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Den 1/7 1979 utvidgade Sverige sin territorialgräns frln 4 till 12 sjömil. Under tiden närmast efter grlinsfiJrlindrlngen 
ökade antalet Incidenter. Under sista kvarlalet 79 Ilck denna verksamhet en mer normal omfattning. • Kränkning
ar I luften under 1979 fiJrekom I 77 fall (+ miJjllgen ytterligare tre) - 66 av västmaktsflyg, 11 av östmaktsflyg. Huvuddelen av 
kränkningarna (62) förekom I milo Syd. Av de mö/liga kränkningarna har en utförts I milo NN och tvlll milo V . • Den st(jrsta 
delen av kränkningarna (57) Inträffade efter 1/7. DtJ f(jrekom ett antal krilnknlngar söder om SktJne, bia 24 av vä8tmakts
flygplan. Under denna tid fiJrekom ockstJ ett antal (jstmaktskränknlngar l omridet. Kränkningarna berodde sannolikt till 
stor del pI bristande kunskap om den nya gränsens sträckning. • Antalet Insatser för beredskapsuppdrag med jaktflyg 
kom -79 upp t1l/497. Detta är en ökning. • Detta FV-Nytt-nr behandlar bia jaktf(jrsvarets framtid och FV:s Incidentbered
skap (sid 26-29). • Bilden nedan Illustrerar hur en dansk 'Draken' Identifierar e" polsk MfG-21. 

Bilden och texten ovan ger anledning .nkortfattat notera det dansks försvarskommandots förslag till ny försvarsordning 
efter 1/4 -81, som sammanfattningsvis betyder färre jaktflygplan men fler helikoptrar. Studierna innehtJller två alternativ pli 
tre nlvller. B-alternatlvets nlvll1 medger Ingen ersättning av F-104 medla 80-'a/et. Total' 80 fpl, 5 eskadriller. B2 medger köp 
av 8 nya F-16, dvs 88 fpl, 6 esk. B3 medger köp av 12 nya F~16, dvs 100 fpl, 6 esk + en del rb-förstii"rknlngar. 
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D
e senaste årens flygplandebatt har sitt ursprung i attackersättningsfrågan. 
Många har därav förletts att tro att jaktflyget kommit på undantag och mist be
tydelse för rikets försvar. Intet är felaktigare. Chefen för flygvapnet har alltse

dan luftförsvarsutredningen 1970 konstaterat, att tio jaktdivisioner av Viggen-typ är ett 
minimibehov i landets luftförsvar och enträget arbetat för att få gehör för detta. 

Antalet ligger långt ifrån vad vi haft. Inte tio jaktdivisioner utan tio jaktflottiljer med tre 
divisioner vardera. Visserligen är en JA 37 flera gånger så effektiv som en J 29. Men 
utvecklingen har gått framåt i minst samma takt i vår omvärld. De mål som JA 37 skulle möta i 
händelse av krig är avsevärt mycket svårare än J 29:ans. Därför innebär den starka nergång
en i vårt jaktflygs numerär ett betydande operativt och taktiskt problem. 

Men jaktflygets betydelse förstår man kanske bäst om man sätter sig in i vad som skulle 
hända om det inte fanns. Under fred och neutralitet skulle vi varken kunna identifiera eller 
avvisa kränkningar av vårt luftrum. I krig skulle an angripares anfallskraft och handlingsfrihet 
öka drastiskt: 

• 	 Hans flyg skulle kunna operera på bekväma och bränslebesparande höjder och farter 
räckvidderna blir stora; 

• 	 I stället för extra bränsle för strid kan mer vapen medföras; 
• 	 Anfall kan sättas in enbart med hänsyn till luftvärn - om sådant överhuvudtaget finns i 

målområdet - och kan med liten risktagning upprepas. 
• 	 Luftlandsättningar kan sättas in när och var det bäst passar fienden; 
• 	 Vår mobilisering skulle avsevärt försvåras; 
• 	 Våra transporter - framför allt till övre Norrland - skulle fördröjas/förhindras; 
• 	 Befolkningen skulle utsättas för följderna av ohejdad bekämpning - motståndsviljan 

brytas ned; 
• 	 Trovärdigheten av Sveriges vilja att försvara sig och vara neutralt skulle allvarligt skadas. 

Det nya JAS-projektet kan bli en utomordentligt viktig länk i det framtida luftförsvaret. Dess 
flexibilitet i utnyttjandet ger dessutom möjlighet att kraftsamia på alternativt luftförsvar, 
attack och spaning. • 



{r ~ I denna den tredje och sista delen av FLYGvapen* 
NYTT:s serie visas några bildexempel pa de system som 
tidigare beskrivits. Koncentrationen är lagd på flygbur* 
na system som är under framtagning eller som relativt 
nyligen blivit operativa. DeNa gäller f huvudsak för väst* 
sidan, medan de exempel som tagits med frän östsidan 
sannolikt är av något äldre datum. * i:, 1.: 

Av byradirektör BO FROSSLlNG (FMV) 

I 
följande bildexemplifiering 
har jag försökt få med re
presentanter för huvudty

perna bakgrunds-, med· och egenstör
ning - såväl från öst- som från västsi
dan. Utrustningarna är framför allt av 
typ aktiva elektroniska störsändare. 
Detta är i dag det område där den 
största utvecklingen sker. Flera av de 
här visade utrustningarna ingår ock
så i större system, där man samver
kar med och/eller leds av mark· eller 
fartygsenheter. Ett exempel på det· 
ta är TEREC-systemet. 

Det finns givetvis en mängd andra 
system än de här visade. Men ax
plocket visar ändå, att detta är ett 
område där en febril verksamhet rå
der och där man - genom tillkomst 
av ny mikroelektron ik och elektro-
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optiska processorer - under 80-ta
let räknar med att få en betydligt mer 
avancerad apparatur än i dag . 

• • Radarbanden indelas i Sve
rige normalt enl igt den klassiska 
metoden med t ex X-bandet för ca 
9000 MHz (ca 3 cm) och S-bandet 
för ca 3000 MHz (ca 10 cm) . Dessa 
beteckningar är egentligen ett arv 
från tiden för andra världskriget 
och strax därefter. Då var frekvens
områdena för de olika rören som togs 
fram så hemliga, att man i stället val
de en bokstav som beteckning. Detta 
gjorde att bokstäverna (OCh banden) 
fick en slumpmässig ordning och att 
gränserna för de olika banden blev 
flytande och I viss mån beroende av 
resp tillverkare. 

För att komma till rätta med detta 
problem beslöt sig bl a NATO för 
några år sedan att gå över t i ll ett helt 
nytt system med ordn ing på bokstä
verna och med klara och praktiska 
gränser för frekvensområdena. Det 
är just dessa frekvensbeteckningar 
som dyker upp då och då I de ut
ländska (bl a amerikanska) facktid
skrifterna och därmed på en del av 
bilderna I denna artikel. 

För att underlätta förståelsen (och 
kanske också i viss mån återigen 
" puffa" för att systemet accepteras 
officiellt i Sverige) återges här en 
tabell över vad som kan kallas för 
" Kanalsystemet" . (Namnet är ett 
förslag . Detta eftersom varje band 
vid behov kan delas upp I 10 kanaler. 
E·8 t ex betyder 2700-2800 MHz.) 

MHz 10 kanaler å 

A-bandet: 0 - 250 25 MHz 
B·bandet: 250 -500 25 
C·bandet: 500-1 .000 50 
D-bandet: 1.000-2.000 100 
E-bandet: 2.000 - 3.000 100 
F·bandet: 3.000-4.000 100 
G·bandet: 4.000-6.000 200 
H·bandet: 6.000 - 8.000 200 
I·bandet: 8.000 - 10.000 200 
J·bandet: 10.000- 20.000 1.000 
K·bandet; 20.000 - 40.000 2.000 
L·bandet: 40.000-60.000 2.000 
M-bandet: 60.000-100.000 4.000 

Genom de här tre artiklarna har 
jag försökt ge en bild av den utveck
ling som sker inom ett av de mil itära 
tekn ikområdena. Liknande utveck
ling och materielflora finns inom 
andra områden - t ex radar. vapen . 
luftvärn , målföljare, kommun ika
tion , flygplan . fartyg . stridsfo rdon 
osv. Det är uppenbart. att om stör
re delen av de nu levande fo rskarna 
och utvecklingsingenjörerna arbe
tar inom det militära området eller i 
industrier knutna till detta. så resu l
terar detta I en allt mer avancerad 
materiel. Denna omvärldens upp
rustning inom det konventionella 
krigföringsområdet är - inte bara 
kvantitativt utan framför allt kvali ta
tivt - något som man inte kan bort
se från . Kärnvapen och strateg Iska 
vapen är givetvis ett stort hot. Men 
att glömma de konventionella styr
kornas starka materiella utveckling 
som gör att " farlighetsgränserna" 
bl ir allt mer flytande. är att som 
strutsen sticka huvudet i sanden och 
bortse från real iteterna. • 
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Stand Off - Bakgrundsstörning. Penetration - Med - o/e eskorts törn/ng. C/ose Air Support - Närunderstöd. 
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Exempel på 
ECM-Iaklik med flygplan
och 
ECM-maleriel på flygplan 
(ECM = Electronic Counter Measure = Elektroniska motmedel.) 

'''~~T
· T 

I /' 

! ' --~~"'- ..... . . 
...... -.... _- .. ...... 

Bakgrundsstörning 
(= Stand Off Jamming) : Ett antal flyg
plan med kraftiga störsändare håller till
baka upptäcksavstånden för radar och 
ger den egna attacken möjlighet att 
tränga in över "frontlinjen" (FEBA = 

Forward Edge of Battle Area). ~ 
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.;:::=.:: . PWETRATION JAMMING 


® låsavstånden för radar i luftförsvaret och ger attacken möjlighet att nå 
målet. 

Med- eller eskortstörning 
(= Penetration Jamming): Ett antal flygplan med kraftiga eller medel
starka störsändare (eller vilseledande) håller tillbaka upptäckts- och 

• 
F-16 "Condor" med jaktrobotar och motme· 
delskapsel AN/ALQ-131 som efterträtt ALQ
1/9. Kapseln skall bäras av i första hand 
F-4, F-16, F-I11 och A-ID. Kontraktet 
gäller i dag 168 system, men ytterligare 100 
väntas bli beställda. Kapseln innehåller en 
störsändare och en vågformsgenerator som 

I . 
I 

~ r-

Undesighaled G'(O~th :-':r-
Spac. (Yz CanlsJer) -- ~ : :... __ 

ReseNed Spac. Deslonated 
- ~ , for"Termln.,1 ThrellJ4--Power ,Mallagement Module 

samtidigt skall kunna ge 40 olika vågformer, 
som sedan styr sändaren i etl bestämt tids
mönster. 

• 
AN/ALQ-131 är uppbyggd i modulform, där 
detta är den beställda grundformen. Den in
nehåller sändare för tre olika frekvensband 
och blir då ca 2.8 m lång. Det finns saväl 
längre som kortare versioner med varieran
de utrustning. 

6 
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AN/ALQ-IO I är en något älder ECM-kapsel (från Westinghouse). 
Detta äregentligen den första framgångsrika kapseln med motme
del som togs i operalivt bruk. Den har emellertid (sedan slutet av 
60-talet) utvecklats i ett flertal versioner för att möta den ändrade 
hotbilden. Över 500 kapslar har tillverkats och sålts till flera NA TO
länder, så ock IiIIIsrael och Iran. Den senaste versionen, (V)8 
som ovan ses på västtyska F-4 'Phantom' och t h på brittiska 
'Buccaner' - har både brusstörsändare och vilseledande stör
sändare. Den täcker troligen frekvensområdet från E- till J
bandet. Nedan hela 101

~ f ~(\.n·,J\ _1.., , 
AN / ALG-10' pod f ,101ily 

familjen . 

<III ~ 

AN / ALQ- 119 
band convorsion 

Italiensk 'Tornado ' med ECM-kapslar, typ ALa. ~ 

Sovjetiska Su-17 "FITTER C" utrustad med en motmedelskapsel, 
troligen avsedd för medstörning. Kapslar av den här typen kan 
sannolikt också ffyttas över till andra flygplan. ~ 

Nya störkrav tvingade fram ersättare för ALQ-IOI . 1970 lancerades AN/ 
ALQ-119 till USAF, Väst- Tyskland och Israel för användning på F-4 'Phantom 
2'. Den skall också kunna användas på F-16 och A-lO. Kapseln ingår även I ett 
större flygburet system för signalspaning/störning kallat 'Compass Tie '. ~ 

4 

Stor elektronisk störkapsel för 'Tornado '. Sannolikt avsedd för medstörning. ~-

Också helikoptrar kan användas som störplattformar. Här en Italiensk 
Agusta A-I09 I slgnalspanlngs-/störversion. Spaningsantennerna är 
placerade vid I) och 9), störantennerna troligen vid 8) och 10). Fre
kvensområdet är troligen X- och K-banden och störningen är av vilse
ledande typ för medstörning. ~ 

7 



ICOMBINERS 

ALQ-99 RADIO 

5 ALQ-99 ALQ-99 RECEIVING 

ANTENNAS 

ALR-23- INFRARED SCAN 
AND CRYOGENIC 
CONVERTER 

Första prototypen av USAs nya, elektroniska motmedels- och störningsflygplan, EF-IIIA 

ALR-62 ANTENNA 
S~'ITCHING UNIT AND 
MULTI CHANNEL 
RECEIVERALQ-99 RADIO FREQUENCY 


AND INTERMEDIATE FREQUENCY 


ALQ-62 RECEIVING 

FREOUENCY 
DIVIDER 

ALO-99 

ANTENNA 

COUPLERS 


CM RECEIVERS ANTENNAS 

FIN POD STRUCTURE_370 LB. 
ELECTRONICS 583 
TOTAL 953 LB. 

