning 02.
T h: Värnpl iktiga sjukvårds
soldater från F 16 i Uppsala
i färd med att resa ett tä l t i
början av övninge n.
Sjukvardsplutonen ingår i
flygbasbataljonens insats
ko mpani.
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1.3

Ett tält stort nog att rymma
en Gripen är ett nytillskott på
materielsidan i Flygbasbatal
jon 04. En mobil fälthangar
som i direkt anslutning har
containrar med verkstadsut
rymmen för service och repa
ration av flygplan i fält.

AV PETER LIANDER
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lygbasbataljon 04 ska kunna gen
omföra tekniskt underhåll och repa
rationer av flygplan i krigsbasmiljö .
Personalen vid bataljonens flygunder
hållskompani kommer att kunna arbeta
inomhus med detta, skyddade från väder
och vind. Under Flygvapenövning 02 i
Hagshult provades prototypen till en ny
typ av mobil fälthangar som ska ingå i den
nya basorganisationens standardu tru st
ning.
Hangartältet är stort nog att rymma en
JAS 39 Gripen. I direkt anslutning till tält
väggarna finns ingångar till fem containrar
med verkstadsutrymmen.
En sjätte container innehåller ett kraft
aggregat som används till flygplanets
strömförsörjning. I de övriga containrarna
finns verkstäder för olika typer av arbeten.

l en finn s utru stning för arbeten med raket
sto ien, en annan är avsedd för hantering av
däck och brom sar.
Läng s den andra väggen finns en
vapenverksrad [ör tillsyner av automatka
non en och lavetten. De resterande tv å con
tainrarna innehåller verktyg ti.ll servicesat
serna respektive datautrustning för felsök
ningsarbeten.
I närheten av hangaren finns ytterligare
tre co ntainrar. En för skrovreparati oner, en
till förvaring av o lj or oc h miljöfarliga
ämnen samt en med reservdelsförråd.

Standardkonstruktion
Tältets stomme utgörs aven standardkon
struktion tillv erkad i Sverige, men där
duken har specialbeställts i olivgrönt utfö-
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En ny typ av mobil fälthangar provades på
Hagshult-basen under Flygvapenövning 02.
Containrarna lä ngs långsidorna inrymmer
olika typer av verkstäder.

d uken bort, men stommen stod kvar, säger
Han'i Aaltonen.
Tälthangaren som användes under FVÖ
02 är en prototyp. Tanken är att varje tlyg
basbataljon i framtiden ska ha två tält var
dera. En serieanskaffning planeras till
nästa år.

Bättre arbetsmiljö
Fö r pe rso nalen vid fl yg und erhållskom 
paniern a innebär den nya fä lthanga ren en
klar förbättrin g av arbetsmiljön. Markper
sonalen har genom tid erna ofta fått slita
ont med underhållsarbete ute i det fria,
utsatta för regn , kyla och bistert väde r.
Tältet ger bra skydd mot regn och vind ,

rande och med öppn ingar på långsidorna
för slussama in till verkstad sco ntainrarna.
I övrigt är det ett vanli gt tält, som bland
annat används inom byggbran schen.
- Under brob ygget öve r Öresund stod
det en rad sådana här tält på bron. säger
kapten Han'i Aaltonen vid Taktik- och
utvecklingsen heten för bassystem. TU
Bas, i Ha lm stad.
Som det mesta av materielen
Fl ygbasbataljon 04 transporteras tältet i en
container. Det ställs upp pa en asfalt- e ll er
betongyta. Med hjälp aven hjullastare tar
det mell an åtta och tio timmar för sex per
soner att resa tältet.
Tältet förankras kraftigt i m arken och
någon oro för att det ska loss na när det blå
se r krafti gt anses vara obefogad.
- Vid en storm öve r Öres und slets
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åters tår att se hur det blir med te mpe ratu 
ren .

Skarpt underhåll
Under FVÖ 02 arbetade flygteknikerna
med skarpa ll yg underhå llså tgärder i tältet.
På det första flygplanet som rullades in
gj ordes enklare serv iceåtgärder. Men
därefter hämtades e n Gripen från flygfäl
tel, som bogserades till fälthangaren någ ra
kilometer därifrån, för e tt o rdin arie under
hållsa rbete som sedan pågick under två
dygn. Delta va r helt planen lig t oc h blev ett
exempel på den förmåga so m ska finn as
inom Flygbasbataljon 04.
•

Tekniker fn!ln F 7 i Så tenäs pabörjar ett plane rat underhållsarbete på en Gripen i fälthangaren.
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De senaste årens omfattande föränd
ringsarbeten, ekonomiska åtstramningar
m m har lett till att flygverksamheten

inte alltid kunnat ges den prioritet som
krävs för att bibehålla hög förmåga hos
personal som är delaktiga i flygverksam
heten . Därför har Flygtaktiska komman
dot och dess flygsäkerhetsavdelning
inlett en nysatsning inom flygsäkerhets
arbetet.
Fokuseringen på mänskliga aspekter

egreppe t e RM h ar blivit alltme r
foku se rat de senaste åren. e RM
an vänds för det mesta i be tydel
se ns crew resource management och för
ta nkarna till besättn ing ssa marbe te i en
tl ygp lanscockpit och dä rmed något som
egentligen bara skull e va ra in tres sant fö r
fl erbesättn ingsfarkoster.
Begrep pet är v idare än så . "e" i eR M
har utveck la ts över tiden fr ån a tt be tyda
crew, cabin och nu även co mpany. De t
so m från bö rjan handlade om hur en
besä ttn ing s kulle sa ma rbeta h ar allts å
Ul veckiats till hur ett bolag ska samverka i
syfte t att nå högsta möjli ga fl yg säkerh et.

B

inom flygsäkerhetsarbetet är tydlig.
Flygspecialpsykologen Alf Ingesson
Thoor redogör för grunden i nysats
ningen.

AV A LF INGE SS ON -TH OOR
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Begreppsförvirring
Inom Försvarsmakten och dess tl yg ande
sys tem har det alltid funn its en sträva n till
att uppn å all t detta , dvs optima l ve rkan
med m insta m öjli ga förlu ste r. Ino m
Försvarsmakten har vi dock haft and ra
begre pp och uttryc k för de t vi idag sam lar
mnt begreppet eRM.
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Människan grunden i allt
flygsä ke rhetsa rbete
Tidigt nittiotal genomfördes ett arbete
på flygsäkerhetsavdelningen i Högkvarte
ret där männi skan j fl ygsys temet stod i
fokus. Benämningen MIFS , männi skan i
flygsystemet, skapades och arbe tet utmyn
nade i att identifiera de områden dä r den
mänsk li ga faktorn på olika sätt skapade
problem.
l dag uttyder vi uttrycket MIFS mera
som människor i flyg systemen, vilket indi 
kerar att det är många männi skor som ska
samarbeta i flera system. En interaktion
som innefattar besättningar. tekniker, led
nin g av flygtj änst, flygunder håll, väder
oc h flygledning. flygstrid sledni ng sam t
samsandet med civi la luftrum och civ il a
regler.

Blivit sämre
Under de se naste åren har problemet med
ekonomi medfört kraftiga reduceringar i
flygverksamhete n. Dessutom har hela det
omfattande omstruktureringsarbetet inom
Försvarsmakten medfört att arbetsbelast
ningen för all personal inte bara har varit
hög utan också fokuserat på and ra saker än
flyg ning. Sakta men säkert har de senaste
tio åren inneburit att flygverksamheten s
fö rutsättningar förändrats på ett nega ti vt
sätt .
Genom det nya systemet FSD , flygsä
kerhetsdatabas, har vår DA-statistik nu
ku nnat bli mera sy nlig och därmed mera
lätti ll gänglig för analyse r. Där har vi nu
kunnat konstatera vad vi länge mera intui 
tivt upplevt, näm li gen att vå r förmå ga har
FlygvapenNyu · 2 • 2002

försämra ts inom alla yrkeskatego rier 
tekniker, piloter, flygstrid sledare, trafikle
dare m fl . Den nya flygsäkerhetsfunkti o
nen vid FTK har dä rför satt igå ng ett ston
åtenagningsprogram syftande till att fl yg
processen åter kommer i fokus och att vå r
förm ilga höjs.

Ett kraftfullt verktyg
arbe tet att bli bättre och att öka foku
sejingen på flyg tjänste n kan vi identifiera
ett an tal olika delar. CRM FM Fl yg kan då
betraktas som ett samlingsnamn på detta.
Häri fin ns hela den styrda utbi ldningen
HPL, Human Pe/formance Limitations,
innefattande flygmedicin. flygpsy kologi .
flygodon tologi samt säkmatut bildningar.
cen trifug och parasailövningar m m i pub
likationen MIFS:ö.
Ett pl ane ringsve rkt yg med namnet
ORM. Operational Risk Management.
håller nu på att tas fram. Här finn s många
delar från den internatione ll a flygvärlde n.
ORM anvä nd s inom Nato:s flygförband i
allt mer ökande omfattning. Verktyge t går
att använda äve n till utredninga r. På
många sätt liknar de tidigare Första fly
geskaderns (E 1) gamla eskaderorderma l
lar.
Ett annat begrepp är "the flying wi n
dow" . Vilken tid tar de t att genomföra ett
företag ell er en övn ing med den tid som
behövs för fö rberedelser sam t efterföl
jande debriefing. MRM, Main tainance
Risk Management, tekniska sidans mot
svarighet, är även under framtagning

Från individ till organisation och
åter till individ
CRM kan ses som ett begrepp som då har
vandrat från coc kpitarbete till en bol agsfi 
losofi. Nästa steg är IRM , lndi vidual
Reso urce Management. Här ska foku
seringen ske på indiv iden med målsätt
ningen att optimera både människa och
system . För detta behöver det ske en bättre
samordning mellan de olika ak törer som
arbetar med den flyganknu tn a personale n.
Vi har fl yg lä kare, flyg säkerhetso ffi ce r
(FSO) flyg, FSO mark, flygfys iologisk
instruk tör (FFI), fl yg psy kologer, perso
nalplan erare sa mt fl era resurser i form av
olika specialistkompeten se r inom "hu man
factor-området".
Alla dessa befattningar återfinns idag
på olika platser i orga ni sationen. Genom
att finna ett bättre sätt att samordna dessa
kompetenser i något so m kallas HPT
(Human Pe/formance Team) så har vi där
ett bättre verktyg att anv ända för utbild
ningar, stöd och rådgivning på både indi 
vid - och organi sation snivåer.
Försva rsmakten har även tagit fram
boken "Konsten att segra" som riktar sig
till fl ygande personal och dess förmåga att
sköta både kropp och sjä l. Boken ges ut i
somm ar.
Under 2002 kommer dessa projekt att
gå igång på oli ka sätt. Samtliga divi sions
chefer kommer att aktivt delta i frams täll
ningen av de olika paketen .
•
AR TIKELFÖRFATTARE N AR MAJOR OC H FLYGSPECIAL·
PSYKOLOG VID FMC I STOCKHOLM.
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ORM - Operational Risk Management

Har du hört talas om
Operational Risk
Management? Ännu ett nytt
fint begrepp, kanske du tän
ker? Nej , egentligen inte;
ORM eller Operationell
Riskanalys Metod , är på sätt
och vis något som vi i
Försvarsmakten redan syss
lar med men inte har en enty
dig modell för.
AV JA KOE! HAHR
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n princi p fö r bra flyg sä kerh e t
sk ull e kunna vara att a lltid sä tta
säkerheten förs t. Det kan ske låter
so m e n sjä lvklarhe t, me n vår verk lig het är
inte så enke l. Om v i alltid agerar e nli g t
"safety first-principen" iir ri ske n sto r att
handlin gsfrihete n begr ä n s a~, något som
inte är acceptabe lt när må let med verk
sa mheten oc h utbildningen är att lösa mili
tära ope rationer.
O säke rhet oc h ri sker är ju som beka nt
en narurl ig del av vår vardag. Vi är re lativt
bra på att hante ra detta - men vi kan bli
bättre. Vi mås te få möj lig het att träna och
utb ilda på ert sätt som i möjli gaste mån
liknar de s ituationer som vi skulle kunna
stä ll as inför i ert skarpt läge . Naturligtv is
ska detta ske under fly gsäkra förh ålland e n
- och d e t är där ORM, Operationell
Ri skanalys Metod, komm er in i bi lden.