Treplan-skiss av Grumman/General Dynamics EF-IIIA 

General Dynamics/Grumman EF
111 A med störsystem AN/ALQ-99E. 
Utrustningen (som väger nära tre 
ton) är avsedd för bakgrunds- och 
medstörning. Dessutom finns en ut
rustning, AN/ALQ-137, för egen
skydd. - AN/ALQ-99 har (liksom 
ALQ-131) stora delar av sin logik 
uppbyggd på lösa kort och i mjukva
ra. Detta innebär att kapselns funk
tion kan ändras relativt enkelt ge
nom t ex omprogrammering. Den 
kan därvid användas också mot 
framtida hot som vi ännu inte känner 
till. ALQ-99 innehåller tio störsända
re och fem mottagare samt en bärfre
kvenskalibrator. 

~ Röntgenbild av fentoppen på EF
111A. Förutom antenner till ALQ-99E 
syns också antenn och mottagare 
för robotskottvarnare ALR-23, som 
arbetar på IR-området. 

Grummans andra prototyp av EF-111A 

8 



Grumman EA-6B "ProwIer" är ett 
amerikanskt hangarfartygsbaserat 
motmedelsflygplan. Det är, liksom 
EF-111A, utrustat med AN/ALQ-99 
och avsett för bakgrunds- och med
störning. Sändaren täcker i stort sett 
hela området 64-10500 MHz. Från 
signalspaningsantennerna på flyg
planet matas informationen till en 
dator som sedan styr störinsatsen 
på ett optimalt sätt. - För egenskydd 
har man en vilseledande störsända
re typ AN/ALQ-126. Utrustningen 
handhas av två speciella operatörer. 
Det totala programmet omfattar i dag 
77 flygplan "ProwIer" . 

Ovan: Motmedelsversion av sovjetbyggda Antonov An-12 "CLUB C" avsedd 
för bakgrundsstörning (här med egyptiska nationalitetsbeteckningar). Anten
nerna till störsändarna är placerade under kroppen . 

Nedan: En spaningsversion av sovjetiska Tupolev Tu-16 "BADGER F". Den är 

sannolikt avsedd för signalspaning och har sin utrustning placerad i kapslar Nedan: Även Italien utvecklar motmedels

under vingarna. - (Flygplanet i förgrunden, F-4 Phantom, ingår inte i systemet flygplan. Detta är en prototyp för bakgrunds

utan är en uppvaktning - s k intercept - från US Navy.) störning som bygger pa transportflygplanet 


Aeritalia G.222. Den har fatt beteckningen 
G. 222VS och inneMller förutom störutrust
ningen tio operatörer. Extra generatorer ger 
en kraftförsörjning pa 40 kW. Antennerna 
sitter dels i fentoppen och dels i utbyggna· 
den under nosen. 

9 
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Egenstöf~i~g: 
Varje ~ckflygplan har- en egen 
mindre störsändare· som håller till
baka upptäckts- och låsavstll~den 
för er'! eller ett 'par luftförsvarsenhe
ter vid mAlet Och ger möjlighet till 
Insats. (Bilden dock Inte · helt ade
kVat.) . 

Ovan: Fairchild A-lO Thunderboll 2 ' med omfattande attack
last och två motmede/skaps/ar typ AN/ALQ-131 avsedda för 
elektronisk egen- och medstörning. (Bi/den tagen under 'Pa
ris-Salongen' 1979.) - T v: En 4-grupp A-lO med äldre typ av 
ECM-kapslar för med- och eskorlstÖrning. 

Nedan: Flygburen signalspanings- och störutrustning 
från franska Thomson-Csf. Längst ned syns den nya 
störkapse/n OB-3163 främst avsedd för Mirage 2000 + 
4000. Kapse/n innehåller elektroniska störsändare, troli 
gen maskerande för egenskydd. 

.. 
Ovan: Nya franska egenskyddskapseln OB-3163 på Mirage 2000. 

T v: Oe flesta offensiva flygp/an är utrustade med bl a 
radarvarnare. På MiG-27 'FLOGGER O' sitter bakom
varnaren 'S/RENA ' tro/igen i fentoppen. 

10 



USAF:s bombflygplan B-52 har under de 
gångna ca 30 åren genomgått ett flertal mo
derniseringar, Senast tillkom en förbättring 
av avioniken kallad OAS (Offensive Avionie 
System) på G- och H-versionerna . Dessa 
får en förbättrad störutrustning, främst av 
typ egenskydd. Utrustningen inkluderar AN/ 
ALQ-133 varningsradar, AN/ALQ-155 mot
tagare-processor-störsändare och AN/ 
ALQ-177 störsändare. B-52 kan också ta 
192 IR-facklor samt troligen remsor. 

T v ovan: Attackversionen av sovjetbyggda 
Tu- 16 "BADGER G" (här i egyptiska färger) 
med två stycken tunga attackrobotar, typ 
"KEL T", Robotar av den här typen kan san
nolikt förses med en signalsökande målsö
kare för att slå ut radarstationer. 

i~c.tronic Warfare 
Mot.:Dedel f6r 'Viggen'. - .F{J, '." IJve,. 
lave I modMn mfdWnllllJ ~II, .or.kniv'" 
~"'y..fIImen. 'VIllfIM' ,har." .ntJIl 
Udsntl; de',' flygpl. net, del, I ",,,.,,,. -: En 
nJd'nillml~Utru.tnlng tJI,., om f/Jr f/Jr.flm 
varlfrin fJId.tfNMtrllnJngen ko""".,. " PI 
MUMlat vig kan f/Jra"", .itg6ra vIIk." ,typ.v ftIdtI, del ". FIJ;' att stIJnI flflnden. ,.,.,. 
bild bn fiNa,.." anllng." fllIa r.mw (em4 
p"""""'or tRfId (nbtlkad *",01 ,omge, : 
8foI"a fJIdIIreIcon) el,., ,tJI"a e/e/(tronllllr IitIJ,· 
IIndn11lfl. ' MllaiJlulre tom bYfIIIfN ". fR· 
teIUIlk ltIJn ut med faclrelflllnlng. Roboten , 
/åM d4 IJ.,., ". fticlctan, 10m Ju hM hlJgre 
vlmNlvlrdtl In flygp#a"." motOrdel. - T v: 
Bilden vIN,." kap..' med brueat6r11nt/are 
lWHdd fIX mtidat/Jrnlng. PI pI.nllCMn ., 
den u/!PhInQd". nlgon . v SabtI 105-.,.,.· 
aJoner, ",." den ka" ock,. MngaB PI AJ 37 
"~/ggen". ', " 

" 

T v: Västtyska HFB 320 'Hansa Jet ' ECM
Trainer. Flygplanet är främst avsett för ut
bildning men kan sannolikt också insättas 
för verkliga störinsatser om behov skulle 
uppkomma. 

Bilden nedBn vlSllr hur -ett flygburet slgn.'spanlngssystBm kBn Integrer.s len ' Det vBldB-exemplet Ir USAF:s TEREC
system (TBetlcBI Electronlc ReconnBlsssnce System). Spsnlngslnformstlonen Inhlmtlls fr.n en speciell version av RF-4 " Phantom" pch rellss 
slldBn till marken .lIer tnl andrBflygBnde enhete,. PA grundvBI BV den mycket exakts Informationen om fI'lndens utrustning och IIge kan beslut ' 
om Inut. taII_ TEREC-sy.t.",.t Inglr eiCk., USÄF:. "Oulck Stike ReconnBISSBnCe (OSR) alrera"" d'r d.t kombin.,.. med.".nlng.'nforma
tlon frln "PBve TrBCIt" FLlRllBaer, AAD-SIR",,,,,,'ng och radsr. - ~TEREC'bn ock_ komma att place",. pi and", flygphm, t .xF-15, F"16 och _ 
Tornado'. ' "" - 

The TEREC system's operational 
employment .. 

---_... Radio 

--
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US Air Force: 


TACTICAL 
AIR 

COMMAND 

Tactical air command (TAC) 
bildades i mars 1946. Det var 
då ett av de tre huvudflygsla- I 

gen inom det nybildade US. 
Air Force. 

Efter andra världskriget 
(VK2) var det få planerare inom 
USAF som trodde att de taktis
ka flygstridskrafterna någon
sin skulle spela huvudrollen i 
ett eventuellt framtida krig. Al
la hade sina blickar riktade på 
karnvapnen och den avskräck
ande effekt som de skapade. 
Följaktligen hamnade Strate
gic Air Command (SAC) i 
blickpunkten. När det blev känt 
att Sovjetunionen hade kärn
vapen och hade byggt upp 
en bombplanflotta som kunde 
angripa USA. kom ett annat 
flygslag i blickpunkten, nämli
gen Air Defense Command 

(ADC) . Planerarna började så 
småningom inse att ett kärn
vapenkrig i full skala skulle le
da till undergång för båda par
ter och alternativet skulle vara 
"beg ränsade krig " utan kärn
vapen. Redan 1 950 kom det 
första "begränsade kriget", 
nämligen det i Korea. 

Vad som hindrade TAC att 
utvecklas styrkemässigt och 
därmed i betydelse var att jet
planen var för snabba för att 
kunna utföra närunderstöd 
med tillfredsställande preci
sion . Eftersom närunderstöd 
var en av de viktigaste arbets
uppgifterna under den tidspe
riod då jetflyget allmänt gjorde 
sitt intåg, kom TAC:s utveck
ling att inledningsvis starkt 
begränsas. Koreakriget kom 
dock att visa, att jetflyg kunde 

användas med god precision 
som närunderstodsflygplan . 
Detta gjorde att TAC hamnade 
i rampljuset. Därför utrustades 
TAC snabbt för att kunna 
skicka flygstyrkor till olika 
oroshärdar. vart som helst in
om USA:s intressesfär. 

• I mitten av 50-talet fick TAC 
F-100 'Super Sabre'. Det var 
TAC:s första flygplan som 
ku nde flyga i överljudsfart i 
planflykt. Ett annat flygplan var 
F-104 'Starfighter' , Flygplanet 
fick en kort historia inom TAC 
- mycket beroende på flyg
planets snålt tilltagna korta 
räckvidd. Vid ungefär samma 
tid började TAC att basera 
flygstyrkor i Europa. Dessa 
tjänstgjorde i sexmånaderspe
rioder. Ärligen var ca 1200 

flygplan inblandade i ombase
ringarna. 

1958 medförde krisen i Liba
non att TAC fick order att om
basera flygstyrkor till Turkiet, 
Tolv timmar efter att man fätt 
ordern var de första flygp lanen 
på väg ifrån USA till Turkiet . 
Samma år åtog sig TAC att 
självt ta hand om den avance
rade jetflygutbildningen. som 
tidigare skötts av Air Training 
Command (ATC). 

1961 blev General Sweeney 
TACs nye chef. Det första han 
gjorde var att omorganisera 
TAC:s högkvarter. Han flyttade 
det till dess nuvarande plats på 
Langley AFB , Virginia. 

TAC ägde inte bara strids
flygplan. Man erhöll också 
transportflygplan. T ex land
satte C-130 'Hercules' en batal
jon belgiska fallskärmsjägare i 
Kongo 1964. Uppgiften var att 
befria 1500 europeer som hölls 
som gisslan samt (senare) att 
evakuera flyktingar ur områ
det. - Samma år borjade man 
tala om upptrappade krigs
handlingar i Vietnam. Ingen 
anade väl då att detta var bör
jan till ett långdraget krig . som 
skulle kosta mångtusentalet 
människoliv och bli ett sloseri I 

pengar . 
För att bekämpa gerillaverk

samhet - främst den i Sydost
asien - skapade TAC Special 
Air Warfare Center vid Eglin 
AFB, Florida. Här utvecklade 
man ny teknik och taktik för 
luftburen gerillabekämpning . 
Vietnam kom att bli ett öv
ningsområde för de gerillabe
kämpningsteorier som utveck
lades i början på 60-talet. 

TAC var aldrig direkt inblan
dad i kriget i Sydostasien, utan 
det taktiska flyget leddes av 
Pacific Air Forces. TAC ställde 
dock flygplan och personal till 
förfogande. I början på 70-talet 
inleddes den s k vietnamise
ringen av kriget, vilket innebar 
att Syd-Vietnam fic;\ ta över 
den större delen av sitt eget 
försvar. Därmed kunde USA 
äntligen reducera sina styrkor i 
området. Hårt slita F-100 'Su
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per Sabre' och F-105 'Thun
derchief' togs hem till USA för 
att repareras och sedan över
föras till de aktiva reservstyr
korna (Air Force Reserve, Air 
National Guard). - Erfarenhe
ter u nder krigets gång pekade 
på nödvändigheten att ändra 
taktik o/e teknik på flera vä
sentliga punkter. Nya vapen
system kom att utvecklas och 
provas i en omfattning som al
drig blivit möjlig under freds
tid .. ! 