Verktyg som identifierar risker
ORM är e tt verktyg som kan användas För
att identifiera , minim e ra och avs tyra ri sker
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men oc kså för all kunn a hantera oc h i vissa
fall acceptera dessa. Instrume ntet tvinga r
oss att ingåe nd e sö ka efter ri s kmome nt
och be handla de m vi finner. S lutprodukten
blir ett bra und e rlag som hj ä lper oss att
fatta vä l ge nomtänka bes lut.
Konce ptet ka n användas i så väl kom
plexa si tuati one r so m i enklare sa mm an
hang. Me toden kan dessu tom både använ
das av de n en skild e pil ote n inför e rt fl yg
pass e lle r ave n större gr upp i exe mpelvis
fly gkommand os taben.
För art göra ri s kb edömn inge n utgår
man ifrå n de fe m stege n i ORM :

effekten av ri skm inimeringe n och eventu 
e lla förändring ar. De t är viktig t att he la
tiden öve rvak a processe n och att se på
urfall e t i förhällande ti ll ri skbed ö mninge n.
Vid förändringar eller nya ingångs värd e n
m ås te processen ses över från steg l .

Minskar antalet olyckor
ORM är med andra o rd ett ve rktyg so m
behandlar ri ske r knutn a ti ll al l verksamhet
oc h so m inkludera r ri skbed ö mnin g , ri sk-

1. Identifiera faror: G å ige nom uppdra
ge t som ska utföras oc h ide ntiFi e ra poten
tie ll a faror. En fara är e n beti nge lse eller
o mständi g het so m skull e kunna leda till
personella skado r, förl uster e ll er att upp
giften/ uppdrage t mi ss lyc ka s. Vid mer
komple xa uppd rag kan de t va ra lämpligt
all de la upp uppd rage t i olika delar och
därefter anal yse ra varje de l.
2. Gör r iskbed ömning: Hur a llvarlig är
faran ~ Värd e ra riskerna ge nom att bedöma
konsekvensen i förhålland e ti ll sannolik
heten att faran inträffa r.
3. Mi ni mera r isken: Vad kan man göra
för att min imera fara n ~
4. Fa tta riskbes lut: Väg ri skminimer
ingen och de eventuellt kvarvarande ris
kerna mot nytta n av uppdraget. Risken
eller riskerna so m inte går art e li mine ra
ska nu vara avgräns ade och acce pte rade. [
detta steg är de t således vikti g t att en
bed ömning görs o m huru v ida det är e n
acce ptabe l ris k oc h på vi lke n ni vå det
beslut et ska ll fattas.
S. Övervaka: Fö lj upp oc h kontrollera
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Den som vill veta mer om
ORM kan vända sig till FTK,
flygsäkerhetssektiane n.
E-post: fs@ftk.mil.se

besl ut och ri s kkontroll. Metoden kan
användas såväl tidskritisk t i planeringsfa
sen som djupanalytiskt på exempelvis
stabsnivä. Princ iperna är att acceptera ri s
ken när nyttan överväger kostnaden, att
inte acceptera onödiga ri sker, att förutse
och hantera risker genom planering och att
fatta riskbe slut på rätt niv å.
I USA och i andra Nato-länder har man
använt sig av ORM i ett antal år m ed
mycket gott resultat, bland annat under
Gulfkriget. Man har lyckats minsk a anta
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let olyckor och tillbud so m en direkt följd
av införandet av Operational Risk Mana
gement.
I maj genomfördes i Uppsala en utbild
ning i ORM för division sc hefer, flygkom
panichefer och s tridsledningsperson a l
organiserad av FTK:s fly gsäker hetsse k
tion. Avsikten är att på sikt sprida kunska
per om dett a sätt att hantera risker till
andra berörda nivåer i flygpro cesse n. •
ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR ÖRLOGSKAPTEN OCH
TJÄNST GÖR VID FLYGSÄK ERHETS S EKTIONE N I FTK .

Personal med lednings be
faltningar för flygtjänst
har utbildats i Operatio
nai Risk Management.
Foto: Ulf Fabiaf1ssoll
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Bättre nödutrustning
Ny flygväst möter internationella krav
Utvecklingen av flygvapnets
internationella snabbinsats
förband SWAFRAP har även
omfattat flygbesättningarnas
personliga utrustning.
Nu införs en nyutvecklad
stridsöverlevnadsväst inne
hållande hjälpmedel för att
klara sig i fientlig terräng
efter ett fallskärmshopp.

AV PER DAHLBO M

Flyg vape n-Nytl 4/98 finns en artike l
om anpassning av den flyg ande perso
nalen s förmåga att bli und satt i hän
delse av have ri eller ned skjutning över
fi e ntligt område mot de krav som Nato och
USA ställer. Anl edningen till anpa ss 
nin gen är att Sverige sk a kunna ställa e n
spaningsfly genhet med p_iS 37 Viggen till
förfogande i ett snabbinsatsförband av sett
för internationell a insatser.
Inom Nato faller dessa flygräddning s
aspekter under begreppet Combat Search
And Resc ue (CSAR).
Anpassningsarbetet påbörjades under
1999 och omfattade utbildnin g och ö vnin g
i Nato :s standardprocedurer för CSAR ,
radio/GPS , piloten s nÖdutru stning samt
läkemede lssats och första förband .
Ett av delmålen i arbetet var att
an sk affa enhete r av utrustnin gen för såväl
skarpt bruk som utbildning och övning,
fö rutom lä ke medel ssatser och första för
band som av ser all fly gande personal inom
Försvarsmakten .

I

Pilotens nödutrustning
Den fly gande perso nalens personli ga
utrustnin g har varit föremål för en total
översyn. Den största nyheten är införandet
aven "combat survival ves t", dv s e n väst
som är försedd med fi ckor och fylld med
utrustning som behövs vid en f1ykt situa
tion . Västen bärs påtagen under flygnin g.
Införandet av västen innebär att den

nu varand e flytvä sten utgår och ersätts av
en flytvä stkrage monte rad på den nya väs
ten. FJytvästfunktionen bibehålls dock
enligt tidigare standard. Prov och försök
har visat att bärande av öve rl evnadsvästen
ger mindre tryck på nacken än dagens flyt
väst, trycket ligger framför allt på ax larn a .
Bärandet upplev s som bekvämt, även om
totalvikten ökat med cirka fem kilo .
I nödpacke n vacuump ackas all mjuk
utru stning inklu sive livflotten . Allting,
utom flotte n, li gger förp ackat i en rygg
säck . Att notera här är a tt trampplattorna
som fanns i den tidigare nödpacke n är
borttag na.

läkemedelssats
Den läkem ede lssats som hittill s använts
motsvarar inte längre de nya kraven och
ska kompletteras. Förändringarna innebär
framför allt att den blir helt vattentät och
att morfinsprutan e rsätts aven autoinjek
tor.
Eve ntuellt ut ök as a ntal e t medi c in
tabletter så att fl e r åkommor kan behand
las . Pillren förpackas ett och e tt eller i åter
för slutnings bar påse.
Första förband utökas med plås ter och
vacuumpackas troli gen för att bli helt vat
tentätt.
•

ARTIKEL FÖR FATTAREN Ä R OV ER S TE LÖ JTN ANT
VID FÖRSVARS M AK TEN S UNDERR ÄTT ELSE - DC H
SÄ KERHETS CENTRUM I UP PSA LA .

Utrustning I flygstället:

Utrustning I Combat

Vattenreningstabletter

Reservbatterier

Nödkök, eldas med fast

Sockor

Survivai Vest

Nödradio
GPS-mottagare

Eldstål
Flyktkartor

bränsle , vikbart kokkärl med

Kniv. försedd med diamant
bryn på slidan

Kamouflagefärg. kombinerad
med myggmedel

Utrustning I nödpacken:

Flyktkompass

Pistol Glock mi 88

Dricksvatten (cirka en liter)
Mat (energybar)

Ficklampa

Signalspegel

Multiverktyg

Läkemedelssats/ första för
band

Signalskott
81ixtlampa

Kompass
Bivianorak, tillika sovsäcks

Ryggsäck
Reservbatterier

Förstärkningshandskar. vat

Reservlampa

överdrag och regnkappa

tentäta och varma

Vattenpåse

Hjälmunderlag ("rånarluva " )
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Livflotte

Vattenpåse
Sovsäck
Regnbyxor

följer
Bärpåse och tillika mygghuva
NÖdredskapssats
(tändstickor, nål, tråd etc)
Vatten
Mat (energybar)
Signalskott
Skavsarsutrustning
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Utvecklingen av luftstridsdoktrinen

A a kan bli
delak iga
Försvarsmaktens doktrinarbete lever. Flygvapnets
doktrinprocess har breddats för att alla goda ideer
och tankar ska kunna tas omhand. Doktrin kan
stavas d e I a k t i g h e t.
AV JAN REUTERDAHL

n mi litär doktrin är enke lt uttryckt
en samling principer eller hand
I in gsregler för hur verksamheten
ska ge nomföras i fred och kri g. Doktriner
utgår från erfarenheter, teoribildning och
tekni sk förmåga. Svenska doktriner har
funnits länge, om än i rudimentär och för
enklad form. Ibland har de kallats något
annat.
Den nya säkerhetspo liti ska miljön och
det ökade internationeJJa samarbetet har
få tt oss att inse betyde lsen av att systema
tise ra, dokumentera och vidarebefordra
vår samlade kunskap och erfarenhet i
doktrinens fonn. Behovet av vägledning i
verksa mheten är stort, liksom behovet av
ny kunskap och förståelse för det nya. Det
behövs oc kså verktyg för att ana lysera oc h
hantera nya hot och situati oner. Bra dokt
riner uppfyller dessa beho v.
Försvarsma kten s doktrinarbete bedrivs
parallellt på al la lednings nivåer. Redan i år
ska den militärstrategis ka doktri ne n vara
klar. Näs ta år ska den operativa doktrinen
vara i mål och 2004 fast ställ s de takt iska
doktrinerna .
General inspektören för flygvapnet
ansvarar för flygkrigsdoktrinen - arbets
namn är Svensk luftstridsdoktrin (SLD).
Textunderlag utarbetas i huvud sa k vid
Fl ygtakti ska kommando (FrK) i Uppsala.
Bidrag kommer även från Kri gsveten

E
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skapliga institutionen vid
Försv arshögs kol an (FHS)
i Stockholm.
Så många som möjl igt
bör ges tillfälle att lämna
synpunkter och underlag till
doktrinen. Årets doktrinsemi
narium vid FHS var menat att
vara ett fonlm just för detta, ett
sä tt att skapa dela kti ghet och
bredd i processen.
Doktrinseminariet avhandlade den
teoreti sk grund en för luftstridskraftemas
utnyttjande, ett slags allmängiltig '" meny" '
för vad luftstrid skrafter kan åstadkomma.
Här beskrivs bland annat tredje dimensio
nen , militärteoretiska principer. luftstrids
krafternas egenska per och och grundläg
gande förm ågor samt, fo lkrätt m m sam!
planerin g och genomförande av luftopera
tioner. Spec ifikt svenska förhållanden
återges fö r sig.
Beskrivningen är, där det gå r, sam
stämmig med internationell a uppfatt
ningar så alla "hjul " har inte behövt upp
finnas på nytt. Vi ss tex t har framkommit
ge nom jämförand e studier mellan de
norska , brittiska , australiensiska, kana
den siska och amerikanska luftkri gsdo kt
rinerna . Syftet har varit att finna allmänt
vedertag na "sanningar" om luftkrigför
ing.

Luftmakt?
Uppslutningen kring FHS-semi
nari et var stor, intresset ännu större.
Närmare 130 personer de ltog i två dagars
intensi vt debatterande och utbyte av åsik
ter. "Alla" med någon koppling till luft
operativ verk samhet var där - genera l so m
löjtnant, ung som gammal.
Seminariets första s k workshop utgjor
des aven fyra timmars granskning av FHS
fö rslag till kapitlen om "luftmakt", den
"tredje dimen sionen" oc h "luftmaktens"
egenskaper.
Flygva penN yll • 2 • 2002

Så föddes
Air Power
punkter och marginalantec knin ga r.
Doktrinarbetet kan genom semina
riet sägas ha tagit ett stort litet steg
framåt. Många goda sy npunkter
har inkommit. Ung som gam
mal har visat sig lika kunnig
och intresserad av doktrin
frågor. r hela fly gva pnet
finns nu kontaktpersoner
som kan föra doktrin
diskussionerna
vidare.
Grunden ti II ett nätverk är
lagd, en absolut nöd vän
dighet för att doktrinpro
cessen ska förbli vital.

Informellt nätverk
Engagemanget under semi
nariedagarna bar vittnes
börd om doktrinen s bety
del se. Ett för flygvapnet infor
mellt doktrinnätverk kan bli
nyckeln till en bra doktrinpro
cess. Här kan alla förutsättnings
löst diskutera doktrinfrågor, få ny
information och kunskap, och hjälp att
avveckla gammalt kunskapsskroI.

Vad
är " luf
tmakt "'?
Ingen hade hört
tal as om begreppet. Ett
nytt ord i stället för " Air Power"
hade sett dagens ljus, men för många var
det rena mörkret. Disku ss ionen böljade
fram och tillbaka. Vi ssa föredrog att
använda Air Power, andra luftstridskrafter.
Förslaget fick ett mycket blandat motta
gande. Debatten .Iär gå vidare.
I den andra work sh open fick FHS
korpset vad de förtj änade. Dag ett hade de
l ämnat ut ett tju gotal sidor text för gransk
ning. Dag tv å fick de en stenhård retur
med över 100 sidor kommentarer, synFlygvapenNytt • 2 • 2002

Genom doktrinnätverk kan " Iinjen"
förmedla ideer och få dem prövade utan att
de blir " sanningar". All förbandspersonal
får ett forum för att testa tank ar om fl yg
och luftkrigföring oc h allt som därtill hör.
Det är bara en hake. Det finns inget nät
verk, inga metoder för att hälla nätverket
igång, inget doktrincentrum och sist, men
främst, ingen som jobbar heltid med dokt
linfrågor. Vem tar bollen?
I doktrin sammanhang är det i sanning
vägen som är målet. FHS Luftoperativa
avdelning tar därför på sig att arrangera
nästa doktrinseminarium , preliminärt i
början av 2003. Vad gör Du?
•

Begreppet Air Power lär ha myntats
1908 av H.G. Welles i boken The
War in the Air. Det blev snabbt popu
lärt i den anglosaxiska världens
militära kretsar för att beteckna för
mågan att utnyttja luften . Enligt en
tidig nordamerikansk definition är
Air Power " ... the ability to do some·
ting in or through the air. It consists
of transporting all sorts of things by
aircraft from one place to another"
(General W. Mitchell, USAF, 1925).
Idag är denna antik och otillräcklig
eftersom vi har annan teknik och
även nyttjar även rymden. Detta
väger bland annat European Air
Chiefs Conference (EURAC) in i sin
definition: "Air Power is the ability to
project and employ military force in
air or space by or from an air plat
form or missile operating above the
surface of the earth".
Innebörden i Air Power-begreppet
varierar alltså m a o över tiden, mel
lan länder och aktörer. I regel avses
dock förmågan att använda elemen
ten ovanför jordytan för att nå mili
tära och politiska mål.

Nytt förslag: "Luftmakt"
Försvarshögskolan föreslog under
seminariet att " luftmakt " införs
som "paraplybegrepp" för vårt kom
petens- och verksamhetsområde. I
förslaget togs hänsyn till både inter·
nationella definitioner och svenska
behov: " Luftmakt är förmågan att
militärt bruka system och plattfor
mar som verkar från och/ eller i den
tredje dimensionen. Detta innefat
tar bemannade och obemannade
rymd- och luftfarkoster, satelliter
samt luftvärn".
Tilläggas kan att ordet luftmakt
används i Norge, som ett erkänt
begrepp.

A RTI KELF ÖR FATTAR EN TJÄNS TG ÖR VID
FÖRSVAR S HÖGSKO LAN I STOC K HOL M .
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Fänrik Erika Frö berg och kapten Glenn Pettersson på pass i F 10:5 herl1rum!':rlnlälllninll
------'~

Kobran ständigt på
med sikte på nätverksbaserat
24
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Från en berganläggning nära Hässleholm bevakas stora delar
av det svenska luftrummet. En ledningscentral kallad Kobran
som kan stridsleda flygdivisionerna över en stor del av
Sverige.
Här bedrivs också ett framtidsinriktat arbete med målet
att göra Kobran till en del av det framtida nätverksbaserade
försvaret, NBF.
AV PETER LIAN DER

obran är kodnamnet för e n luft
försvarscentral (LFC) som tillhör
F JO i Angelholm. Den inryms i
en omfattande bergrumsanläggning i trak
ten av Hässleholm, hemlighetsfullt väl
dold i terrängen och inge t man hittar till
utan e n mycket detaljerad vägbeskrivning.
Anläggningen härstammar från 1960talet me n har på se nare år byggts ut till en
toppmodern
strid s ledningsanläggning
med de t nya StriC-systemet. Driften av de t
klassi s ka Stril 6Q-systemet upphörde i
vin tras.
En besökare i berget möter e n fräsch

K

bettet
försvar
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miljö, i den nybyggda delen avtar snabbt
känslan av att vara i just en bergrumsan
läggning. Det är som att befinna s ig i en
vanlig kontorsbyggnad. Fast det finns för
ståss inga fö nste r .. .
Berge t är den dagli ga arbetsplatsen för
cirka 170 personer, fö rdelade på olika
enheter. Störst är Strilenheten och dess
chef major Stefan Svensson anger de vik
tigaste huv uduppgifterna: Incidentbered
skap, stödja flygdivi sionerna med strids
ledning, producera 172:a Strilbataljonen,
vakt- och bevakningstjän st samt rekryte r.. ....
ing och utbildning.
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Den operativa ledningsce ntral e n. StriC.
är ve rk sa mhe tens hjärta och där arbetar
personal dygnet runt med luftbevakning.
Stridsledning sker norm a lt på ordinarie
fl ygöv nin gsti d , därutöv er när Kobran har
fått ansvaret för ledningen av inc ide ntbe
redskapen på sin lott.
Från be rget kan StriC-personal e n på
s ina datorbild skärma r följa all militär och
c ivil fl yg verksamhet över hela landet, lik
so m över delar av Sve riges närområde .
Flygs tridslednin ge n är samo rdnad inom
he la lande t i något som benämns IFC
S ve ri ge (Interim Fl yg Ce ntral ) och leds
från Kobran.
- Det innebär att våra daglig8 flyg
övningar i Norrland kan ledas av en fly g
stridsledare i Skåne och givetvis tvärtom ,
säger Ste fan Svensson.

Fjärrstyrning
En an nan betydelsefull e nhet i berget är
Markteleenheten, MTE, vilken kan sägas
vara ett regionalt te knikkontor för radar
station e r, strilcentraler mm so m ansvarar
för att dessa system fungerar, men som
äv e n ha r förvaltningsansvar. MTE kan
enklast jämföras med de så kallad e te knik
kontoren som finn s för exe mpelvis Gl;pen
e ller Viggen.

Försva rsma kte ns radar-, e lfö rsö rjnings
oc h kommunikationsmateriel har succes
sivt blivit allt mera tekn iskt avancerad. vil
ket gjort det möjligt att kunna fjän'styra
mycket av drifte n. De t sker från så kallade
Te ledriftcentral er, TDC, varav e n finns i F
lO:s ledningsce ntral.
- TDC är för oss vad StriC är för takti
kerna, säger MTE-che fe n överstelöjtnant
Kenneth Marbäcken. Från TDC styr vi
he la driften inom det södra militärdistrik
tet, so m är vårt geografiska ansvarsom
råde.

Visionärt koncept
Parallellt med den sekundopera ti va ve rk
samheten i StriC och TDC är framtidsfr å
gor något so m präglar arbetet i berget.
Försvarsmakt e ns omstrukturering har
självfallet inte hell er där undgått all sätta
spår i verksamh eten.
Att F 10 i Änge lholm ska stängas får
ingen större inver kan för personalen , de
flytta s formellt över till F 17 i Ronneby
men jobbet i b erganl äggningen fortsätter
som vanligt.
Utvec klingen av Försvarsm akte ns nya
helhetskoncept nätverks baserat försvar,
NBF, berör dock i hög grad denna led
ningscentral .

Inför framtidens förändrade verklighet
med konsekvenser och möjligh eter bes löt
man för två år sedan att aktivt försöka
de lta i utv ec klingen i stället för att pass ivt
avvakta och följa Förändringarna från
ås kådarplats. Under en perso nalkonfere ns
beslöts alt försöka kartl ägga vilka framtida
verksamheter som Kobran skulle kunna bli
delaktig i.
- Vi fa stnad e för ett antal ideer inom
olika områden som bearbetades vidare.
Idee ma kollades också mot Försvarsmak-
te ns uppgifter oc h Målbild 2010 , säger
Stefan Svensson.
Efterhand ut vecklades ett koncept kal
lat MMXI. Ren a g reki s kan kan tyc kas,
men det är romersk a och ska utläsas som
201 J.
Stefan S vensson:
- De t ta las så mycket om Målbild 2010
och efter som konceptarbetet sk a vara
vi sionärt lade vi tiJl e tt är, då passade
MMXJ bra.
Mottot " lednin gs central för framtid en"
är ledstjärnan i detta arbete. Målet är att
framöver ha inte rnation e ll fö rm åga , att
ständigt kunna leverera en aktu e ll om
världsbild inom total försvaret samt a tt
kunna leda verksamhet inom Försvars
ma kt ens ledningssystem och därmed bli
en viktig de l inom NBF.