•• TAC i dag. - Tactical 
Air Command är US. Air Force 
rörliga frontflyg, som består av 
95000 man och ca 1800 flyg
plan. Dessa kan med kort var
sel i princip förflyttas vart som 
helst från sina 24 flygbaser i 
USA till någon annan plats på 
jordklotet. - Nyckeln till TAC:s 
rörlighet ligger i begreppet 
" tom flygbas". Man behöver 
endast följande på plats : Rull 
bana. taxibana, uppställnings
platser och tillgång till färsk
vatten. Ovrig utrustning tar 
man helt enkelt med sig i 
transportflygplan. Hangarer, 
matsalar, sjukhusbaracker och 
verkstäder kommer i monte

*' *' I FL YGvapenNYTT:s temaserie 
om utländska flygvapen är detta av
snitt 17. Om Förenta Staternas flyg
styrkor har tidigare publicerats: US 
Marine Corps (1n2), Air National Gu
ard (4nS), Strategic Air Command (1/ 
77) och US Coast Guard (4nS). *' -6*' 

Text: Jan-Olov Tegnelius. 

Källor: 	TAC Hq, Lang/ey AFB. 
TAC SquadronIS;gna/ Pub/;eations /ne. 

Foto: USAF, H. R. Mu;r, m fl. 

ringsfärdiga delar , som på kort 
tid kan monteras ihop på det 
nya flygfältet. 1400 flygfält 
finns på listan över tilltänkta 
baser som kan användas. 

TAC består av två delar 
nämligen: 1) 9th Air Force med 
högkvarter Shaw AFB/S. Ca
rOlina, som ansvarar för TAC :s 
flyg öster om Mississippi-flo
den; 2) Väster om floden finns 
12th Air Force med högkvarter 
på Bergstrom AFB , Texas. 

TAC 	 ansvarar också för 
USAs flygbaser i Panama. Där 
finns endast en mindre styrka 
med Cessna 0-2 och trans
porthelikoptrar av typen Bell 
UH-1 N. Fram till hösten 1978 
hade TAC ett detachemen~ 

med A-7 'Corsair 2'. Detache
mentet övertogs av Air Natio
nal Guard. som också använ
der A-7. Dessutom har Air Gu
ard och Air Force Reserve ett 
detachement med sex C-130 
'Hercules' i Panama. 

• TAC leder också aktivite
terna vid två utprovningscent
raler. Den ena är Tactical War
fare Center, Eglin AFB, Florida. 
TAWC bildades 1963 för att 
förbättra samverkan mellan ~ 

Ovan: 	Tv. TAe·flottJl~ är utrust.d. med USAF:s mMt avane.rachl 
attllckflygplan F·H1, som har ,."ängföl/aoo. radar och n.r 
öv""/udsfa" äv." p. lägst. höld. - P. 80·tal./ förs.s TAC m~ 
42 mo/~Is·/stör(ECM)flygplan av typ EF·111A. 

N~an: Spanlngsv.rslon.n av 'Phantom ', RF-4C, fInns p. tv. TAC·flott,,· 
I", - Som lalrtflygplan har 'Phan/om' .rs.tts av F·15 'Eagl.'. 

Ovan: Bara.n TAC·flottJII har levar attaclrl/ygplan.t A·70 'Corsalr'. 


N~an: Tv. TAC-attllclrllottJll.r flyg.r A·10 'Thunchlrbolt 2 '. 
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taktiskt flyg och armestrids
krafter . I dag sysslar man med 
utprovningar av taktiska vapen 
(ex FAE-bomber), spaningsut
rustningar och elektroniska 
störutrustningar (stcirkapslar) 
m m. - Den andra utprov
ningscentralen är Tactical 
Fighter Weapons Center 
(TFWC) vid Nellis AFB , Las Ve
gas, Nevada. Där testas nya 
taktiska flygplantyper (t ex 
A-1O, F-15 , F-16) samt dessas 
bevapning. Resultaten leder 
fram till lämplig flygtaktik för 
respektive flygplantyp. - En 
underavdelning till TFWC ar 
Fighter Weapons School 
(FWS). som utbildar hand
plockade flygförare till spec I
alister inom taktisk flygstrids
föring . Förarna återvänder ef
ter kursens slut som taktikex
perter till sina hemmaförband 
för att där i sin tur delge sina 
nyvunna kunskaper. 

En av många erfarenheter 
från kriget i Sydostasien var att 
övningarna i fredstid inte var 
tillräckligt verklighetstrogna. 
Därför kom man i början av 
70-talet att utveckla nya ut
bildningsprogram. Nedan en 
del av de program som finns i 
dag , 

• RED FLAG: Vietnam-kriget 
visade statisti skt, att om en 
förare överlevde de tio första 
stridsuppdragen , fick han så 
mycket stridsva na att hans 
chanser att klara sig i fortsätt
ningen okade markant . Öv
ningsprogrammet Red Flag ar 
uppbyggt för att träna TACs 
förare och navigatörer att över
leva de tio första viktiga strids
uppdragen. Utbildningen sker 
vid Nellis AFB. Dit ombaseras 
hela "squadrons' för att delta i 
övningskriget. Precis så som 

man skulle göra i ett verkligt 
läge. 

Efter ankomsten till Nellis 
tilldelas gästförbanden anfalls
mål inom det stora övnings
området i Nevad a-öknen . För 
att nå fram till målet, som kan 
va ra ett 'fientligt' flygfält, mås
te man flyga över fientligt luft
försvarat område. Risk finns 
här att man blir " nedskjuten " 
av fi :s luftvärn (u tgörs av be
lysningsradar av sovjettyp), 
Klarar man sig I ikväl igenom, 
dyker fi:s jaktflyg upp (utgörs 
av F-SE 'Tiger 2' användandes 
sovjetisk taktik). Det gäller att 
försöka skaka av sig dessa in
nan man når målet. 

Vid återkomsten till Nellis 
sker en omfattande genom
gång med visning av fi:s mål
kamerafilmer och luftvärnets 
TV-målkameraband - allt klart 
utvisande vilka som blivit 
" nedskjutna" samt vilka fel 
som begåtts . De besättningar 
som blivit "nedskjutna " flygs 
med helikopter och släpps av 
på ungefär den plats där de 
skulle ha hamnat om de hade 
blivit tvungna att skjuta ut sig . 
Där får de utnyttja sina kun
skaper i att använda nödut
rustningen samt hålla sig un
dan för fi:s spaningspatruller . 
Så smån ingom hämtas besätt
ningarna av räddningsheli
koptrar som åter för dem till 
Nellis AFB. 

En övningsperiod vid Red 
Flag omfattar 14 dagar . I bör
jan av övningsperioden är öv
ningarna relativt lätta, men 
mot slutet av utbildningen blir 
krigsspelen mer avance rade. 
Attacken bär störkapslar för att 
störa fi:s luftvärnsradar. En del 
flygplan bär dessutom signal
sökande robotar avsedda för 
fi:s radar. Utanför fi :s luft

värns- och jakträckvidd väntar 
Iufttankningsflygplan som 
hjälp till dem som är i behov av 
mer bränsle. 

Red Flag anses allmänt som 
ett mycket realistiskt övnings
program och förare med strid
serfarenheter från Sydostasien 
har uttalat , att mycket verklig
hetstrognare än så här kan 
man inte öva. 

Även andra än USAF har vi
sat intresse för Red Flag, Dit 
hör Marinkåren , Flottan och 
brittiskä RAF, som vid flera till
fällen deltagit med såväl 'Buc
caneer' som'Jaguar'. 

BLUE FLAG: Stabsövning , 
för att öva beslutsfattarna vid 
högre staber . 

GREEN FLAG: Man övar att 
med hjälp av målinformation 
utveckla taktik som kan an
vändas mot en framtida fiende . 

BLACK FLAG. Övning för 
klargörings- och tekniskt un
derhåll. - De övande flygfö r
banden flyger mycket spar
samt under måndag, torsdag 
och fredag . Tisdag och onsdag 
flyger man i stället dubbelt så 
mycket som normalt. Detta för 
att hela klargöringsorganisa
tionen skall få känna på den 
hårda belastning som kommer 
att uppstå vid ett k rig . 

GOLO FLAG: Avsedd för 
m indre erfarna TAC-föra re. 
Förare med mindre än två års 
flygtjänst ökar under övnings
programmet sin flygtid med 30 
proc. 

GREY FLAG .· Utvärdering av 
st ri dsbe redskapen hos enskil
da förare ; Squadrons och 
Wings, 

• • Flygutbildningen inom 
TAC. - Den grundläggande 
flygutbildningen sköts av Air 
Training Command (ATC). Men 

den fortsatta utbildningen på 
taktiska flygplantyper tar där
emot TAG själv hand om , Även 
de förare som skall flyga tak
tiska flygplan i Europa (U.S. Air 
Force Europe) och Stilla Havs
området (Pacific Air Forces) 
utbildas av T AG. 

De nyutexaminerade förarna 
med 225 flygtimmar från ATC 
går inte direkt till TIS / GFSU . 
TAC har även något som kallas 
" Lead-in- Training " . Denna ut
bildning bedrivs med drygt 100 
T-38B 'Talon ' vid Holloman 
AFB, New Mexico. Där får ele
verna lära sig flygtaktik med en 
flygplantyp de är vana med 
sedan flygskolan. Härigenom 
blir det lättare att koncentrera 
sig på flygtaktiken 

"Lead-in-Training' ger en 
välkommen bonuseffekt. Man 
spar pengar, då T-38 är betyd
ligt billigare att flyga an t ex 
F-4 'Phantom'. Efter två måna
ders " Lead-in-Training ' börjar 
eleverna en något förkortad 
TIS/GFSU på något av TAC :s 
stridsflygplan . Därefter place
ras de på någon flottilj. 

• • TAC:s flygplanstyper. 
- Den flygplantyp man först 
tänker på när man hör talas om 
TAC är nog F-4 'Phantom'. 
'Phantom ' används av TAC fö r 
i huvudsak två uppgifter: spa
ning och attack . Som jaktflyg
plan har 'Phantom ' i stort sett 
ersatts av McDo nnel1 Douglas 
betydligt stridseffektivare F-15 
'Eagle '. TAC har tre jaktflottil
jer och en skol flottilj med 'Ea
gle' . - Som attackersättare 
av 2-motoriga 'Phantom' 
valdes 1-motoriga F-16 'Gon
dor'. Den första flottiljen som 
erhöll F-16 var Hill AFB, Utah . 
Där kommer snart ca 100 F-16 
att vara baserade. 

Ovan: Eldledningsflygplanet OV-10A 'Bronco'. 

Nedan: AC- 130H 'Spectre' - flygande "kanonbIt". 




Endast en flottilj med attack
flyg planet A-7 'Corsa ir 2' finns 
kvar , De andra två flottiljerna 
som flög A-7 har ombeväpnats 
till A-1Q 'Thunderbolt 2', A-1Q 
är ett attackflygplan op timerat 
för anfall mot pansarstyrkor, 
Imponerande är bl a flygpla
nets 30 mm kanon, va rs vapen
verkan lär tränga igenom allt i 
dag känt pansar, Det mest 
avancerade attackplanet hos 
TAC är F-111 , Med sin stora 
lastkapaCitet. långa räckvidd 
och overljudsfart på lägsta 
höjd har denna flygplantyp 
sannolikt de största chanserna 
att klara sig helskinnad över 
fientligt territorium , - En ver
sion av 'Phantom' som troligen 
är mindre känd är F-4G, även 
kallad " Wild Weasel", G är 
en ombyggd F-4E, där bl a 
nosautomatkanonen ersatts 
med sig nalspan i ngsanten ner, 
Versionen har en mängd an
tenner för att lokalisera och 
bekämpa i första hand luft
värnsradar , F-4G kan bära 
robotarna 'Sh rike ' och 'Stan
dard ARM' ; båda signalsö
kande, 116 F-4G ersätter de 
äldre Wild Weasle-flygplanen 
EF-4C och F-10SG 'Thunder
chief', vilka blivit överförda till 
Air National Guard, 

• Två flygplantyper som utåt 
kanske inte märks så mycket är 
OV-10A 'Bronco' och Cessna 
0-2A, Dessa enklare flygplan 
utnyttjas av TAC som eld led
ningsflygplan Via radio begär 
armeförb ,md ofta flygunder 
stöd med attackflyg, TAC be
ordrar fram aktuella flygplan 
samt vidarebefordrar beg äran 
till en flygande ledningscentral 
(EC-130H), När attackflyget 
flyger an markerar OV-10/0-2 

målen med rökraketer, 
1974 överfördes samtliga 

270 C-130 'Hercules' till Milita
ry Airlift Command (MAC), 
Kvar hos TAC blev endast ett 
mindre antal 'Hercules' för 
special uppgifter , EC-130H är 
en av tre versioner som finns 
kvar hos TAC, Versionen an
vänds som Airborne Battlefield 
Command and Controi Center , 
Arbetsuppgifterna för denna 
luftburna stridsledningscen
trai består bl a av att ta emot 
begäran om flygunderstöd 
samt att därefter avdela attack
flyg mot de begärda målen, 
Centralen tjänstgör också som 
relästation . Man kan t ex med
dela attackflyget i luften om 
ändring av mål samt ta emot 
radiomeddelanden från flyg
plan, som av vissa skäl blir 
tvungna att landa på annan 
än den ordinarie basen. Hela 
ledningscentralen finns in
rymd i en kapsel (vikt 9 ton). 
Den rullas in i flygplanets last
rum. Centralen rymmer 16 per
soner, Deras utrustning består 
av 20 radiostationer och en 
teleprinteranläggning för för
bindelse med flygplan samt 
markcentraler. 