Sannerligen ingen dålig mål sättning.
Men de två enhetscheferna är övertygade
om att inriktningen är nödvändig, likso m
att tänka i nya banor för att kunna utvec k
las och efterhand kunna svara upp mot
stä ndigt förändrade krav.
Infrastrukturelit anser man sig ha goda
förut sä ttningar genom placeringen i den
skyddande bergsmiljön, väl Jämpad för
pl anerings- och beredska psarbete också i
en krissituation. Anläggningen har olika
former av s kydd sn ivåer som förhindrar
angrepp och sabotage utifrån . Egenskaper
som anses göra anläggningen till vä rdefull
tillgång fö r heja totalförsvaret.

Många delrnål
Ko nceptet MMXI tar fasta på en rad del
mäl , både personella oc h tekni ska. För
varje år fram till 20 Il finns ett eller flera
mål ang ivna. Konkreta i närtid, lite mer
diffusa längre fram.
- Mål e t för 2001 var att mer frekvent ta
emot och behandla radarinformation från
det flygburna radarspaningssystemet FSR
890. Det kan vi nu , så det målet är avkla
rat, säger Stefan Svensson
Ge nom att den gamla Stril 60-utrust
ningen nu monteras ner friställ s stora
utrymmen i berge t, som kan hysa nya

verksa mheter. Redan i år flyttar Led Tek
Götaland från Kri stianstad in i berget, en
enhet bestående av 40 personer. Därmed
betas en punkt till av på listan.
U nder året sk a också en sä rskild in sa ts
styrka med bevakningsperso nal bi Id as .
Dess uppgift är att upprätthålla beredskap
för att kunna rycka ut och kontrollera sa mt
skydda förråd med stöldbeg är lig materiel
inom delar av militärdistriktet.

Dessutom förväntas ett engagemang kopp
lat till Swafrap JAS 39, det internationella
snabbinsatsförbandet med Gripen, som
ska vara organiserat samma år.
För 2005 är må let att kunna leverera en
omvärldsbild till hela totalförsva ret. P å
ytterligare några års sikt märks mäl som
övervakning av obe mann ade flygplan
(UAY), kunn a presente ra såväl mark- och
sjölägen, stridsledning utomland s m m.

Ny organisation

Fortlöpande utbildning

Som för så my cke t annat inom Försvars
makten väntar omorganisationer äve n
inom MTE-se ktorn , vilket speglas i
MMXI-konceptet för ar 2003.
- Yi förbereder oss inför att bli en
land so mfattand e orga nisation med e n
chef, men kansk e inte eget förband, säger
Kenneth Marbäcken. Dessutom tror jag att
ansva ret även kommer att omfatta led
ningssys temen inom marinen och annen .
För 2003 finn s också en ide om att
kunna public era en luftlägesbild på
Tnternet. Om den reali seras återstår att se.
Stefan Svensson :
- Yi har redan sett e tt exempel från en
dansk övning och det är tekniskt möjligt.
För 2004 räkn ar man med att med att ha
fått in någon myndi g het ti Il i berget.

Stefan Svensson oc h Kenneth Marbäcken
framhåller. att det krävs ett omfattande
utveck lingsarbete på fl era fronter för att
målen ska kunn a uppfyllas. Framför allt
måste perso nalen fortlöpande utbildas
inom områden so m språk , taktik och tek
nik . Dessutom krävs en stä ndig kompe
tensö verföring mell an både enskilda per
soner och exempelvis skolor, an dra för
band och myndi g heter.
Iderikedomen oc h engage manget går
det inte att ta miste på . Samtidigt är de väl
med vetna om att ett okänt antal motgångar
lurar runt hörnet, att de sticker ut hakan en
del och säkerligen kommer att upptäcka
många ömma tår i försöken alt sia om
framtiden.
•

Nysatsning på idrott och friskvård

Alla kan

-

o

•

pa sina villkor

Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet (FM I F) på
Karlberg i Solna är en ny organisation och ett positivt tecken
på att hälsan hos Försvarsmaktens personal tas på allvar.
AV LE 'J A AL

fr,

örsvarsmaktens idrott s- och fri sk
vårdsenhet bildades i höstas och
representeras av alla vape ns lag.
Enheten vill genom akt iv påverkan direk t
på förbanden bidra till en attitydförändring
so m skapar engagemang för individue ll
fy sisk tränin g minst tre gånger i veckan.
En ny före slage n idrotts- och fr isk
vårds poli cy om fa ttar all personal inom
Försvars makten. En översyn av FM
Baskrav sker i syfte att fö renkla proven
och erbjuda e n större flexibilitet för indi
viden.
Fri skvå rden ska få ett bredare och
kraftfullare genomslag . E litsa min ge n, tidi
gare ÖB U tmaning, byter namn till FM
Elit för att bli smalare oc h vassare.
FM J F bestå r av idrotts- och fris k
vårdsinspektören
övers te
Rutger
Simonsso n och e lva civi la oc h militära
medarbetare. Flygvapnet finn s represente
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rat genom arti.kel förfa ttare n, idrotts läraren
kapten Lena Alfve n .
Jag kommer att arbeta mycket med täv 
lingsfrågor, men det viktigaste är att vara
kontaktyta i flygvapnet sa mt påverka
organi sa tionen FM J F utifrån våra speci 
fika behov och intresse n, sj älvklart med
stöd från förbanden s pe rsona I.

Ha kul
Jdealscenariot är e tt stort fl ygv apenenga
gemang där vi märks i alla idrotts - och
fri skvårdssammanhan g.
Oavsett arbetspla ts. intresse och för
måga är det viktigt att kroppen får ut lopp
för den röre lseglädje de n fötts med. En
lagom dos aktivitet bidrar till skarpare s in
nen och energ i att utv ec kla oss på alla plan
ä ven när arb e tsdagen är över. Fy sisk
rörelse kan även ses som e n form av för-

Internet:
www.fmif.mil.se
E-post:
lena.alfven@mhs-k.mll.se

Säkring inför ål derd o men byggt på tese n

.. den tid du il1fe avsäffer tift fys isk aktivi
tet l1u.får du avsäffa till sjukvård senare".
nder min tid so m idrottsJärare på F 20
ppsala arbetade vi efter principen att
a lla kan - på s ina villkor. Det viktiga är att
röra på sig och ha kul. Något som fi ck stor
gen om slagsk.raft.
Min efterträdare Roy ne E Ili ngsso n har
bland ann at engagerat samt liga anställda,
c ivil a som militära. i FM Basprov. Ett sä tt
att mö tas och utveck las, både som individ
och grupp.
All idrott inom Försvarsmakten, bredd
som e lit. ska vila på två stadiga ben. Ett i
uthåll ig he t och ett i styrka.
Vilken typ av rörel se so m represe nterar
de tv å benen måste vara kopplat ti ll indi
videns egna intresse oc h möjlig heter m en
bygga på principen att ur inspiration växer
motivatio n, transpiration oc h prestation . •

Lena seglar och cyklar
Lena Alfven började i flygvapnet 1986.
Hon inledde sin karriär som luftbevak
ningsofficer. Förbandstjänsten började
1988 vid F 21 i Luleå, men hon flyttade
snart t ill Halmstad för att bli lärare vid
Officershögskolan. Även F 20 i Uppsala
har hunnits med före FM IF i Solna.
Eftersom hon alltid varit aktiv inom
idrotten blev utbildning till idrottslärare
en natur lig utveckling. På fritiden har hon
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tävlat i cykel på landsväg, men var också
med och introducerade mountain bike.
På fritiden stöttar hon cyke ll andslaget,
senast som massör under proffstäv
lingen Postgirot Open .
Vattenskidor och seg Iing är favo
ritsporterna. Til lsammans med sambon
äger hon en 40 fots havskappseglare
som de seglar i tävlingssammanhang
med besättning på nio personer.
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örsva rsm akte ns allt fl er internatio
nella a ktiviteter börjar äve n inbe
gripa He likopterflottilje ns ve rk sam 
he t i norr. l sa mband med årets fjällflygu t
bildning i Abisko inbjöd s No rge och
Finl an d att delta oc h var därför på plats
med total t fem besä ttn ingar oc h lika

många he likoptrar.
Som lokal värd stod Första he likopter
skvadronen i B ode n. Dess chef överste
löjtnant Kje ll Sirkka be rätta r att tanken på
att bjuda in besätlningar frå n de två län
derna fö ddes under förra året.
- Vi besökte Finland för att studera
deras helikopterverksamhet OCl1 vi kände

Helikopterflygning i fjällvärlden sker i en speciell flyg
miljö som kräver särskilda kunskaper hos besättning
arna. Sverige har mångårig erfarenhet av utbildning
inom detta område.
För första gången har finsk och norsk helikopter
personai följt en fjällflygkurs.

Överstelöjtnant Kjell Sirkka
är chef för Första helikop
terskvadronen i Boden.

AV PETER UANDER

Till vänster:
En finsk Mi-8 Hip på väg inför landning på
den tillfälliga helikopterbasen i Abisko.
Till höger:
Samnordisk plan ering inför nästa flygpass.
Den norske flygteknikern och navigatören
Karl-Vik tor BOlloifse n, sittande, tillsammans
med Jann e Tolvanen från Finland och den
svenske flygläraren Steffen Hansen .

FlygvapenNy ll • 2 • 2002

•

o

o
att erfarenhetsutbytet borde utökas. l sam
band med den stora räddningsövningen
Barents Rescue förra året blev ideerna
mera konkreta, säger Kjell Sirkka.
En grundläggande ide var också art
besöke t skulle ske på besärtningsnivå, av
de som ska göra jobbet vid t ex en samord
nad räddningsinsats.
Bruket av militärhelikoptrar i det tre
länderna uppvisar både Jikheter och skill
nader.
- Helikopterverk samheterna i de olika
länderna kan sägas ligga på tre nivåer,
säger flygcllefen överstelöjtnant Ulf
Bohman.
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- Norge har stor e rfarenhet av helikop
terflygning i fjällterräng. Sverige är god
tvåa medan man inom det fin ska försvaret
befinner sig i början av ett nytt utveckling
sskede för hela helikopterverksamheten.

Visade svensk utbildning
Varje år tränas delar av Helikopter
flottiljens personal att flyga i fjällmiljö
genom att de utbildas under speciellt
anpassade kurser. Detta sker inte på mot
svarande sätt i andra nordi ska länder.
Helikopterskvadronens ledning såg därför
ett bra tillfälle att bjuda in Finland och

Norge att för att kunna visa upp det
svenska utbi ldningskonceptet.
Fjälltl y gutbi Id ningen arrangeras trad i
tionellt under några april veckor och vid
dessa tillfällen etableras en tillfällig heli
kopterbas i närh e ten av Abiskos järn
vägsstation.
- Eftersom vi änd å skulle vara i Abisko
krävdes inga större extra arrangemang för
att kunna ta emot de utländska gästerna ,
säger Kjell Sirkka. De kunde enkelt
samordnas med vår ordinarie verksamhet.
Under de fyra dagar gästerna var på
plats var helikopterbasen i det närm as te
fullbelagd . Norg e kom med två Bell
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412SP, Finland med de militära Mi-8 Hip
och Hughes 500 samt en Bell 412 från den
civila myndigheten Grän sbevakningen.
Frän svensk sida använde s HKP 6 Jet
Ranger, HKP 9, HKP I I samt t1ygrädd
ningshelikoptern HKP 10 Super Puma.
Totalt tolv mask iner.