Den andra intressanta vei 
sionen av 'Hercules' är 
MC-130H, 'Combat Talon 
Blackbird', MC-130 är främst 
avsedd att transportera fall
skärmsjägare vid komman
douppdrag, Flygplanen har 
därför en hel del specialut
rustning som inte finn s på van
liga 'Hercules'. MC-130 har bl a 
terrängföljande radar i nosen, 
lämplig att användas vid låg
höjdsflygning, Dessutom finns 
olika typer av rad arvarnare, 
Förmodligen har flygplanen 
också remsfällare och utrust

ning för att störa luftvärnsra
dar, Med denna utrustning kan 
MC-130 på låg höjd navigera 
sig fram och med relativt liten 
risk för upptäckt vid en fritag
ningsoperation över främman 
de territorium, 

AC-130H 'Spectre' är den 
tredje 'Hercul es'-versionen 
hos T AC - kanske den mest 
spektakulära av alla C-130
versioner som byggts. AC-130 
togs fram för att lokalisera 
och bekämpa fordonskon
vojer på den s k Ho Chi-minh
leden i Vietnam. På flygpla
nets vänstra sida finns föl
jande kanoner: två mini 7,62 
mm , två 20 mm och en 40 mm 
samt en 105 mm haubits . För 
att kunna hitta mål i mörker 
har AC-130 lågljus-TV (som 
endast kräver månljus) samt 
IR-kameror . TAC har nio 
AC-130H i tjänst. Den äldre 
versionen AC-130A flygs nu
mera endast av Air Force Re
serve. 

• Det dyraste och mest avan
cerade flygplanet i TAC är Boe
ing E-3A 'Sentry ' , Planet är en 
utveckling av civila Boeing 
707-320B. E-3A används som 
flygande stridsledningsradar
centraI. Det mest synliga på 
flygplanet är den stora platt
runda radarantennen på flyg
kroppens ovansida, Antennen 
roterar normalt med sex 
varv/min. För att kunna utnytt
Ja radarn behövs ombord en 
stor dataanläggning, vars tota
la kapacitet är imponerande 
800,000 ord. Vid en flyghöjd på 
9000 m kan radarn upptäcka 
mål på lägsta höjd upp till 400 
km avstånd . 

Hemmabas för samtliga 
E-3A är Tinker AFB, Oklahoma 

City . Där sker utbildningen , Ca 
20 E-3A finns i dag i tjänst vid 
flottiljen . Totalt kommer 34 
E-3A att levereras till TAC. 
Sedan hösten 1978 finns ett 
detachement med E-3A på Kef
lavik-basen på Island, 

TAC har också Boeing 
EC-135 (ombyggda KC-135:or). 
Dessa använder man som fly
gande relästationer och ledar
flygplan vid ombaseringar av 
stridsflygplan över Atlanten till 
och från Europa. - Tre typer 
av helikoptrar finns i TAC: Si
korsky CH-53C 'Sea Stallion' , 
CH-3E 'Sea King ' och Bell 
UH-1N "Huey', Helikoptrarna 
används för transport samt 
som beväpnad eskort vid 
räddnings- och kommando
uppdrag. 

• • TAC i framtiden , - Det 
ser ljust ut för TAC . Redan i 
dag är TAC en av hörnpelarna 
inom U,S . Air Force. Somma
ren 1979 övertog TAC ansvaret 
för USA:s luftförsvar. Aerospa
ce Defense Command (Luft
försvarskommandot) upplös
tes och huvuddelen överfördes 
till TAC, Detta betydde att TAC 
kom att tillföras mer folk och 
flygplan . I början på 80-talet 
kommer TAC att tillföras värl
dens modernaste motme
dels-(ECM)-flygplan - totalt 
hoppas man på 42 EF-111 A. 
Från och med i år (1980) kom
mer TAC att ha mer än 100.000 
anställda och 2,000 flygplan I 
krigstid växer sig TAC ännu 
större - då tillkommer flyg
plan och personal från Air For
ce Reserve och Air National 
Guard. 

TAC :s motto är " READI
NESS IS OUR PROFESSION = 

" beredskap är vårt yrke" . • 
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*' *' Med hänsyn till den kraftigt ökade effektiviteten 
hos offensiva flygsystem får luftförsvaret ökad betydel
se i framtiden. Om vi inte på ett gynnsamt sätt kan 
bestrida en angripare möjl igheterna att utnyttja at
tackflyg, får vi ytterst svårt att åstadkomma till
räckliga försvarsåtgärder i händelse av krig. 
Exempel på ett gynnsamt utnyttjande av offensivt 
flyg är att kunna patrullera över vårt område och 
genomföra upprepade anfall till dess vapenlasten 
är levererad i lämpliga mål. Det är lätt att förestäl
la sig hur omöjliga förstärkningar till Norrland skul
le vara i en sådan situation eller hur besvärande 
situationen skulle bli för våra fartyg under gång. *' *' Det kan alltså ifrågasättas om försvaret blir me
ningsfullt, om vi inte kan bestrida en angripare luft
herraväldet. Vi måste alltså kunna ställa höga krav på 
vårt luftförsvar. Hög effekt, möjligt att utnyttja i alla ope
rativa situationer, uthålligt i lika hög grad som andra 
system. Diskussionen huruvida jaktflyg eller luftvärns
robotar besitter de gynnsammaste förutsättningarna 
att tillgodose luftförsvarskraven har förts under lång 

tid. 	 *' *' *' 

Flygsystemets 

betydel e i ett 


AV överstelöjtnant Ove Sundkvist 

D 
e erfarenheter som finns från 
luftförsvar under de senaste 
15 åren måste hämtas från 

Vietnam och Mellanöstern. Trots 
aH 	 USA i Vietnam genomförde ett 
mycket stort antal stridsflygplanfö
retag mot ett starkt uppbyggt luft 
värnsförsvar blev flygplanförluster
na små. De sammantagna mate 
rielförlusterna i flygkriget blev för 
USA inte större än att de ekonomiskt 
motsvarar ca en (1) procent av för
svarsanslagen . 

Man kan dra många slutsatser 
från flygkrigföringen i Vietnam. Föl
jande bör dock observeras: 

• 	 Små förluster under lång tid kan 
kom penseras av stormakten ge

nom ökad prod uktion, vi lket in
direkt resulterar i moderniser ing 
av vapensystem . 

• 	 Utvecklingen av offensiva va
pensystem accelererade , i vissa 
fall syns resultaten först nu . 

Erfarenheterna från 1967 och 
1973 års krig i Mellanöstern är mer 
påtagliga som resultat av det rörliga 
operativa kriget. 1967 fick det isra
el iska flyget 1,4 proc förluster per 
uppdrag , men under första dygnet 
erhö lls upp til14 proc förluster . 

Under Vom Kippur-kriget 1973 var 
medel förlu sten 1,1 proc , men under 
de två första dygnen var fö r lusterna 
högre, Egypten had e vid krigsut
brottet 158 lv-robotbatterier , varav 

60 i frontzonen. Av dessa 60 förstör
des 50 genom sex olika operationer. 
Detta tvingade Egypten att utnyttja 
sitt attackflyg för luftförsvarsuppgif 
ter . De offensiva egyptiska företag 
som genomfördes mot eH israeliskt 
luftförsvar med jaktflyg som huvud 
komponent fick ca 20 proc förluster 
per företag (enligt israeliska uppgif 
ter) . 

Det förefaller alltså som om luft 
försvar med luftvärnsrobotar som 
huvudkomponent har haft svårt att 
nå upp till mål som hög effekt , an 
vändbart i alla operativa situationer 
och god uthållighet. Detta kan där
emot anges vara egenskaper som 
tillgodosetts med jaktflyg. 
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S trid om spa
ningsmedel. - De medel som kan 
utnyttjas för upptäckt av flygplan i 
luften har successivt utvecklats un
der de senaste 40 åren. Under en 
lång tid kunde endast de flygplan 
uppJäckas som visade sig mot 
gynnsam bakgrund av himmel eller 
hav. Dessa begränsningar resulte
rade i stora problem för luftförsvar. 
Under senare år har den moderna 
elektroniken gjort det möjligt att ur
skilja de mycket svaga radarekona 
från flygplan ur de mycket starka 
markekona. Det som gör denna sig
nalbehandling möjlig ärden ändring 
av radarsignalens frekvens som 
åstadkoms då ett radarbelyst före
mål rör sig, den så kallade doppler
frekvensen. 

Doppiertekniken utnyttjas numera 
för alla typer av radarstationer. I 
Sverige är JaktViggen utrustad med 
flygburen dopplerradar. Härigenom 
kan flygplan upptäckas på stora av
stånd oberoende av målets flyghöjd. 

Radarstationer som står på mar
ken kommer att få begränsad täck
ning mot flygplan på låg höjd på 
grund av terrängens höjdvariationer 
och av jordytans krökning . Detta 
kan till del kompenseras genom att 
stationerna placeras i höga torn. 
Runt Sveriges kuster finns en kedja 
med tornradarstationer , PS 15. En 
sådan utformning gör emellertid 
dessa radarstationer mycket sårbara 
i krig . Om goda (=bättre) upptäckts
avstånd eftersträvas måste radar
stationer bäras av flygplan eller he
likoptrar. 

Internationellt har flygburna ra
darstationer utvecklats. Detta gäller 
både USA och Sovjetunionen. Det 
amerikanska flygburna varnings
och ledningssystemet AWACS är 
under produktion och avses bl a ut
nyttjas i Europa. Genom ett sådant 
system kan upptäckt av flygplan ske 
på stora avstånd . Utvecklingen 
kommer att leda till att det tas fram 
medel för att bekäm pa och störa ra
darstationer. Ett eventuellt framtida 
krig kommer sannolikt att inledas 
som en strid om spaningsmedlen . I 
denna strid ingår tre delar - lokali
sering , bekämpning och störning. 

Lokalisering kan ske på olika sätt. 
Fasta radarstationer kan lokaliseras 
i fred genom spionage, som numera 
borde kunna ske genom spanings
satelliter. Man måste räkna med att 
fasta stationer kommer att bli an
fallna med olika typer av vapen. Un
der 1990-talet kommer det emeller
tid också att finnas precisionslokali
seringssystem, som på några se
kunder fastställer läget för ett stort 
antal sändande radarstationer med 
några tiotal meters noggrannhet. 

Det är naturligt att så starka sändare 
som radarstationer röjer sin exi
stens och sitt läge, eftersom de ut
sända signalerna kan avlyssnas på 
mycket stora avstånd. Det blir då i 
huvudsak en fråga om hur lång tid 
det tar att föra fram vapenbärare, 
och vilka vapen som insätts för be
kämpning. 
•• Mot oskyddade radarstationer 
har alla flygburna vapen god verkan. 
Det har också arti lIeri, salvpjäser 
och markrobotar. Möjligheterna för 
en oskyddad radarstation att överle
va på 1990-talet blir alltså små, om 
den är placerad inom räckvidden för 
fientligt artilleri. Om vi inte kan för
hindra att en angripare uppträder 
kontinuerligt över vårt territorium 
t ex om vårt luftförsvars höjdtäck
ning är begränsad - kan vi befara 
att tidsfördröjningen till bekämp
ning blir mycket kort . Det är också 
möjligt för en angripare att omedel
bart före en anfallsvåg sätta in lämp
ligt utrustade och beväpnade flyg-

Ett större hot kommer emellertid 
att uppstå, när vapen har utvecklats 
som styrs i det referenssystem som 
lokal iserar sändare. Mot ett sådant 
vapensystem hjälper det inte att 
stänga av radarstationen om den en 
gång varit i funktion. Den måste 
skyddas genom andra åtgärder. 

Det finns tre olika sätt att undgå 
framtida vapens verkan i detta avse
ende: 

a) att inte utnyttja radarstationer; 
b) att skydda stationerna mot vapnens 

verkan; 
e) att flytta stationen tillräckligt snabbt. 

Det första alternativet in nebär att 
andra hjälpmedel för spaning (sen
sorer) skall utnyttjas. Människans 
ögon är bra, men de har mycket be
gränsade upptäcktsavstånd mot 
flygplan. De har inte heller förmåga 
att se under mörker eller genom 
moln. Tekniken kan erbjuda hjälp
medel i form av ljusförstärkare eller 
värmespaningsutrustn ingar. Räck
vidden blir dock även här begränsad 

I USA provar man ett revolutionerande system för malupptäckt i kombination med bekämpning, 
som kallas PLSS (= Precision Location/Strike System). Det fungerar oberoende av väder, och 
ljusförhållanden. Systemet utnyttjar en hyperavancerad, elektronisk teknik, som sekundsnabbt ger 
malupptäckt med styrdata och medger attackinsats med styrda vapen inom nagra minuter. 
Bilden visar. A) Spanings- och relä flygplan ; B) Frontlinje; e) Mal: D) Undersystem för E) Måldata
analysenhet och F) Insatsbeslutsorgan; G) Spaningsflygplan för ostyrda vapen (reserv); H) Attack
flygplan med egen o/e distansstyrda vapen. 
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plan för att bekämpa våra spa
ningsmedel, om vi inte har ett luft
försvar med tillräcklig täckning av 
områden och höjdski kt. 