Blandade besättningar

En HKP 9 med svensk-finsk besättning lyfter
från en fjälltopp sydväst om Abisko.
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Flygarbakgrunden hos gästerna varierade
frän mycket rutinerade med bland annat
utlandstjän stgöring i Balkan -området till
relativt oerfarna piloter.
De finska deltagarn a kom från olika
delar av landet. I Finland är det Gräns
bevakningen som ansva rar för flygrädd 
ningen, med helikoptrar base rade på ett
flertal platser. Bland annat på den
ci vi l/militära fl ygplatsen i Rova niemi i
norra delen av landet. En besät tning

därifrån var på plat s i Abisko.
Den finske färuiken Janne Tolvanen
flyger till vardags den lätta heJikopterty
pen Hughes 500 och tillhör det enda mili
tära fin ska helikopterförbandet , som är
baserat i Utti i södra Finland. Med blott två
års helikopterfl yga nde i bagaget blev fl yg
ning i den svenska fj ällvärlden en helt ny
upplevelse.
Janne Tolvanen fi ck til lfälle att fl yga
med i en HKP 9 med major Steffen
Hansen, en erfaren flyglärare från Heli
kopterfl ottiljen i Linköping. Under det 90
minuter långa flygpasset förevi sades bland
ann at landningar på klipphyllor, fjä lltop
par och flygning i dalgångar.
Vädersitu ati onen var relativt bra men
av skifta nde karaktär. Stundtals sken so len
oc h sikten var bra, medan det på sina håll
kunde vara så pass dåligt väder att fjäll
toppar doldes av mol n. Vissa dalgångar
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bjöd på så vis uellt refe ren sfa ui g milj ö med
så mycket snö alt det var omöjligt att
landa,
- Intressa nt, sade Janne Tol va ne n på
fåordi g e nge lska efter landningen,
Att flyga över vinterterrän g va r vä lbe
kant för honom, men fjällmiljö n kändes
ovan , M ed viss förvåning konstate rade
han ock så att det i Sverige tillämpas e n
helt an nan metodi k än i Finl and när det
giille r landning p å bergstoppar.

Fjällvana norrmän
De norska deltagarna tillhör förband et 339
s kvadron e n med basering i Bardufoss,
c irka 30 minuters flygväg på nordlig kurs
från Abi sko. Faktum är att de hade niir
m are till Abisko än värd förb a nd e t från
Boden.
Fl ygning i fjällm iljö var inget nytt för
de norska besättningarna, det är närmast
att betrakta som dera s hemm ami ljö, M en
de sade sig ändå ha fått nya erfarenheter
und er besö ket.
- Vi flyge r o fta bland fjäll, me n när vi
landar uta nfö r basområdet för att. hämt a
e ller lämna soldater ske r det alltid på s lät
mark i dalarna, aldrig uppe på toppar oc h
hyllor. Så det är nytt för oss , säger löjtnant

Karl- Viktor Bottoifsen ,
Under samtal med både svenska och
utl änd ska office ra re fra mkom att det f inn s
en positiv attityd till fortsatta kontakter
mellan förbanden, F år kanske finnar och
svenska r cha nse n att rita upp navi ge rin gar
•
p å norska kartor nästa å(7

Den norske fänriken Olav Kleiv fyller i loggbo·
ken till sin Bell 412 efter ankomsten till
Abisko,
De norska besättningarna kom från 339
skvadronen som är baserad i Bardufoss, belä
get i nordligaste delen av lan de t,
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för 50 år sedan
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J 29

nnan
,
gör en re
J 29 Flygande Tunnan är en klassiker i den svenska flyghisto
rien. I det kalla krigets 1.9S0-tal utgjorde den stommen i det
svenska luftförsvaret. 1.952 var året då de första flottiljerna
började flyga Tunnan på allvar  för 50 år sedan.
AV PE TER LIAN DER
BILDER : FLYGVAPE NNY TT S ARKIV & SAAB

å flygplanstyper har väl blivit så
välkända bla nd Sveriges befolkning
som J 29 Tunnan. En kon struktion
som på allvar e table rade Saab som till ver
kare och som gav flyg vapnet ett för tiden
modernt jaktflygplan som användes fram
till mitten av 1960-talet.
I är är det 50 år sedan J 29 började leve
ereras till fly g vapnet i stor skal a . De första
du ssinet had e lämnat Saa bs fabrik i
Linköping året innan, sedan provflygning
arna inleddes den I september 1948.
Flygplan 29 konstruerades under led
ning av flyginge njören Lars Brising och
var Saabs andra jetdrivna flygplan styp. En
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nyhet var den pilformad vingen , där kon
struktörerna bland ann at tog hjälp av tidi
gare gjorda ty ska forskningsrön.
Motorn var en brittis k, me n svensktill
verkad de Haviiland Ghost. Dess relativt
stora diameter blev starkt dimen s ione
rande för fly gkroppens utfo rmning, eller
som Lars Bri si ng senare uttryckte det:
- Den kom att bli något trind.
Det spolfonniga ut seendet påminde om
en tunna och i folkmun blev fly gplanets
namn giv et - Flygande tunnan .
De för sta flygvapenpiloterna började
sin inflygning 195 l. Kungliga Brå valla
flygflottilj, F 13, i Non·köping blev först

jaktflottiljen F 12 i Kalmar beväpnades med tre divisioner J 29 Tunnan 195 2.

34

att tilldel ades J 29. Personalen vid de tre
divi sionema var klara med sin omskolning
från J 28A Vampire under våren 1952.
Att det blev just F 13 kan så här i efter
hand synas självklart. F 13 var den flottilj
som hade mest erfarenhet av - som man
sad e då - re aflyg. Den britti ska Vampire
togs i tjänst redan 1946, mindre än ett är
efter det att andra värld s kri get av s lu tades.
Sverige ble v därmed bland de första län
derna som började anv ända j etflygplan.

Kalla kriget
1952 pågic k det kalla kriget, på sommaren
sköts en sve nsk DC-3 och en Tp 47 Cata
lina ner över Östersjön . Händelser som vä l
tydl.igt visade på ett ökat behov av luft
rum söve rvakning och arbetet med upp
byggnaden av de n sve nska incidentbered
skapen intensifierades.
De t svenska jaktflyget bestod vid de nna
tid av 33 divisione r fördelade på elva flyg
fl o ttiljer. Den vanligast före kommande
fly gplanstypen var B -versione n av J 28
Vampire, som börjad e levereras tre år tidi
gare.
Det fann s dock fortt~lra nde kvar från
andra värld skri get välkänd a propellerflyg
plan som J 26 Mustang och J 30 Mosquito.
den sistnämnda utrustad med radar för att
kunna upp täcka mål även i mörker och
dåligt väder - i dag är en självkla rhet. Den
något udd a konstruktionen Saab J 21 fann s
oc kså kvar vid en jaktflottilj.
Samtidigt hade sto rmakterna So vj et
unionen och USA nya jaktflygplan av
Fl ygvapenNyl1 • 2 • 2002

typerna MiG-IS respektive F-86 Sabre. I
likhet med J 29 pilvingade jetflygplan,
men som redan hade använts i luftstrider
under Koreakriget.
Under 1950-talet utgjordes Tunnans
beväpning av fyra kanoner med 20 mm
kaliber, samt jaktraketer. Under en kort
period användes den också i attackversion,
då beväpnad också med 13.5 cm raketer.
J 29 saknade jaktradar, men samtidigt
utvecklades radarjaktledningen från mar
ken och samarbetet mellan piloter och
radarjaktledarna var en betydande fram
gångsfaktor.

Spitfire. Dämled var nästan hela flygvap
nets stridsflygflotta jetdriven.
J 29 ingick i jaktflyget fram till 1967,
ett mindre antal användes som målflyg
plan fram till 1976.
I dag återstår ett tiotal museiexemplar.
Endast ett är luftvärdigt , det finns än så
länge vid F 10 i Ängelholm.
•

F 13 i Norrköping blev den första J 29-flottil
jen och hade tre divisioner omskolade pa
våren 1952 (bilden överst till vänster).
Bilden ovan visar hur tre J 29A fran F 9 i
Säve bogseras ut från en berghangar. Under
19S0-talet utvecklades både bas- och strids·
ledningsfunktionerna inom jaktflyget.
Nedan ses markpersonal klargöra en J 29B
från F 3 på Malmen. Bland annat sker påfyll
ning av syrgas.

Nästan alla flottiljer
Uppru stningen av flygvapnets jaktflyg
prioriterades högt och tillverkningstakten
av J 29 var hög , enbart under 1952 levere
rades 123 exemplar. Flygvapnets krav på
snabb leverans takt var så starka att Saab
för att öka sin produktion skapacitet flyt
tade delar av sin övriga tillverkning till
Nederländerna.
Vid slutet av 1952 fanns Tunnan också
vid F 9 på Säve , liksom vid F 12 i Kalmar
och F 16 i Uppsala. Antalet J 29-f1otti !jer
ökade snabbt, totalt blev det 13 förband
samt kadettskolan F 20 i Uppsala. De enda
flygflottiljer som aldrig flög Tllnnan var F
17 i Ronneby och F 18 i TuIJinge.
Tillverkningen av s lutades linder våren
1956, då det sista av 661 beställda flygplan
levererades . Det var aven kamerautrustad
spaningsversion benämnd S 29C vilken
ersatte en annan klassiker, nämligen S 31
Fl yg vapenNytt ·2·2002
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En operativ Gripen-division har för första gången samövat
utomlands. Det skedde när andra divisionen - Johan Blå 
från F 1.0 i Ängelholm besökte en tysk MiG-29-division.
Samövningen är ett led i upprättandet av ett internationellt
snabbinsatsförband med Gripen, Swafrap JAS 39.
AV PER ALR IKS SON
FOT O: ANDR A FLYGU N DERH Å LLSKOM PANIET FlO
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P

ör första gången har en operativ
Gripen-di v is ion samövat utom
lands. Det skedd e i slutet av ma rs
när andra divi s ionen ur F 10 i Ängelho lm
med sex JAS 39 under en vecka samövade
med Luftwaffes MiG-29-divis ion.
M ed på resan fanns ett 50-tal officerare,
och förutom divisionens och fly g und er
hålJskompaniets persona l deltog även
Fl ygvapenNytt • 2 • 2002

Fö sta

representanter från strid s lednings- , under
rättel se- och väderfunktionema.
De n tysk a divisionen , som har blivit
lite aven europeisk Red Flag-di vision, gå r
under namnet 73 1 Squadron och tillhör
flottilj en JG 73 "Steinhoff' . Den är base
rad på Fliegerhorst Laage , beläge n cirka
30 km söder om R os tock.
Tills nylige n fanns där två divisioner,
Flygva penNy tt • 2 • 2002

samövnin~

med MiG-29 res pe kti ve F-4 Phantom.
D e n sistnämnda divisionen upplöste s i
vintras och i april börj ade flygplats ens
bana byggas o m. De tta för att fö rbereda
flottilj e n inför ombeväpningen till
Eurofighter, som beräknas komma våren
2003 .
Syfte t med divi sion sutbyte t sk a se s
so m ett första steg i förberede lse rna inför

bildandet av Swafrap JAS 39, so m ska
vara redo att användas i luftförsvarsrolle n
fö r internationella in satser med börj an
2004.
Utbytet li gger också till grund för kom
mande mer omfattande och avancerade
övningar. Ett exempel är en övning i
Norge se nare i ~r, dä r F lO s ka delta med
si n första division .
37

Majorerna Markus Treinies och Per Alriksson
var projektansvariga för divisionsutbytet.

Den svenska mark
personalen klar
gjorde Gripen i
basens ordinarie
hangarområde. På
plats fanns också
ett antal svenska
fordon.

Övningarna
Övningens mål sä ttning, som fastställts i
dialog med FTK, innebar alt flygövning
arna som genomfördes var av syste m
karaktär, d v s B YR-strid (Beyond Yisual
Rangc) övades.
Tota lt genomfördes 43 flygplan s pass,
inklus ive mörkerflygning. med gott öv
ningsutbyte.
Tre övningsprofiler med steg rande svå
righetsgrad hade tagits fram. Den första
övningen (en mot en), kombinerade
systemträning med inflygning i den nya
miljön.
Övning två (två mot två) innebar att vi
nyttjade tlygplanslänken för att indirekt
bekiimpa en "fientlig" jakt som skyddade
ett attackförband.
Profil tre (tre mot fy ra) spelad e upp ett
sce nario i vilket tre JAS 39 sk ulle
bekämpa ett attackförband som eskortera
de s av två jaktfl yplan.
Erfarenhetema från övningarna var att
Gripen s system som medger flermålsfölj
lling och tlyplanslänk firade stora triumfer.
Det märktes tydligt att ty ska ma var
vana att agera i rollen so m fientliga mäl.
De har sto r erfarenhet av att uppträda mot
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flygplanstyper so m , i likhe t med Gripe n,
är beväpnade med den radarstyrda jaktro
boten AMRAAM. De utnyttj ade verkligen
hela enveloopen både i fart och höjd för att
störa såväl radar som simulerade robotar.
Yi markte tidigt att tyskarna var lite
skeptiska när vi beskrev Gripen-systemets
fönnåga. De tyc kte nog först att vi hade
lite för bra koll och hävdade bekämp
ningar på lite konstiga avstånd. Men när
de väl fick systemet presenterJt och själva
kunde se finessen med hur vi taktiskt nytt
jar länken , blev de uppriktigt imponerade.
I Sverige använd s vid systemövningar
fasta jakt- och målhöjd er. Inom Nato
a nvänds normalt höjd block istället. Inom
höjdblocke t kan jakt- OCll målflygplan
m anövrera fritt i höjdled.
Höjdblocken i sig är åtsk iljda så att
erforderlig separation mellan mål- och
jaktflygplan uppnås. Erfarenheten från att
nyttja detta system är enbart positiva. Det
är önskvärt, med tanke på fram tid e n, alt vi
i Sverige börjar öva p,~ detta sätt.

utomlands måste en sve nsk meteorolog
finnas på plats för att uppfylla sve nska
regelkrav. I vårt fall känd es det ovärder
ligt, eftersom det tys ka sättet att presentera
detalj- och översiktsväder inte gav till
räckligt med info rmation.
För övrigt kan nämnas att ett färg
sys tem tillämpas i Tyskland när man anger
väd e r. Det liknar vårt gamla basväder
sys tem , men har andra gränser. För en
pilot s vidkommande fungerar dett a ut
märkt efterso m man kan koppla siu per
sonliga höjdtillägg mot en färg. På så sä u

FLIEGERHORSl
LAAGE

Meteorologi på annat sätt
När svenska flygförband är baserade

Fliegerhorst Laage tillhörde tidigare Ösltysland.
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Undertecknad hade tur i "baks its lotte
riet" och fick som en av fem svenskar
flyga med i tvåsitsversionen av MiG-29.
Generella intryck efter denna flygning
var att dragkraften var "tillräcklig" - kän
des som en j 35 Draken med dubbla
motorer! Fördelen av den goda drag
kraften elimineras däremot till viss del
av att MiG-29 har ett stort inbyggt luft
motstånd och efterbrännkammare
används i stor utsträckning vid
manövrering i luftstrider.
Systemmässigt är MiG-29 något av
en pilots värsta mardröm. Vred och reg
lage upplevdes som fullständigt ologiskt
placerade i kabinen. Presentationen
kräver "ingenjörsexamen " för att kunna
tolkas och sättas i sitt sammanhang.

blir det lätt att hantera väderförsäm ringar
som kan uppstå under flygning.

Prestanda i radarn (S Iatback) ger långa
upptäcktsavstånd p g a stor antenn ,
men så fort målet gör en undanmanöver
har radarn stora problem att följa.
Vidare medger systemet enbart enmåls
följning.

På den visuella sidan visas styrka,
här används ett hjälmsikte kopplat till
närstridsroboten AA-ll Atoll. Enligt
tyska uppgifter går inget "västflygplan"
segrande ur en visuell strid.

flygengelska bra, men som vanligt dyker
det alltid upp nationella egenheter. Det är
något vi svenskar måste vänja oss vid flyg
ning i internationell miljö.

hade exempelvi s ett digert arbete med att
upprätta listor på all materiell som skulle
föras utomlands. Som kuriosa kan nämnas
att materiel till ett värde av cirka en mil
jard kronor togs med till Laage.

Snarlik stridsledningstjänst
Den tyska stridsledningsorgan isa tionen
med målföljning, identifiering och insats
via flygstrid sleda re är mycket lik den
svenska orga nisationen . Skillnaden är
storleken på luftförsvarssektorerna. Dessa
påminner om sektorstrukturen som fanns i
det nu nedlagda Stril 60-systemet.
Terminologimässigt fungerade vår

Omfattande planering
Ett omfattande planeringsarbete från såväl
kompani som division föregick samöv
ningen. Att något så sy nbart enkelt som att
flyga tio minuter söder om Sveriges grän
ser ska vara så komplicerat kan kännas
lite underligt, men så är det. Kompaniet

PER ALRIKS SON

För divisionens vidkommande låg pla
neringsarbetet i att skapa flygövnin gar
med målsättningar som överensstämde
med kraven som Flygtaktiska komman dot
ställ t.
En gru ndlägga nde förutsättning vid
samövningar är att samma regler används
av de övande. Nationellt är det inga pro-

~ ~
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I

Lastning av kringutrustning till Gripen.
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En av F 10:s Gripen taxar ut till start på basen iLaage.
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Gripen tankas på den tyska basen Laage,
söder om Rostock.

~ ~ ~

blem, eftersom alla divisione r använder
regel verket OSF (Ord ning s- oc h säker
he ts före skrifte r).
Interna tion e llt däremot är kun skapen
om Sveriges OSF "m\go t begrän sad".
Inom Nato används en motsvarighet
benämnd Fighting Edge . I många sty cken
li knar bestämmelserna varandra , men det
är ändå viktigt att inför sa mövningar pene
trera Fighting Edge.
Vidare måste inför varje sam öv ning
med utländska förba nd , ett MoU (Memo
randum of Understanding) skrivas. Det är
ett avtal me ll a n berörda länder och inne
fattar bland annat juridi ska frågor.
Med tank e p å den framtida inri k tningen
med öka t internatio nellt samarbete känns

det v iktigt att stående MoU skapa s. Då kan
samövningar mellan länder bli normal
rutin, men utan att kantas av ett omfat
tande planeringsarbete inom detta område.

Svarsbesök?
Samövningen med 73 I Sqn gav alla
deltagare värdefull a kunskape r inför fram 
tiden. Vi blev myck et vä l mottag na av våra

MiG-29 Fulcrum och Gripen i brant sväng över norra Tyskland.
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tyska värdar. Stor ö ppenhet genomsyrade
be söket och förhoppningen är att kunna
erbj uda ett svarsbesök till F lO-divisioner
nas nya hemvi st på F 17 i Ronn eby under
våren 2003.
•

AflTI K El fOR FATTAREN ÄR MAJOR OCH HAR NYLIG EN
LÄMNAT F lO S ANDRA DIV IS ION FÖR TJ ANSTG ORIN G

I Fr K

FOUJ: Sfefan Petersen
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Urban Blå
fyller 40

F 10 övade med Tornado i Baltops 02

Andra divisionen vid F 21 i
Luleå - Urban blå - fyller
40 år. Det firades i början
av juni då divisionen bjöd in
all

Urban

Blå-personal,

nuvarande såväl som före
detta, till födelsedagsfest.
Divisionen har dock sina
rötter i det nedlagda F 12 i
Kalmar. En av dess tre divi
sioner med alivädersjakt
flygplanet J 32B Lansen
fl.yttade upp till Luleå på
sommaren 1962 med divi
sionschefen Stefan Båld i
spetsen .

I juni deltog flygvapnet i den USA-ledda "in
the spi rit of" PFF-övningen Baltops 2 med
Gripen-flygplan från F 10 i Ängelholm .
F 10 är det enda svenska flygande för
bandet som deltar. Därutöver medverkade
flygvapnet med samverkansofficerare och
chefsflygstridsledare ombord på fartyg och
vid flyg- och marinledningscentraler.
Under del av övningen fanns marina tyska

Tornado baserade vid F 10. Tillsammans
med flottiljens Gripen genomfördes övnings
uppdrag över Östersjön.
Målsättningen var att öva moment för
senare tillämpning i marina- och flygenheters
deltagande i Pea ce Support Operations
(PSO) och är en viktig del i den pågående
interoperabilitetsprocessen.
UL F OLSSON
FOTO :

5 ·0 WILLHÖ FT

Team 60 hyllade
Stockholm
Uppvisningsgruppen Team 60 har inlett sin uppvisnings
säsong. Den 1 Juni flög man över Riddarfjärden i Stockholm
som firade 750 år.
Helgen efter var det göteborgarnas tur att se gruppen
över sin hemstad, vilket skedde i samband med starten för
seglingstävlingen Volvo Ocean Race.
Årets uppvisningsprogram finns publicerat på Internet:
www.team60.mil.se

Sista examen på F 10
Den 27 juni var det examen i Flygskolan vid F 10 i Ängel
holm. Åtta nya piloter fick äran att mottaga sina gyllene
vingar ur generalinspektör Mats Nilssons hand.
De åtta nya piloterna heter Karl Bergqvist, Marcus von
Elling, Johan Eriksson , Daniel Jannerstad, Martin
Kallerhult, Bjarne Kjeang, Johan Koskela och Henrik
Malmström.
Denna examen var den sista vid F 10. Den pågående
kursen bestående av sex flygelever kommer att slutföra sin
grundläggande flygutbildning (GFU) vid F 16 i Uppsala och
tar examen under nästa år.

Fl ygvapenNy n · 2 · 2002
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"Nu i flygvapnet" gör come back
"Nu i flygvapnet" är namnet
på ett informationsblad som
av
informa
publiceras
tionssektionen vid FTK, Det
vänder sig främst till f lygvap
nets personal och innehåller
information av intern karak
tär.
Låter namnet bekant? De
som tillhörde flygvapnet på
1980- och 90-talet kanske
minns ett anspråkslöst,
orangefärgat informations
blad med karaktäristisk
skrivmaskinstext.
Major Anders Linner, flyg
vapnets informationschef ,
hade i alla fall inte glömt
bort det och beslöt att åter
uppliva denna informations
kanal. Förhoppningen är att
" Nu i flygvapnet " ska finnas
pa anslagstavlor och
fikarummen på förbanden .