Signalsökande robotar har mål
sökare som styr roboten mot en 
sändande radarstation. Sådana va
pen har utnyttjats i krig och deras 
förmåga vidareutvecklas alltmer. 
Genom att öka robotens hastighet 
och genom att förse den med ytter
ligare en målsökare som kan upp
täcka radarstati onens värmestrål
ning, ökar man verkanssannolikhe
ten avsevärt. En bit in på 90-talet 
kommer sannolikt alla attackflyg
plan att utrustas med signalsökande 
robotar. 

och utrustningarna klarar inte av då
ligt väder. 

Exempel på system som fungerar 
med begränsad ambitionsnivå är 
armens robotsystem 70 och flyg
vapnets optiska luftbevakningssy
stem. 

D et andra al
ternativet, att skyd da rad arstat io
nerna, kräver att motståndskraften 
ökas avsevärt genom utnyttjande av 
betong, berg eller pansar. Exempel 
på sådana system är de radarstatio
ner som nu införs i flygvapnet (PS 
860) och de som avses anskaffas 
under 1980-talet (PS 870) . Den först
nämnda typen är höj- och sänkbar ~ 
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i ett hål i berget och förses med en 	 går i ett flexibelt och täckande över flygplanet. Attackflygplanens robot

vakningssystem torde enbart åstad beväpn ing har alltså redan överflygstark skyddslucka som kan stängas. 
komma viss ammunitionsförbruk lat de enkla luftvärnsrobotsystemen .Den andra stationen sticker ut en 
ning för angriparen . Endast under fö rutsättni ng att det är snabbt utbytbar antenn ur sitt bergs

farligare för motståndaren att flygaskydd . Dessa skydd måste vara fas
ta, men själva radarutrustningarna 
kan flyttas mellan olika anläggning
ar . Pansarskydd kan kom ma att ut
nyttjas för rörlig luftvärnsradar. Det 
blir då nödvändigt att utnyttja for
don med stridsvagnsegenskaper, 
men skyddet uppåt måste ytterligare 
förstärkas. Det är emellertid inte till 
räckligt att öka skyddsnivån i varje 
enskild station. För att kunna vidta 
skyddsåtgärder i tid, och för att veta 
om faran är' över, måste man inord
na alla spaningsmede l i ett system 
som har kontroll över läget i stort 
För detta krävs ett sambands- och 
ledningssystem , vilket begränsar 
den möjliga rör li gheten. 

Det tredje alternativet för framti
den är att flytta radarstationer till 
räckligt snabbt. Detta kan endast 
ske genom luften. Flygburna radar
stationer är i framt iden det enda rim
liga alternativ som kan tillgodose 
krav på spaning och överlevnad då 
angriparens flyg finns i aktuellt om
råde. Flygburna system har också 
goda förutsättningar att upptäcka 
lågtflygande mål på stora avstånd . 
Under 80-talet kan väsent li ga för
bättringar åstadkommas genom att 
placera radarstationer i speciella 
kapslar som hängs under flygplan, 
eller genom anskaffning av speciel
la radarspan ingsflygplan . 

• En annan faktor i striden om spa
ningsmedlen är elektronisk stör
ning , vilseledning och utnyttjande 
av skenmål. Dessa medel syftar till 
att dölja mål eller ge falsk informa
tion. Effekten av elektronisk stör
ning beror främst av radarstationer
nas kvalitet och störsändarens av
stånd. Här föreligger alltså samma 
problem som vid risker för bekämp
ning. Om vi inte har ett luftförsvar 
med erforde rlig täckning i yta och 
höjd, kan fientliga flygplan operera 
över vårt område och störa ut våra 
spaningsmedel på ett dramatiskt 
sätt. Enkla system utan erforderl ig 
höjdtäckn ing kommer därmed att ge 
ett mycket litet bidrag till vårt luft 
fö rsvar. 

Striden om spaningsmed len har 
redan påbörjats. Stormakterna har 
stora utvecklings- och anskaff
ningsprogram för 80-talet Vårt 
framtida Iuftförsvar måste därför 
bygga på ett väl utformat spanings
system bestående av: 1) optisk Iuft 
bevakning , 2) radarsta ioner ' med 
skydd mot vapenverkan samt 3) luft 
rörliga radarstationer. De senare 
kan vara antingen jaktflygplan eller 
speciella f lygplan . 

Luftförsvarsenheter som inte in-

L uftvärn. 
Enkla I uftvärnssystem kan bl i rela
t ivt billiga och anskaffas i stort antal. 
Exempel på sådana system är de 
amerikanska 'RED EYE ' och 

RBS 70 - svenskt robotsystem. 

Upp ur underjorden - PS-860. 

'STINGER ', de sovjetiska SA-7 
'STRELA' och SA-9 samt det sven
ska RBS 70. Sådana system tår 
emellertid klara begränsn ingar 
främst vad gäller användbarhet och 
verkan. Höjdtäckningen begränsas 
till 2 000-3000 meter. Redan under 
kriget i Vietnam utvecklade USA va
pensystem som kunde insättas från 
högre höjder, vil ket således gav ett 
fullständ igt skydd tör det anfallan de 

på bekväm medelhöjd , har de enkla 
robotsystemen en chans att komma 
till verkan. 

En annan bri st hos enk la luft 
värnssystem är att de inte fungerar 
under mörker eller dåli gt väder . Den 
tekniska utvecklingen för vapen sy
stem kommer efter hand att öka för 
mågan att uppträda under sådana 
förhållanden . Detta gäller speciellt 
flygplan, eftersom dessas förmåga 
att åstadkomma hög effekt med be
gränsad kvant itet motiverar investe
ri ngar i kvalificerade utrustningar. 
Samma utveckling sker även för he
likoptrar och stridsvagnar. 

De enkla luftvärnssystemens bris
ter i förhållande tiil framtida attack
system s fö rmåga att utnytt ja hogre 
höjder, större avstånd , mörker och 
dålig sikt blir alltmer framträd ande. 
För att luftförsvaret skall få ve rkan 
krävs allväderssystem med stö rre 
räckvidder. Deras fu nkt ion måste 
bygga på radarstationer . Hotet mot 
radarstationerna resulterar i krav på 
ett Yt- och höjdtäckande luftförsvar 
som inordnas i ett förberett led 
ningssystem. Man kan överväga att 
bygga upp ett sådant luftförsvars
system med luftvärnsrobotar. Kravet 
blir då att anskaffa en serie o lika 
system som komp letterar varand ra 
och grupperas i samma område. 
Kostnaderna blir eno rma. Ett ameri
kanskt luftvärnssystem av god kvali 
tet , 'PATRIOT , beräknas kosta åtta 
miljarder kronor enbart i utveck
lingen . Ett annat aktuellt NATO-sy
stem , 'ROLAND ', har drabbats av 
stora kostnadsö kni ngar - sann olikt 
med hänsyn t i ll anpassn ingar till 
framtida stridsmiljö. Detta system 
har också drabbats av förseningar. 

Erfarenheterna har visat att inte 
en s det mest omfattande, i fred ut
byggda och integrerade luftför
svarssystem med luftvärnsrobotar 
kan åstadkomma mer än någon eller 
några procents förluster för angri
paren. Huvuddelen av de an fall ande 
flygplanen kommer att nå sina mål 
och bl a slå ut luftvä rnssystemens 
spaningsmedel , eftersom dessa 
måste användas för att systemen 
överh uvudtaget skall ha någon ef
fekt 

Ett annat problem med luftvärn 
är att endast de enheter som är 
grupperade i nära anslutning t ill 
fientli ga f lygplans flygväg kan verka 
mot en angripare . Med hjälp av 
framtida lokaliseringssystem kan 
uppkomna luckor i luftförsvaret 
snabbt kartläggas och ftyg utnyttjas, 
bl a för successiv utslagn ing av luft
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värnsenheter. En möjlighet skulle 
kunna vara att aktivt försvara sig 
genom att bekämpa vapen som rik
tas mot det egna systemet. Luftvärn 
kan emellertid bekämpas med glid
bomber som fälls från flygplan som 
inte går in i luftvärnets täcknings
område. En sådan bomb kostar en 
bråkdel aven luftvärnsrobot. För en 
liten nation är det inte möjligt att 
föra ett så olönsamt försvar . Vi har 
inte råd att skjuta på bomber med 
robotar . Dessutom måste verkan 
ifrågasättas. 

Det kom mer alltså att b I i svårt att 
kombinera överlevnad och verkan i 
framtiden . Den vapentekniska ut
veckli ngen har defin iti vt inte av
stannat under de senaste åren. Och 
framtiden förefaller just nu innebära 
fortsatta rustn ingar . Elektronikut
vecklingen kommer att medge loka
lisering , bekämpni ng och störning 
av luftvärnssystem. En framtida an
passning til l detta hot kräver att ro
botar utnyttjas i sammansatta sys
tem, vilket resulterar i snab bt ökan
de kostnader. För att överhuvudta
get vara användbart måste systemet 
vara täckande över ett område och 
på alla aktuella höjder. Detta ställer 
krav på flera ol ika syst m , anti ngen 
f lera lv-system eller jakt- och luft
värn tillsammans. 

Jaktflyg. - Kost
nadsutveckli ngen för jaktf lygplan 
har varit oroande under de senaste 
20 åren. I och för sig skulle den kva
litetsnivå som utnyttjades för 20 år 
sedan kunna utnyttj as med förbätt
rade vapen och således erbjuda ett 
lågkostnadsalternativ för jaktflyg . 
Sådana system skulle emellertid få 
klara begränsn ingar vad gäller ver
kan i mörker och nedsatt sikt samt 
gentemot fientliga, mer kvalificera
de flygplan . På samma sätt som för 
enkla luftvärnssystem skulle deras 
verkansmöjligheter vara beroende 
av att ett mer kva l if icerat system 
skyddade mot vissa typer av hot . 

Kval ificerade jaktflygplan har 
förmåga att med lämpliga vapensy
stem bekämpa alla förekommande 
måltyper över hela ytan , från absolut 
lägsta till högsta flyghöjder. Genom 
sin stora rörlighet kan ett begränsat 
antal jaktflygplan som insätts i sam
ordnade anfall ge mycket stor lokal 
eldkraft. Två divisioner jaktViggen 
som anfaller samlat kan sålunda 
fö ra fram ca 100 kvalificerade robo
tar mot en angripare på några mi
nuter oberoende av var de fientliga 
flygplanen uppträder. Denna förmå
ga t ill kraftsamling och hög eldkraft 
utgör en grundförutsättning tör att 
Investeringar i modern teknik skall 
vara lönsam. 

I ett framti da krig fwmmer även 

metoder för bekämpning av jakt
flygplan att tillämpas. Flygplan 
kommer att vara sårbara såväl i luf
ten som på marken . 

• Tack vare sin höga hastighet kan 
luftförsvarsflygplan i luften normalt 
endast bekämpas efter upptäckt och 
ledning från aktiva radarstationer . 
Denna inmätning är röjande och kan 
utnyttjas av oss för störning och be
kämpning . Flygplanens tredimen
sionella rörelseförmåga erbjuder 
alltså mycket påtagliga fördelar 
framför stillastående system som 
kan lokaliseras och bekämpas. 

Vår defensiva situation gör det 
fördelaktigt för oss att utnyttja elek
troniska motmedel mot fientliga ra
darstationer. Anledningen är: Dels 
att vi är omgivna av hav; dels att 
basområden för flyganfall mot oss 
är belägna på stora avstånd . Detta 
tvingar en angripare att genom luf

ten föra fram alla de utrustningar, bl 
a radarstationer och motmedel , som 
krävs i ett framtida krig , medan vi 
kan ha kombinationer av markpla
cerade och flygburna enheter. 
Framtida markplacerade motme
medelsutrustningar kan göras effek
tiva och billiga . 

Om en angripare kan tvingas ut
nyttja aktiva spaningsmedel får vi 
alltså avgörande fördelar. Jaktflyg 
erbjuder dessa fördelar . Detta förut
sätter dock att olika aktiviteter sam
ordnas i en kvalificerad lednings
funktion - ett strids led nings- och 
luftbevakningssystem med god ut
hållighet. 

Bekämpning av flygplan på mar
ken i basområden utgör ett allvarligt 
hot. Detta är dock inte resultatet av 
någon sentida teknisk utveckling . 
Det är bekäm pningsprinciper som 
tillämpats sedan lång t id tillbaka. 
Nackdelen med flygplansystem är, 

att banor och uppställningsplatser 
kan lo kal iseras redan i fred och i 
händelse av krig utsättas för en mål
inriktad bekämpnin g. Förde len med 
flygplan är att de kan insättas från 
krigsbaser som är belägna långt 
bort från angriparens flygvägar. Det
ta framtvingar en nära nog landsom
fattande bekämpningsinsats för att 
begränsa flygplans verkansmöjlig 
hete r. Den bekämpningsinsats som 
krävs kan alltså bli orimlig för en 
angr ipare , om vi utvecklar flygplan
system mot ökad spridning öve r 
landet. En sådan utveckling sker re
dan nu. Flygplan 37 'Viggen ' är ut
vecklat med speciell hänsyn till krav 
på uppträdande från skadade banor 
eller landsvägsbaser. Flygplanets 
storlek och vikt gör det emellertid 
omöjligt att operera från områden 
som inte är förberedda under freds
tid genom utbyggnad av uppställ
ningsplatser och kompletterande 
anläggningar i anslutning till vägar. 
En sådan utbyggnad kommer att ske 
under 80-ta let. 

•• Framtida teknik kommer att 
göra det möjligt att utveckla flygplan 
som ytterligare ökar grupperings
ytan för flygplan i enlighet med vad 
som 1979-02-21 angavs i OB:s Per
spekt ivplan del 1: 

"I flygsystemet ingår en ny typ av 
enhetsflygplan (JAS Ny) för iakt -, at
tack- och spaningsuppgifter. Stor 
vikt kommer att läggas vid systemets 
förmåga att överleva bekämpning på 
marken för att koncentrerat kunna 
insättas i för en angripare kritiska 
skeden aven invasion. Teknikens ut
veckling medger att mindre och lätta
re flygplan utvecklas samtidigt som 
vapensystemens egenskaper i vissa 
avseenden kan komma att reducera 
kraven pil siälva vapenbäraren . Här
igenom skapas förutsättningar för att 
anpassa flygplan till enkla baser, som 
kan anläggas med begränsade 
åtgärder, eller till lämpliga delar av 
befintligt vägsystem". 

Tekn iken medger redan nu att så
dana system utvecklas inom vårt 
land. Det är då fråga om attacksy
stem typ B3LA eller A 38 - och i 
mindre mån alternativet SK 2. Be
träffande jaktflyg är det ett problem 
att de eftersträvade baseg enskaper
na än nu inte kan kombineras med 
erforderliga prestanda för att enga
gera fientliga flygplan Detta kom 
mer att kunna lösas i f ramtiden . 

Jaktflyg erbjuder alltså . genom sin 
fö rmåga att från ett yttäckande bas
system kraftsamia bekämpningska
pacitet, goda möjligheter att luft
försvara vårt land . Vår defensiva in
riktning ger tillsammans med stora 
avstånd från en eventuell motstån
dares basområden gynnsamma för
utsättningar för att utnyttja framtida 
teknikutveckling inom elektronik
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området. Flygplanet utgör en till 
räckligt kvalificerad vapenbärare för 
att det skall vara lönsamt att investe
ra i ny teknik . 

o peratlva kon
sekvenser. - Den militärtekniska 
utvecklingen resulterar i att stor
makternas stridskrafter får allt stör
re rörlighet och förmåga att samla 
bekämpningskapacitet från olika 
vapensystem . Luftförsvar utgör en 
nödvändig komponent för att övriga 
delar av totalförsvaret skall kunna 
fungera. Luftförsvar kan emellertid 
aldrig utgöra ett fullständigt skydd 
mot fientliga vapen . Erfarenheter 
från krigssituationer visar detta. 

Försvaret i sin helhet kan i framti
den inte föras i skydd av något slags 
paraply. Alla försvarssystem måste 
därför ha viss förmåga att motstå 
bekämpning , åtminstone i situatio
ner då deras huvuduppgift är att 
överleva - dvs då de inte kan verka 
mot en angripare . 

Luftförsvaret har möjligheter att 
ge flera and ra operativa effekter. 
Nämligen att : 

• 	 reducera antalet fientliga flygplan; 
• 	 lokalt ge skydd i väsentliga operativa 

situationer; 
• 	 framtvinga sådan hänsyn till vår 

luftförsvarsförmåga att bekämpnings
kapaciteten reduceras. 

Det kan synas optimistiskt att tro 
att vi kan ha möjligheter att allvarligt 
reducera en angripares flygsystem i 
kvantitativt avseende. Sveriges för
svar kommer emellertid inom några 
år att ha så många robotar som kan 
skjutas mot flygplan, att en ang ri pa
re skulle få oacceptabla förluster om 
var tionde robot träffade sitt mål. 
Det stora problemet är att uppnå 
skjutlägen mot fientliga flygplan och 
att ha vapnen på rätt ställe. Att en
bart anskaffa fler robotar är således 
INTE en acceptabel inriktning. Möj
ligheten att komma i avfyringsläge 
varierar för olika system. Om en an
gripare kan förutse och begränsa 
verkansområdet för våra luftför
svarssystem får vi sm å möjligheter 
att nå verkan . Den vapentekniska 
utvecklingen i hotbilden är I detta 
avseende mycket entydig . Luftför
svarets uthållighet måste åstadkom
mas genom en serie åtgärder, av vil 
ka täckning i yta och höjd är grund
läggande för att undgå bekämpning . 
För vårt land måste jaktflyg även i 
framtiden vara huvudkomponenten i 
ett operativt luftförsvar som skall ha 
förutsättningar att bekämpa fientli 
ga flygplan. 

• Förmågan att lokalt ge skydd för 
viss tid beror på kraftsamllngs
egenskaperna. De situationer då 

skydd blir väsentligt kan vara t ex i 
samband med mobilisering, större 
omgrupperingar, anfall eller reträtt. 

I betänkandet om svensk säker
hets- och försvarspolitik av 1978 års 
försvarskommitte (SOU 1979:42) be
tonas de ökade förutsättningarna för 
överraskande anfall mot vårt land , 
samtidigt som försvaret av övre 
Norrland och de sydvästra delarna 
av Sverige tillmäts särskild vikt . Det
ta resulterar i krav på beredskap och 
operativ rörlighet som rimligen en
dast kan lösas med flygburna system 
som huvudkomponent. Lokalt mobi
liserande luftvärnsförband kan med 
stöd av ett jaktsystem utgöra en yt
terligare kraftsamlingskom ponent. 

Förmågan att framtvinga anpass
ni ngsåtgärder och därmed beg rän
sa en angripares kapacitet beror 
främst av luftförsvarets samman
sättning. I Vietnam kunde ett höjd
täckande luftförsvar reducera be-

FOLK och FORSVAR har i sin 
skriftserie " Försvar i nutid" ny
ligen givit ut ett nummer med 
titeln " Flyget I framt/~s för
svar". Avsnittet ovan ("Luftför
svar" ) har med benäget medgi
vande saxats ur den skriften. 

Onskar Du prenumerera på 
skriftserien eller beställa enstaka 
nummer, kan Du göra det via 
postgiro 158701-3 eller bank
giro 727-1943. Adressen är 
Centralförbundet Folk och För
svar, Grev Turegatan 2, 11435 
STHLM. Eller per telefon: 08
23 1825. 	 • 
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kämpningskapaciteten med 80 proc , 
beroende på att anfall måste sam
ordnas med skyddssystem . Luft
försvaret kan alltså ha betydande 
operativ verkan enbart genom sin 
existens. Detta förutsätter ånyo att 
vårt luftförsvars verkansområde inte 
kan kartläggas eftersom " ned
tryckningssystemen " utvecklats 
mycket snabbt efter Vietnam-kriget. 
Det är uppenbart att en angripares 
anpassningsproblem blir större ju 
fler typer av system som kan hota 
honom. Jaktflyg erbjuder de grund
läggande operativa egenskaperna 
för ett trovärdigt framtida luftförs
var. Men det är osannolikt att vi kan 
ha mer än ett kvalificerat system . 

En annan väsentlig anpassnings
åtgärd, som en angripare måste ge
nomföra för att inte snabbt få orim
liga förluster, är att bekämpa luft 
försvarets resurser. Genom sprid
ning, skydd och reparationer kan vi 
åstadkomma att angriparens flyg

bekämpning under lång tid måste 
inriktas mot asfalt , betong och berg. 
Detta är naturligtvis en stor fördel 
för oss och ett indirekt skydd av 
and ra system . I en situation då ett 
anfall i n leds överraskande kan det 
vara avgörande för totalförsvarets 
möjligheter till mobilisering. 

Slutsatser. 
Ett framtida luftförsvar måste ut
formas med realistisk hänsyn till 
den vapentekniska utvecklingen i 
vår omvärld. Den ökade effekt som 
har erhåll its i enski Ida vapen leder 
till att kvalificerade lokaliserings-, 
bekämpnings- och störningsystem 
utvecklas av stormakterna. Utform
ningen av det framtida luftförsvaret 
måste utgå från våra möjligheter att: 

• 	 kunna verka inom de höjdskik! var
ifrån en angripares bekämpningssy
slem kan insättas; 

• 	 kunna kraftsamia i så slor utsträck
ning att vi inom geografiskt begrän
sade områden kan få överlägsenhet; 

• 	 utnyttja de defensiva fördelarna av att 
basområden för flyganfall ligger på 
stora avstånd från vårt land; 

• 	 samordna luftförsvaret i ett lednings
system som skapar förutsättningar 
för uthållighet; 

• 	 göra systemen rörliga och tillräckligt 
kvalificerade för att det skall vara lön
samt att utnyttja framtida teknik. 

Jaktflyg har dessa egenskaper 
och i framtiden kan denna typ av 
vapensystem ytterligare förbättras . 
Jaktflyg kommer därför att utgöra 
huvudkomponenten i framtidens 
luftförsvar. Luftvärnsrobotsystem 
har diskuterats som ett alternativ till 
flygplansystem Ett sådant alterna
tiv måste emellertid byggas upp 
med flera typer av system som 
grupperas tillsammans för ömsesi
digt skydd mot bekämpning . Vart 
och ett av systemen måste också 
anskaffas i så stort antal att väsent
liga delar av landet skall kunna luft 
försvaras. Kostnaderna för ett så
dant luftförsvarssystem blir oaccep
tabla! Tekniska bekämpningssy
stem mot luftvärnets spaningsmedel 
är redan nu in planerade i stormak
ternas anskaffningsprogram. I 
skyddssyfte måste luftvärnets dyr
bara robotar i framtiden insättas för 
bekämpning av billigare styrda 
bomber. Luftvärnsrobotar kan där
för aldrig bli ett realistiskt alternativ 
till jaktflyg i framtiden. 

Det ökade hot som offensivt flyg 
kommer att utgöra i framtiden kan 
dock motivera ökad satsning på luft 
försvar, för att ge and ra förstarssy
stem realistiska möjligheter att ver
ka. Luftvärnsrobotar kan då övervä
gas som komplement till jakt
flyg. • 

Ö v/t Ove Sundk wist, C FS/stud 
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D 
et första hindret en angripare 
måste ta hänsyn till är därför 
hotet från vårt jaktflyg . Detta 

gör i sin tur att han hela tiden måste 
inrikta sig på att möta vår jakt. Bara 
vetskapen om jaktflygets existens 
gör att hans handlingsfrihet i luften 
begränsas. Dessutom skall vår jakt 
genom nedskjutningar reducera an
griparens resurser så att hans an-

av • dag 


fallskraft till slut bryts. Eftersom vi 
inte räknar med att ensamma vara 
föremål för en angripares samlade 
resurser , kan även en förhållandevis 
ringa förlustsiffra hos fienden i läng
den vara ekonomiskt oacceptabel. 
Så länge vi har ett effektivt jaktflyg 
har vi också en rimlig möjlighet att 
skydda vårt luftrum och därmed 
också befo lkning . försörjning och 

administrat iva organ . 
För att kunna utöva effektivt luft

försvar även vid ett mot Sverige rik
tat kuppföretag , skall jakten ständigt 
ha hög stridsberedskap. Den höga 
beredskapen är också ett krav för 
att under fredstid hävda vår säker
het och neutralitet genom att avisa 
främmande flyg som kränker vårt 
territorium. ~ 
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Flygplanet: 
J 35 'Draken'. - Redan 1949 på
börjades projektarbetet med en er
sättare till flygplan 29 "Den flygande 
Tunnan" . Projektet var revolutio
nerande på många sätt . Det fanns på 
den tiden inget överljudsplan på för
band någonstans i världen . Om
världen imponerades när SAAB:s 
dubbeldelta 1955 gjorde den första 
flygningen . Cirka fem år senare bör
jade J 29:an bytas ut mot överljuds
planet J 35. 

I dag, efter drygt 20 år, utgör den
na konstruktion fortfarande rygg
raden i svenskt jaktförsvar. Frånsett 
smärre ändringar ser 'Draken' i dag 
likadan ut som den gjorde då den 
lämnade linjen på SAAB en gång i 
tiden. Flygplanets inre har dock 

modifierats ett flertal gånger, bl a i 
samband med ombyggnad för att 
bära moderna vapen. Själva skal
konstruktionen är mycket stark. Om
dömet "som skuren ur ett stycke 
metall" är talande. 

J 35 konstruerades en gång för att 
göra direktanfall/"intercept" mot 
anflygande kärnvapenbärare på 
hög höjd. Efter hand har hotet änd
rats och i dag användes J 35 i stor 
utsträckning på låg höjd, speciellt i 
södra Sverige. Trots att konstruk
törerna siktade på helt andra an 
vändningsområden . äger flygplanet 
goda egenskaper även på låg höjd. 

Under ett jaktuppdrag kan be
väpningen bestå av fyra (4)' radar
eller IR-styrda robotar samt en 
30 mm automatkanon. Även jakt

raketer kan utnyttjas. I attack-funk
tionen bär flygplanet tolv (12) 13,5 
cm attackracketer. 

Under 80-talet kommer "Draken" 
successivt att bytas ut och ersättas 
med flygvapnets senaste tillskott, 
JA 37 Viggen (se separat artikel). 
Den alltmer krympande försvars
budgeten har emellertid väckt tan
kar på att förlänga gångtiden för 
'Draken '. Beslut därom (m m) kan 
komma medio detta år eller först 
1982. 