- Jag tycker att det ä r en
utmärkt form för att sprida
intern information, säger
Anders Linner. Min erfaren
het är att fler än man tror
inte alltid själva vill söka all
information på Internet.
Däremot hävdar jag bestämt

att de flesta, för att inte säga
alla , läser ett enklare infor
mationsblad där seriös fakta
blandas med lite mera lätt
samma notiser. Bara det
finns enkelt tillgängligt.
Den första nyutgåvan av
" Nu i flygvapnet" publicera
des i maj och ska betecknas
som ett försök. Blir respon
sen positiv utlovas en fort
sättning.
- Men det förutsätter att
personal vid förbanden blir
mera aktiva och berättar vad
som är pa gång vid de olika
enheterna, säger Anders
Linner.
Den som ännu inte sett
"Nu i flygvapnet" finner den
pa Internet: www flygvapnet
mil.se där den finns tillgäng
lig i så kallat pdf-format

Nytt 5triC
hus på F 4
Stridslednings personalen vid
F 4 på Frösön arbetar i en ny
byggnad som inrymmer en
strilstab och en ledningsenhet
med det nya stridslednings
systemet StriC .
Byggnaden har ljusa, funk
tionella och trevliga lokaler
som bidrar till en arbetsmiljö
som lockar till kreativt arbete.
Att F 4:s StriC-kompani är
först ut med den senaste ver
sionen av mjukvaran till StriC
förstärker den känslan.
Idag sker stridsledning av
JA 37-systemet Här kommer
"gamla " Rrgcj T-systemet att
nyttjas ytterligare några år.
Enheten är dock redo för
Gripen på F 4 när flottiljens
ledningsenhet (StriC ) står helt
färdig.
PÄR BYENFEL DT, F 4 STRIC·KOIVI PAN I

08:s miljöpris till F 21
F 21 i Lulea har tilldelats ÖB:s miljöpris.
I motiveringen framgar att flottiljen
genom att tillämpa en egen modell 
"F 21-modellen" - säkerställt att flottil
jens personal har stor delaktighet i mil
jöarbetet och snabbt implementerat mil
jöledningssystemet, att rutiner skrivs
utifrån vidtagna åtgärder och redan fun
gerande arbete samt att prioritering av
farl iga ämnen, kemikalier och farligt
avfall sker i all verksamhet .
Priset utgörs av ett vandringspris ,
miniatyrpris samt en miljöbil.
Flottiljchefen överste Jan Otterström
(bilden) är naturligtvis glad över miljöpri
set:
- Jag gläds mycket å personalens väg
nar, att det stora arbete som lagts ned
inom miljöområdet under 2001 inom
F 21 uppmärksammas på detta vis - och
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givet vis ska denna glädje delas med alla
de tidigare F 21-medarbetare som delta
git i arbetet men som idag finns inom FM
Log.
Om bakgrunden till framgången kom
menterar flottiljchefen:
- Ett strategiskt viktigt beslut från flot
tiljledningen, grundat på förslaget från
flottilJens miljöhandläggare , major Pär
Arne Johansson, som bland annat inne
bar att arbetet genomförts snabbt från
"tanke till handling" - både i planering
och genomförande och med att tidigt ta
tag i frågorna kring kemikaliehantering,
farliga ämnen och farligt avfali.
- Miljöpriset kommer att göra det än
lättare för oss att inom ramen för vårt
miljöledningssystem fullständiga och
genomföra de miljöplaner som nu utar
betas på all våra enheter här vid F 21.

FlygvapenNyrt· 2 • 2002

Mustangen Gul Kalle
flyttar utomlands
Sveriges enda luftvärdiga exemplar av det berömda jaktflygpla
net j 26 Mustang har sålts utomlands. Flygplanet , oftast omta
lat som "Gul Kalle", har funnits här i privat ägo sedan 1986.
Det har sedan dess kunnat beskådas på många flygdagar,
senast vid flygvapnets 75-årsjubileum vid F 16 i Uppsala .
Kostnaderna för att flyga ett veteranflygplan av den här So(
ten är skyhöga . Ett faktum som till sist tvingat Leif Jaråker hos
ägaren Flygexpo i Västerås att ge upp sina ansträngningar om
att ha en riktig s k warbird.
Mustangens nya ägare återfinns på veteranflygfältet Duxford
i England . Flygexpo har dock kvar sin Vampire och transporflyg
planet Tp 83 Pembroke, båda målade i flygvapenuniform.

Nytt I Flygvapenmuseum:
Flygvapenmuseum i Linköping har en ny
utställning om en flygvapenpilot och
hans flygarliv. Carsten Aronsson föd
des 1945, började som 17-åring på
Krigsflygskolan i Ljungbyhed och var
efter examen en av flygvapnets yngsta
piloter. Efter 40 års tjänst gick han i

Om ett liv i flygvapnet

pension med 4757 loggade flygtimmar,
vilket motsvarar 119 veckor - två år och
tre månader i luften.
Utställningen är baserad på foton ur
hans privata fotoalbum och klippböcker
samt diverse föremål med anknytning
till hans flygvapenkarriär.

- Utställningen gör inga anspråk på
att berätta om hela hans liv, utan korta
episoder som kan var av intresse för
oss andra som valt en mera jordnära
tillvaro, säger museichefen Sven Schei·
derbauer.
Internet: www.flygvapenmuseum.nu

F 7 besökte Tjeckien
F 7 i Såtenäs genomförde i
april ett tre dagars besök i
Tjeckien för att visa upp
Besöket,
Gri pen-systemet.
under ledning av brigadgene
ral Jan Andersson , FTK, var ett
inslag
Försvarsmaktens
exportstödjande verksamhet.
Tjeckien och företaget Gripen
International är i slutförhand
lingar om en order på 24 flyg
plan.
Platsen för besöket var
flygbasen Caslav, cirka 70
kilomoter öster om Prag. Den
svenska persona len fick ti 11
fälle att visa såväl rörlig klar
göring som att låta tjecker
flyga med i baksits . Som tack
fick Jan Andersson och F 7:s
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flotti Ijchef överste Fredrik
Heden flyga med i skolflygpla
net L-59 Delfin .
I seminarieform gavs till
fälle till orienteringar om hur
det tjeckiska flygvapnet kan
använda Gripen , föredraget av
flygvapenchefen genera Ilöjt
nant Padelek , samt om
Gripens-systemets aktuella
status i Sverige samt pilotut
bildning.
För att undvika språkför
bistringar medföljde två tjeck
isktalande flygofficerare. Kap
ten Catharina BergselI , F 17 ,
och major Martin Vobora,
F 16, hade fullt upp. Bland
annat i direktsänd morgon-TV
FOTO: HÅKA N BR ANDT
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39CjD i luften
Den 29 april lyfte den första Gripen som är modifierat till så kal·
lad 39C/ D-standard från Saab-fältet i Linköping. Piloter i det
tvåsitsiga provflygplanet 39-800 var provflygarna Magnus
Ljungdahl och Fredrik Muchler.
Fl ygplanet är den första prototypen till tvåsitsversionen, vars
innanmäte genomgått en omfattande ombyggnad som påbörja
des 1999.
Programvaran i den nya versionen är utvecklad mot de nya
system som ingå r i delserie 3. Förändringarna är så stora att
nya versionsbeteckningar tillämpas, 39C och 390 för en
respektive tvåsitsiga versioner.
Programvarans edition benämns E16 och C/O-versionerna
har en ny kontrollenhet för grundflygplanssystem, en ny APU för
reservkraftförsörjning samt ett nytt navigationssystem kallat
NINS.
I kabinen återfinns numera inga mekaniska reservinstru
ment, all information presenteras för piloten via färgskärmar.

För utprovningsändamål har ytterligare ett provflygplan, 39-5,
denna kabinutformning.
Flygplan 39-800 kommer framgent att användas som prov
plattform för 39-versionen. Flygprowerksamheten ska inled
ningsvis leda till att kunna påbörja flygningar med serietillver
kade flygplan. Först ut bland dessa är flygplan 39208.

Ryskt Open Skies-besök i Uppsala
Ryssland har genomfört ytterligare flyg
fotografering över svenskt territorium
inom ramen för Open Skies. Besöket
skedde i mitten av maj, vilket var det
tredje sedan sommaren 2000. På
plats fanns även två observatörer från
Rumänien och Tyskland.
F 16 i Uppsala var utgångspunkt för
fotoflygningarna, som gjordes med ett
specialutrustat och för Open Skies cer
tifierat tvåmotorigt turbopropflygplan
av typ Antonov An-30B.
Flygn ingarna in leddes med en

demonstrationsflygning den 14 maj
där ett övningsmål utlagt på flygfältet i
Uppsala fotograferades.
För den primära spaningsflygningen
föreskriver Open Skies-avtalet att
Ryssland kunde flyga en sträcka på
170 mil över Sverige för att fotografera
valfria objekt. Flygningen skedde den
15 maj och passerade bland annat
Arboga, Karlskoga, Göteborg, flygflottil 
jen F 7 i Såtenäs , Karlsborg, Linkö
ping, Norrköping, Nyköping och Stock
holms skärgård.

Svensk och rysk personal i samarbete under Open Skies-b esöket.
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Sverige är än så länge inte fullvär
dig medlem av Open Skies, men för
väntas bli det senare i år.
På gång är även utvecklingsarbetet
med att modifiera det flygplan TP 100A
som tidigare använts för VIP-tran sport
flygningar. Går allt enligt nu gällande
planering kan provflygverksamhet med
flygplanet inledas i början av 2003, för
att vara operativt under hösten samma
år.
Se även: www.flygvapennytt.mil.se

Det för Open Skies specialutrustade spaningsflygplanet An-30B.
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Internationellt kadettsymposium i Halmstad
Ett led i Militärhögskolans i
Halmstad utveckling är att
förbättra lärandet. Ett av
målen för yrke so fficerspro
grammets kadetter är att de
på sikt ska kunna verka i en
internationell miljö inom
ramen för sitt förband och
system. För ett år sedan
genomfördes en internatio
ne ll utbildning omfattande en
veckas praktisk handledd
tjänst följt aven veckas semi
narium där Europas säker
hetspolitiska utveckling foku
serat mot ett Östersjöper
spektiv avhandlades. Våra
grannländers motsvarande
skolor var inbjudna såväl
med föreläsare som med
kadetter.
Militärhögskolan i Halm-

stad utvecklade konceptet
och valde i år att förutom de
nordiska grannländernas ka
dettskolor bjuda in polska
armens kadettskola samt
erbjöd de europeiska flygva
penkadettskolorna (Europe
an Air Force Academies) att
delta inom ramen för det
kadettutbyte som nu funnit
sina former. Gensvaret blev
stort.
I år valde t ex finska luft
krigsskolan i Kauhava att
skicka hela sin kurs för att få
internationell kompetensupp
byggnad , Danmark medver
kade med kadetter från såväl
Flyvevå pnets- som Sjövaer
nets Officersskole, Norge
med marinkadetter, Polen
med armekadetter samt flyg

vapenkadetter från Frankrike,
Tyskland, Grekland, Neder
länderna och Portugal. Totalt
50 kadetter och fyra följeoffi
cerare.
Major Göran Blomquist,
internationella
skolans
lärare , har till sa mmans med
kollegorna i militärengelska
och statsvetenskap lagt upp
ett program där första
veckan gav fakta kring
Nato/ Pff/ FN, Swafrap, mari
nens och armens snabbin
satsförband (I M och lA) samt
en praktisk tillämpning kring
t ex upprättande av check
point fÖljt av förberedelser
inför kommande veckas inter
nationella symposium.
Överste Jan Mörtberg,
Försva rsdepartementet, före

läste under temat Europa s
sä ke rhetspolitiska utveckling
varvat med gruppdiskussio
ner där kadetterna själva
valde ämnen vilka sedan lyf
tes upp till allmän debatt.
Frågor som konflikttyper,
orsaker samt förslag till lös
ningar presenterades på ett
utmärkt sätt där skolan språ
klärare var handledare efter
som veckorna genomfördes
på engelska i sin helhet.
Ett uppskattat inslag var
en närmare betraktelse av
JAS 39 som förvisades av
tekniker från FMHS/ FTS
Många avundsjuka blivande
pi loter sjönk ner i kabinen
medan andra kadetter stude
rade luftvärnssystem från Lv
6/LvSS.
ULF CRONA