Exempel på tänkbara förändringar 
kan vara: ny motor, ny vingkonfigu
ration, förbättrat radar- och siktes
system , nya typer av robotar. Att det
ta kan ses som ett realistiskt förslag 
har sin grund i Drakens kraftiga 
grundkonstruktion. 

\ / 

l --t:=.= BevSpning vid jaktuppdrag: 
4 laktrobotar (radar el. IR-styrda) 
2x19laktraketer (2 kapillar) 
1 automatkanon (30 mm) 

Beväpning vid affackuppdrag: 
12 8ttackraketer (13,5 cm) 
1 automatkanon 
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F% , 80'/6 Boden 

Föraren. - Ut
bildningen till jaktförare är uppdelad 
i flera steg. Första steget är den 
grundläggande flygutbildningen 
(GFU) vid F5/Krigsflygskolan i 
Ljungbyhed. Där får eleven under ~ 
ett års tid lära sig flygningens ele
mentära grunder. Han får ca 150 
tim sammanlagd propeller- (SK 61) 
och jet- (SK 60) flygtid. 

Därefter vidtar and ra steget för 
den bl ivande jaktföraren. Det är typ
inflygning (TIS) på J 35 'Draken ' i 
Uppsala/ F16. Under sex månader 
får han lära sig start och landning 
samt 35:ans speciella flygegenska
per. Detta sker dels med den två
sitsiga SK 35 dels med J 35F. Flyg
tiden i Uppsala blir ca 60 tim . 

Efter godkänd TIS fortsätter ele
ven sin utbildning vid någon av våra 
jaktflottiljer. Där börjar den egent
liga jaktförarutbildningen, kallad 
grundläggande flygslagsutbildning 
(GFSU). Nu får eleven lära sig flyga 
taktiskt intill flygplanets gränsvär
den samt använda det omfattande 
vapensystemet. Denna utbildning 
tar 13-17 mån och ca 170 tim flyg
ning. Efter genomgången GFSU 

klarar föraren de av chefen för flyg
vapnet ställda kraven på en jakt
förare. För att bli riktigt rutinerad 
krävs dock ytterligare cirka ett års 
träning. 

Total utbildningstid blir således 
nästan fyra år. Till detta kommer 
utbildning i ett och ett halvt år på 
kadettskolan (Flygvapnets krigs

skola) i Uppsala/ F20 för kategorin 
regementsofficerare. 

Våra jaktförare i FFSU-divisio
nerna är efter sin utbildning i dag 
med gällande flygtidsnormer - en 
professionell pilot, med sådan kun
skap och rutin att han optimalt kan 
utnyttja flygplanets alla tekniska och 
taktiska möjligheter. 

Taktik. - Jakt
taktiken bygger på att ständigt va
ra flexibel och anpassningsbar m h t 
andra länders taktikutveckling samt 
egen flygplan / bas/ stril-utveckling. 
Vidare taktikutvecklas ständigt sam
verkan mellan stridsled ning och 
flygplan samt samverkan inom flyg
förbanden. 

Jaktflygets taktiska enhet består 
av rote och/eller grupp (2 resp 4 
flygplan) under dagtid samt enskil
da flygplan under mörker eller då
ligt väder (mycket moln) . Orsaken till 
förbandsuppträdande är att förar
na under dagtid / bra väder genom 
ögonspaning kan bevaka varand
ras baksektorer och varna varandra 
för fientliga flygplan och robotar, 
som närmar sig bakifrån . - Vid då
lig sikt samt i moln omöjliggörs 
denna defensiva ögonspaningsupp
gift. Därför utnyttjas enskilt uppträ- ~ 
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dande under dylika förhållanden. 
Uppträdande med enskilda flygplan 
under dagtid undviks, ty om bakom
skyddet eftersatts innebär detta en vä
sentligt ökad risk för förlust av flygplan . 

Vid stridsledning av jaktflyget väl
jer stridsledningen mellan två meto
der - kurvledning och direktled
ning. 

Kurvledning fordrar bra radarun
derlag , dvs ostörda förhållanden . 
Man leder härvid jakten i en ku rva 
in bakom det fientl iga förbandet. 

Direktledning innebär att man le
der jakten på rakkurs mot en beräk
nad kollisionspunkt med det fientli 
ga förbandet . Härmed möjliggörs 
kontakt med fienden även om strids
ledningen blir så utstörd att fortsatt 
ledning är omöjlig . I och med att jak
tens och fiendens kurser skär var
andra upptäcker man varandra förr 
eller senare. 

Vid radar- och/eller ögonkontakt 
är det förarens uppgift att välja an
fallsmetod och vapen . Med radarro
bot kan anfallet ske från alla rikt
ningar. Med IR- (infra-röd ) robot 
måste anfallet ske i målets baksek
tor och det är alltså förarens uppgift 
att manövrera fram till denna posi
tion . 

För att uppnå tidigare bekämp
ning av in flygande företag används 
ofta beredskapsläge i luften . Man 
skiljer då på beredskapslägen med 
fungerande st ridsledning och utan 
stridsledning. 

Med stridsledning flyger jakten i 
patrullbana, där radar jaktledaren 
har insatsbeslut och leder jakten 
mot an flygande mål. Utan stridsled
ning på låg höjd flyger Jakten fram 
och tillbaka i kolonn med fyra flyg

t1Og5td tJerBcJs~ap 3!J·rOle s lat1 to. tar frd(1 ""dmC"'" 
Oy/er man !orale 

plan och bildar sålunda en spärr (ca 
30 km lång) utanför kustlinjen. Des
sa spärrbanor läggs i områden där 
fienden väntas göra inflygningar. 
Det åligger den enskilde jaktföraren 
att identifiera oc h anfalla upptäckta 
mål. 

MiljÖ. - Jakt
förarens uppgift skiljer sig från at
tack- och spaningsförarens . Jaktfö
raren känner sällan eller aldrig till 
vad typ av mål han kommer att mö
ta efter det att han fått startarder 
från sin krigsbas. Före start sitter 
han insatsberedd i sitt flygplan i ett 
främre klargöringsområde (" fram
om") . Under tid en föraren sitter " i 
högsta ". får han information om vä
der , egen stridsl edningskapacitet. 
luftläget mm. 

Föraren har av sin chef fått en or
der som i stort sett innebär att han 
skall genomföra jaktförsvar inom en 

I\.arqorfnu s",e' D~ J r., "l1r I Erret . dnl:1lrl')dISD.3!.>~ 

avgränsad del av vårt luftrum. Inom 
denna beordrade ram krävs av föra
ren att han både i "framom " och 
f ramförallt efter start har förmå
ga att bearbeta information och 
snabbt fatta beslut om åtgärd . Ofta 
kan föraren falla tillbaka på rutin 
och handla så som han lärt sig un
der sin utbildning. Oförutsedda hän
delser och lägen är dock mycket 
vanliga. Fö raren måste då snabbt 
analysera situationen. välja mellan 
ett antal handlingsalternativ och för
hoppningsvis välja den för den akuta 
situationen bästa åtgärden . För jakt
föraren gäller det att ta initiativet i 
striden och tvinga motståndaren till 
defensivt uppträdande. Om detta in
te är möjligt . skall jaktföraren snabbt 
d ra sig u r stridszonen . 

Efter en startarder från stridsled
ningen skall flygplanet vara i luften 
inom 60 sek . Föraren har i startor
dern fått en geografisk inriktning 
t ex " starta sydost ". Efter lättning 



kontaktas ett stridsledningsorgan 
på en förutbestämd radiofrekvens 
och radarjaktledaren leder jakten 
mot det fientliga flygplanet. Så långt 
har kanske allt gått utan störningar. 
• • Man räknar dock med att en 
" normal " stridsmiljö av i dag inne
bär mycket svåra störtörhållanden. 
Såväl radiokommunikationen som 
radarstationer på marken och i fiyg
planet förväntas bli mycket störda, 
Detta faktum ställer mycket stora 
krav på våra förare. De måste kunna 
analysera störformerna så att des
sas verkan reduceras under anfallet. 
För att minska effekten av taIradio
störning har stridsledningen möj
lighet att genom kodade signaler på
verka vissa av flygplanets instru
ment. Denna typ av kommunikation 
är svårare att störa än talledning på 
radio. Med hjälp av dessa "styrdata" 
fortsätter jakten mot sitt mål. 

Om kommunikationen mellan för
bandsmedlemmarna blir störd, är 

det av stor vikt att man känner var
andra och vet hur man skall agera, 
Därför övar man dagligen på våra 
fredsdivisioner under förhållanden 
som är så verklighetstrogna som 
möjligt. 

Om föraren efter sin första insats 
fortfarande har tillräckligt strids
värde (kvarvarande bränsle och va
pen) för ytterligare insats, styrs han 
antingen mot ett nytt mål eller till ett 
s k beredskapsläge, dvs högsta be
redskap i luften . Landningsorder 
ges då stridsvärdet inte räcker för 
en ny insats. Ofta återvänder flygpla
nen till en annan bas än startbasen , 
Luftläget kan ha ändrats, jaktleda
ren (jal) vill ändra taktiken eller kan
ske har startbasen blivit utslagen. 
•• Efter landning klargörs flyg
planet direkt i främre klargörings
området. Flygplanet tankas, laddas 
med nya robotar och kontrolleras i 
övrigt. Efter bara 5 -15 minuter är 
flygplanet klart att åter starta för 
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nytt uppdrag - nu med ny förare. 
Tack vare vår effektiva klargörings
personai och flygplanets fältmäs
sighet kan vår begränsade flygplan
tiiigång i viss mån kompenseras 
med denna internationellt jämfört 
korta klargöringstid. 

Efter en tid kan en division vara 
geografiskt mycket utspridd och det 
kan vara svårt alt återsamla divisio
nen , Med den utbildning och rutin 
som föraren har, påverkar delta inte 
hans möjlighet att lösa sina uppgif
ter. Förarens initiativkraft och psy
kiska styrka sätts dock på prov un
der dessa förhållanden, 

Jaktföraren skall kunna fungera 
utan begränsningar överallt i vårt av
långa land, Därför genomför våra 
jaktdivisioner regelbundet s k bas
växl ingar, Detta i nnebär van ligen att 
två jaktdivisioner byter arbetsplats 
under en arbetsvecka, En division 
från övre Norrland byter t ex med en 
division från Sydsverige, Förarna får 
på detta sätt tillfälle att från skiftan
de baser samöva med andra divisio
ner under annorlunda flygmiljöer. 

Basväxlingssystemet är inte minst 
viktigt för dagens minskande antal 
jaktdivisioner, I samma takt som 
jaktdivisioner läggs ned ökar kravet 
på de kvarvarande divisionerna att 
med kort varsel kunna verka var som 
helst i landet. 

•• dessa nedläggningstider 
torde det vara på sin plats att beto
na, att både historia och moderna 
analyser visar alt luftförsvaret mås
te vara effektivt i alla höjdskikt. Det 
står fullständigt klart , att det är myc
ket svårt för vårt markförsvar att ge
nomföra effektiva försvarsoperatio
ner på marken , om luftrummet be
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J 35 'Draken' identifierar /vII västtyska Phantom-flygplan; t v F-4F (jakt) och t h J 35 'Draken' identifierar brittiskt signalspaningsflygplan, 
RF-4E (spaning) . 

härskas aven angripare. Jaktflyget 
är i dag vårt enda system i luftförsva
ret med täckning i alla höjdskikt och 
som dessutom snabbt kan omgrup
pera med bibehållande av full slag
kraft. - (Värt att hålla i minnet!) 

1akt som gräns
vakt. - En d~av fredstjänsten 
som tidigare var mindre känd utan
för försvaret är incident-beredska
pen. Till för några år sedan hade det 
inte talats mycket om denna för vår 
trovärdighet och fredsbevarande 
förmåga så viktiga verksamhet. Den 
omfattar alla luftförsvarets kompo
nenter inom flygvapnet. Där ingår 
luftbevakning, jaktflyg, stridsledning 
och bastjänst och denna special
tjänst bedrivs dygnet runt , året om . 
I våra stridsled ningscentraler sitter 
personal som ständigt bevakar luft

typ 'Nimrod'. 

rummet runt våra gränser. När främ
mande flygplan kommer för nära 
eller in över våra gränser eller bedri
ver "ovanliga" övningar i vår absolu
ta närhet , startas jaktflygplan från 
någon eller några av de baser som 
har beredskap. 

Genom att på detta sätt alltid veta 
vad som finns och försiggår runt oss 
och samtidigt med ögonen kunna 
identifiera de flygföretag som olov
ligt flyger in över svenskt territorium, 
ökar vi andra länders respekt för 
våra qränser. Detta är inte minst 
viktigt efter det att vi 1979 utvidgat 
vårt territorialhav, - Utan att på det
ta sätt hävda vår suveränitet i freds
tid , kan vi knappast hoppas på bli 
betrodda om att kunna hålla oss 
neutrala i ett krisläge , 

Även för vår möjlighet att mobili
sera i rätt stund har incidentbered
skapen stor betydelse. Den ger en 
god normal bild av den mycket liv

liga militära verksamhet som pågår 
i vår närhet. En plötslig föränd ring i 
aktiviteten kan upptäckas på ett ti
digt stadium och ge ÖB möjlighet 
att i rätt ögonblick fatta riktiga och 
för Sveriges intressen avgörande 
beslut. 
•• En tredje mycket viktig funk
tion som incidentberedskapen fyl
ler är underrättelse-inhämtning, Ge
nom att studera de övningar främ
mande makter bedriver får vi en bild 
av den taktik en eventuell angripare 
kan tänkas använda. Dessutom är 
beredskapsflygplanen utrustade 
med en handkamera för fotografe
ring av flygplan och fartyg, Dessa 
bilder är av oersättligt värde för vår 
möjlighet att bedöma den materiel 
som finns i vårt närområde. I vissa 
fall är bilderna världsunika , då myc
ket av den nya materiel som tas fram 
både i öst och väst först används i 
vår del av världen . • 

aS/FO /SA /NI / MA·F 10 

Svensk flygincidentberedskap av i dag kan sägas ha flltt sina rötter fr;'m händelserna över Ostersjön lör 28 lir sedan, dll (13- 16 juni 1952) /vII flygplan ur FV (DC-3 
och 'Catalina) sköts ned. - DN rapporterade: 
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Ovan: Tu-26 'Backfire B' med 
attackroboten AS-4 
'Kitchen '. Fpl är ur 
Sovjetunionens marin
flyg (AVMF). 