Nya flyg Donation 'från F 19-veteran
överstar
Under våren har tre flyg
vapenofficerare utnämnts
till överste. De tre är:
Hans Hansson som är
chef för Skånska flygflot
tiljen, F 10, i Ängelholm.
Tommy
Bengtsson,
som tidigare tjänstgjort
vid F 4 på Frösön, men
som flyttat till FTK i
Uppsala och blivit chef för
utvecklingsavdelningen
där.
Per-Olof Olofsson som
har tillträtt befattningen
som chef för Väderavdel
ningen i Högkvarterets
Krigsförbandsledn i ng
Stockholm.
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Direktör Bertil Östbo, veteran
från finska vinterkriget, har
donerat ett vandringspris och
en räntefond till flygvapnet.
Bertil Östbo ingick i det
svenska flygförbandet F 19
som bestod av frivillig perso
nal, och har tidigare donerat
en minnestavla till minne av
förbandet.
Vandringspriset överlämna
des formellt till fl ygvapnets
generalinspektör Mats Nils
son under en ceremoni vid
Fl ygtaktiska kommandot
Uppsala den 31 maj.
Flygvapnets generaIinspek
tör har beslutat att priserna
ska förvaltas och årligen
delas ut inom det internatio
nella snabbinsatsförbandet
Swafrap AJS 37. Detta efter
som detta förbands verksam-

Direktör Bertil Östbo flankerad t v av överste Jan Otterström och gene
ralmajor Mats Nilsson.
Foto: Petet Liaader/Fci"::warers /Jrfdbyrcl

het till sin karaktär mest lik
nar den mission som genom
fördes av F 19. Priserna över
lämnades därför till Swafrap
AJS 37:s moderförband F 21 i

Luleå , representerat av flottil
jchefen överste Jan Otter
ström. F 21 har dessutom
uppgiften att vara F 19:s tra
d itlonsbevara re.
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Ny utrustning för
observatörsträning
När Lomos infördes 1994
levererades utrustning fö r
gmndlägga nde utbi Idning av
observatörer. Dessa utrust
ningar med funk tioner var inte
längre överensstämmande
med Lomos-system ets utveck
ling och har därmed modern i
se rats.
Den nya Obsutbildningsut
rustn ingen är anpassad ti II den
till ämpningsprogramva ra oc h
de funktioner som fin ns i Oc.
Dessa utrustningar ska i förs ta
hand användas för utbildning
av observa törer men kan även
användas vid mindre förband
sövningar. Eftersom de fle sta
Oc-funktioner finns i systemet
kan man visa dessa sam t äve n
bedriva utbi Idning av Oc-per
sona l i begränsad omfattning.

FVRF

Sam ma nl agt åtta utrust
ningar har tagits fram av
Försvare ts materie lverk
(FMV). Fördelni ng av dessa
är att F 16 i Upp sa la ska ha
två utrustningar, F 4 Frösön,
F 7 Såtenäs, F 10 Ängelholm ,
F 17 Ronneby och F 2 l i
Luleå en vardera samt en
utru stning som anvä nds för
utveck lingsarbele. Ve rksamhet
har påbörjats med att komplet
tera programvaran så att syste
met kan möjliggöra inlogg 
ning till en britti sk version.
Obsutbildningsutrusrningen
bestå r som tidigare av två
lådor, en låda med växel och
systemd ator oc h en låda med
telefonmaterie l, bland annat
Tfnapp 9002.
Den äldre och utgå ngna

Obsutbildnin gsu trustning som
nu finn s på fö rbanden kom
mer att åte rnyttjas för stabs
funktioner inom Lom os .

Utbildning
Utbildning och Jeveranskon
troll har ge nomförts på Lottor
nas kursgård , Älvkarleö He rr
gård, under ledni ng av Claes
Ronge från FMV, Under två
dagar medverkade represen
tanter från FTK oc h fl ygfl ot
tiljern a, FVRF. FRO. FMV
och industrin.
Efter det att justeringar och
kompletteringar utförts i utrust
ningarna kommer utrustning
arna att levereras ti II förband.
CLA ES RONGE

Kansli

Sesoksadress:
Riddargatan 13
114 8 4 Stockl101m
Tel. 08-788 89 48
Fax 08-788 89 51
Generalsekreterare:
Gö e Pudas

08 - 7888947

Utbildningsavdelningen:
Ti10mtl s H,lIe mar

08-7 8889 44
Ake Axelss on

08-7888948
Utvecklingsavdelningen:
Carsten Flensburgh

0 43 1-40 1 959
F lO. 262 82 Ängelholm

Administration/ Ekonomi:
Fabriksgata 8. 821 82 Bol lnäs
Margareta S" dqvist

0278-1 3470
Ca ri na R nqvist

02 78-134 71
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Utbildning för det nya flygvapnet
Utbildningså re t 2002 är fyllt
med ett intressa nt och ut vec k
lande kursutbud. Ino m de n
regionala utbildnings verksam
he te n finns, utöv er kri gsfö r
bandsk urse r, e tt rikt utbud av
kompl e tterande utbildning och
förbund sve rksa mhe t. Att delta
i denna utbildnings form är ett
bra sätt att, förutom att bredda
oc h fö rdjupa befintli ga kun
skape r, få möjlighet till trä
nin g oc h till ämpning av
e rh å llna kun s kape r.

Breddning
Unde r 2002 studerar FVRF
hur ledarskaps kursutbudet kan
breddas. M ålet är att komple t
tera de kurser so m finn s inom
be fordringsutbildninge n med
yne rJ igare utvecklande leda r
skaps utbildning. Nya kurs pl a
ne r fö r ledars kapsulbildningen
i befordringsgå nge n har tagits
fram och ti.ll ämpas nu .
Förslag fö reli gger på att
bryta loss UGL och T-Led
från de nn a och utgöra e n
ko mpete ns utbildnin g fö r alla
befäl. UGL får dock genom

föras av all a medlemmar i
mån av plats, meda n T-led
genomförs e nba rt av befäl.

Samarbete med Estland

pete nsprofiler för befäl som är
ak tu ella för frivilli ga inom
Bas 2004. Förh oppningsvis
kan be fordrin gs- oc h befalt
ningsutbildning påbörjas
under 2003.

Fö r fjärd e året har FVRF
utbyte med det es tl ändska
Kaitseliit (He m värn ) kring
uppbyggnad av e tt o pti skt
lufl- och marko bse rva
ti onssys te m, likt Lomos.
Unde r åre t och framgent ko m
mer es tl ändska kursdelta gare
att finnas på FVRF: s kursplat
ser. Ä ven deltagande av pe rso
nal från Estland vid öv ningar
ino m Lomos och möjlighet fö r
svens kar att delta vid kurser
oc h öv nin ga r i Estland kan bl i
en re ali te t ino m e n snar fram
tid. Det pågå r oc kså en
utvec kling av utbyte t till att
äve n omfatta flygb as utbild
ning.
Fl ygb aso rgani sationen
Bas bataljon 2004 hå ller på att
finna sin form . I år börjar vi
försiktigt med o ms ko lnings ut
bildning. Fl ygva pnet har ännu
inte kunn a precisera all a
befattnin ga rs antal och kom

Instruktöre r f rån "frivilli gle
den" blir allt vik tigare med en
krympande försvarsmakt.
Därav har FVRF påbörjat e n
satsnin g för att kompete nsut
vec kl a instruktörer och kurs
chefer, me n äve n arbeta för en
översyn av e rsättnin gar oc h
arvoden.
Funktionärern a i de e lva
fl ygva penförbunden är viktiga
fö r rekrytering oc h de t regio
nal a kursutbude t. Även här
kommer satsningar i framti
den, med bö rja n 2002, att
göras.
FVRF ansöker i år för att,
utöve r att vara befälsutbil
dand e , äve n bli en avtal ss lu 
tande frivillig orga nisation. Det
görs för att i vissa ut va lda
befattningar kunn a e rbjud a
utbildnin g oc h därefter pl ace r

Kompetensutveckling

ing i förband fö r de so m
mönstrat men som inte få r
möjli g het att göra grundut
bildni ng.
Personale n, de t vill säga
FVRF: s medl e mma r, ä r en
vi ktig del i fl yg vapnels nya
högteknolo giskt vassa kri gs
och kompete nsförb and.
Ge nom en bred aktuell utbild
nin g med hög kvalitet passar
välutbildade medl emmar väl
in i det nya fly g vapen so m
utvecklas. En utbild ning so m
e rhåll s genom FVRF.

Kursintyg
Nytt för i år är ett kursint yg
med de t huvudsakli ga kursin
nehå llet presenterat. Intyg
ko mmer att finnas för merpar
te n av FVRF: s kurser, presen
terat på ett sådant sätt så att
man kan utl äsa vilken typ av
utbildning som kursem a inn e
hå ller. Dessa intyg kan sedan
anv änd as för att visa arbetsgi
varen, i ev e ller bara som ett
minne av ge no mfö rd utbild
ning.
CARSTE N FLEN SB URG H

Antalet sommarkurser utökas
Det finns ett stort antal sökande till sommarens FVRF-utbild
ningar. Därför har det beslutats att kursutbudet utökas med föl
jande kurser:
• OK Bassäk på F 21 Luleå vecka 227- 228.
• OK Bas tp på F 21 Luleå vecka 227-228.
Kurserna är ämnade för de som är utbildade mot
Basbataljon 85 och behöver en kompletterande utbildning
inför nya Basbataljon 04. Kurserna kan också bli första kon-
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takten med flygvapnet för de som gjort värnplikt inom armen
eller marinen . De kan sedan från och med nästa å r f0l1sätta
med sin befordringsutbildning.
FVRF kommer även genomföra ytterligare omskolningar
till Lomos. Det sker i Uppsala under veckorna 227 - 228 för
de som gjort värnplikten i ett annat vapenslag än flygvapnet.
THOMAS . H ILLEMA R@FVRF.SE
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Foro: Ulf Fabiansson

Kronprinsessan Victoria besöker flygvapnet
Kronprinsessan Victoria har under året gjort
ett stort antal studiebesök inom Försvars
makten. Flygvapnet och generalinspektör
Mats Nilsson stod som värd för ett besök vid
Skaraborgs flygflottilj, F 7 i Såtenäs.
På bilden ses kronprinsessan Vli ctoria stu-

dera förarplatsen i JAS 39 Gripen, med divi
sionschefen major Robert BjörkJqnd som
ciceron.
Ett besök vid flott'iljens Transportflygenhet
och TP 84 Hercules stod också på program
met, liksom möten med delar av personalen.