Svensk 
jaktflygberedskap 

identifierar: 

76 

Nedan: RF-4E 'Phantom 2', 
spaningsflygplan ur 
västtyska Luftwaffe. 

7 



Svensk 
;ncidentbe"~ 
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d n för v år sedan kunde F VGva en N p II ra 
fotografi v ovjetunlonen I ALT-förhandling amUl nhan o 
dlskuteradelångdl tansflygpl n Tu-26 Backfire B'  det2~moto t 
bombflygplanet m d variabel vinggeometri (omställbs 8 huv.ud t ng~ 
ar) och lufttanknlngskapacltet. - Den bUden blev vad man I publlclst
kretaar kallar för ett " scoop". PUbliceringen gjordes I syftet att illu
strera betydelsen aven fungerande IncidentberedSkap. 

Nu är så dags Igen : Första färgbilderna av samma f lygplanstyp ..• 
men nu beväpnad med den ca 11 m långa sjö- och markrnålsroboten 
AS4 'Kltchen '. Denna attackrobot, som för övrigt tidigare setts på 
det äldre bombflygplanet Tu-22 'Bllnder B', kan förses med såväl 
kärnstridsspets 80m konventionell sprängladdning. 'Kltchen' finns I 
minst två versioner. - Här avbildad 'Backfire' tillhör Sovjetunionens 
marinflyg, men flygplantypen finns även I denna nations strategiska 
flygstyrkor. 

Detta Identifieringsmöte mellan 'Backfire' och en svensk Incident
beredskapsrote, två J 35F 'Draken', skedde över ÖstersJö
området ... men Inte helt nyligen. Bilderna har nu frisläppts för att än 
en gång bildmässigt belysa aktiviteten av utländsk flygverksamhet I 
ett av världens största militära övningsområden - " Fredens Hav" 
samt betona vikten av ständigt Insattsberedd Incldentflygberedskap 
- vilket Inte bara har betydelse för Sveriges dagsaktuella säkerhet 
utan också ger oss nödvändig Information om befintlig, militär mate
riel och verksamhet runt våra långsträckta gränser. 
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-{:( -{:( En spännande milstolpe i ett nytt flygplanprojekts 
tillblivelse är övergången från teknisk utprovning till 
mera taktiskt inriktad provning och utvärdering. Detta 
innebär att hela flygplansystemet provas i sin rätta mil
jö. JA 37, jaktversionen av 'VIGGEN', har passerat den
na milstolpe. JA 37 har sedan början av förra året "dra
git i fält", vilket bl a inneburit att den deltagit i tillämpa
de övningar tillsammans med flygvapnets operativa di
visioner. Samtidigt utbildas ny personal på JA-syste
met - piloter ur den blivande första JA-divisionen, tek
nisk personal samt radarjaktledare ur flygvapnets or
dinarie STRIL-organisation. -{:( -{:( -{:( 

JakiViggen 

drar ul i fäll 


JA 37 'JaktViggen' beväpnas med sex (6!) jaktrobotar och en 30 mm kanon. 30 



Foto: Ake Andersson (Saab-Scania). 

Av major STIG HOLMSTRÖM, FMV-F:T 

V 
erksamheten drivs inom ra
men för ett speciellt program 
med syfte all så tid igt som 

mÖjligt vinna erfarenhet av flygpla
nets d riftsäkerhet och taktiska 
prestanda . I programmet har un
der fjolåret genomförts mer än 200 
flygningar med JaktViggen, och utan 
några större tekniska problem eller 
felfunktioner. Antalet flygningar per 

dag har varit fyra till sex, ibland fle
ra. Della visar att flygplanet uppfyl
ler kraven på snabb klargöring mel
lan passen , 

Samövningarna med flygvapendi
visionerna har redan gell en god 
uppfattn ing om hu r JA 37 -systemet 
klarar av sin luftförsvarsuppgift . An
talet JA 37-förare utökas successivt. 
JaktViggen flygs sålunda inte läng

re enbart av provflygarna vid Saab
Scania och F:T (Försvarets Materiel
verks provningsavdelning) utan 
också av flygvapenförare från för
band. Della bidrar l1li en bredare 
bedömning av vårt nya Jaktflygplan. 
I den följande presentationen kom
mer huvudsakligen att behandlas 
JaktViggens egenskaper så som 
de upplevs av dess piloter. ~ 
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Fig 1. 

I luftstrid. 
"Sanningens ögonblick" för piloten 
i ett jaktflygplan är när han får syn 
på sin motståndare i luften . (Fig 1.) 
För att kunna få övertag i striden och 
om möjligt manövrera ut motstån
daren behöver jaktpiloten i första 
hand goda fart- och svängprestan
da hos sitt flygplan . Med sin kraft
fulla motor - 13 tons dragkraft med 
efterbrännkammare - är JA 37 

Fig 2. 

...... ' ----, 

något av ett "krutpaket" , som 
snabbt accelererar till och bibehål
ler hög fart när så behövs . Kurvstrid 
mellan två flygplan slutar ofta på låg 
höjd, En motståndare som då försö
ker fly striden d rar i regel det kortas
te strået mot Viggens fartresurser , 
Om motståndaren väljer att utkäm
pa striden i låg fart med snäva 
svängar , har JA 37 visat sig överläg
sen tack vare mycket god manövre
ringsförmåga vid låga farter , (Fig 2.) 
Av stort värde i sådana situationer är 

pilotens sikt över nosen på flygpla
net. I JaktViggen är denna vinkel ca 
17 grader , vilket ger föraren möjlig
het att hinna fånga även ett snabbt 
uppdykande mål i siktet. 

Under manövrering i luftstrid är 
det väsentligt att jaktpiloten har si
na händer på gasreglaget och styr
spaken , Han måste också ha sin 
uppmärksamhet riktad utåt för att se 
vad som händer i lufthavet runt om
kring , Förarens möjligheter att i den 
situationen titta ner på instrumenten 

/ 
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eller reglagen i flygvapnet är be
gränsade. I JA 37 behöver han heller 
inte göra det. Med en "dutt" med 
vänstra handens tumme på en 
knapp på rasreglaget kan han välja 
det vapen och tillhörande siktes
funktion han behöver. (Fig 3.) Syste
met är snabbt och lätt att handha 
och har hälsats med tillfredsställelse 
av piloterna. Som framgår av bil
den är även flygplanets Jaktradar in
tegrerad i siktessystemet. 

Fig 3. 

Ett annat hjälpmedel (speciellt Det kan ta en viss tid att vänja sig 
framtaget för att bistå föraren i sam vid detta nya sätt att presentera in
band med manövrering i luftstrid) är formation, som piloten i tidigare 
ett akust iskt varningssystem, som flygplan varit tvungen att läsa på 
genom olika toner upplyser föraren instrument i kabinen. Gränsvärdes
om flygplanet s anfallsvinkel och varningen fyller en dubbel uppgift: 
lastfaktor/g-belastning . (Fig 4.) dels att " guida" piloten; dels att var
Systemet benämns gränsvärdes na honom för att överskrida tillåtna 
varning (GVV) och har mottagits gränser i anfallsvinkel och g-belast
med något blandade känslor bland ning vid hård manövrering, främst 
piloterna. Att få signaler tutande i då i samband med luftstrid. • 
örat kan ibland upplevas irriterande. 

Fig 4. 
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Navigerings
och landningssystem. - För att en 
ensam förare skall kunna handha ett 
avancerat systemflygp lan effek
t ivt krävs att han får hjälp av automa
tiskt arbetande utrustningar om
bord . En sådan är jaktV iggens trög
hetsnavigeringssystem TN , som ti 11
sammans med flygplanets dator föl 
jer upp och presenterar flygplanets 
läge och dessutom upplyser piloten 
då kvarvarande bränsle påkallar 
landning . TN-system är speciella så 
tillvida att de kräver viss tid av för
inställn ing för att svänga in sig före 
start. JaktViggens TN-system har 
härvidlag visat sig uppfylla de fält 
mässiga kraven på kort förinställ 

ningstid . Erforderlig tid för att uppnå 
tillräckliga navigeringsprestanda är 
tre till fyra minuter, d v s ungefär 
samma tid det tar för föraren att ut
föra övriga förberedelser i kabinen 
före start. " Tillräckliga navigerings 
prestanda" innebär bl a att TN-sys
temet kan lotsa piloten tillbaka till 
landningsbasen efter avslutat upp
drag. Slutfasen aven landning i då
ligt väder utförs med hjälp av ett tak
t iskt instrumentiandningssystem 
(TILS) med vars hjälp JA 37 kan lan
das även i mycket låga värden på 
molnbas och sikt. Till säker landning 
bidrar i hög grad också Viggens 
låga landningsfart samt de hjälp
medel piloten har i form av siktlin
jesindikator (SI) och automatisk fart
kontroll (AFK). (Fig 6.) 

Fig 6. 

\
I 

Simulatorn: JA 37 ett stra vassare 


VIII sv PULSREPETITIONSFREKVENS /PRF} 
ger en pulsoapolPfrsdar Ollllil egens~aper 
Mitn skiller p3 IJg medium och hog PRF v/lket 
oer racKv,dd I rela/,on /,/1 maiels lardnkTnlnO 
Medium PR, haf enbarT blinda seklorer Ir3n 

,dan och gOd" allroundegensJtaper Efter el/ 
iMSkil' forskningsprogram rmt'll b', ('~ 

prov! valdes Med,um-PRF (or PS..lti A ~ Ig 

<Jens radarr (,arr ror Ho!'- resp LlIg·PRF ,·,'k 
bagge hllr IJt~" 1/1'011 nackdplar. 

Flg 5: 37:ans cock-pit-/syout. 



- -

_"" -"~-"\ 

.... - ~-
.."--

_- -

. ' 

Ra08,/slrtle<1l1TfI Bo FUn(lell ses /1a, /Ils/ps Jskt V,ggen·roraren rli konlakt med mIlIel. 

Fig 8. 

Vintertid bjuder ofta klimatet i vårt 
land på extra svårigheter , bl a ge
nom hala landningsbanor. Viggens 
reverseringsanordning gör det möj
ligt att operera med flygplanet även 
på mycket dåliga bankonditioner. 
(Fig 7.) Under vinterperioden -79 
kunde , trots dåligt flygväder och ha
la banor, hög kontinuitet hållas med 
JA-flygningarna. Detta får helt till
skrivas den i flygplanet inbyggda 
"Iandningssäkerheten " . 

T aktiska utrust
ningar. Inledningsvis talades om 
luftstrid där piloten i jaktflygplanet 
ser sin motståndare med ögonen . 
Luftstrid kan också utföras i mörker 
och moln med hjälp av flygplanets 
jaktradar. JaktViggens radar av puls
dopplertyp betecknas av förarna 
som ett stort steg framåt i utveck
lingen. Detta främst beroende på 
dess långa räckvidd och förmåga att 
upptäcka mål oavsett vilken höjd det 
flyger på (Fig 8.) 

Tidig radarkontakt med målet ger 
piloten i JaktViggen taktiska förde· 
lar vid val av anfal lstyp. Flygplanets 
blandade beväpning av radar- och 
IR-robotar samt automatkanon ger 
härvid värdefull flexibilitet i uppträ
dandet. 

JA 37 leds från markbaserade 
STRIL-organ . som via datalänk sän
der information och kommandon ~ 
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Fig 9. 

vilka presenteras på förarens indi
katorer . (Fig 9.) Informationen har 
utformats så , at! JA-piloten skall få 
så fullständiga uppgifter som mÖj
ligt om de mål han leds mot. Denna 
del av jaktViggens taktiska utrust
ning har visat sig fylla sin uppgift 
utomordentligt väl Den bidrar till 
hög effektivitet i samspelet mellan 
mark- och luftkomponenterna i vårt 

luftförsvar. Detta är också en myc
ket viktig del av hela JA-konceptet 
vars svåraste uppgift är at! upptäc
ka och bekämpa mål i alla väder 
och under svåra förhållanden. 

• Erfaren heterna från h itti Ils ge
nomförda JA-flygningar visar, att 
system JA 37 fungerar i stort på för
väntat sätt. En väsentlig del är at! 

Försvarskommitten 
Generaldirektör Gunnar Nord
beck fortsätter på posten som 
ordförande i " 1978 års för
svarskomm ith~ ", då kommitten 
nu gått in i sin slutetapp. 

Samtidigt har regeringen 
förordnat riksdagsledamöter
na Carl Tham (fp) och Marga
retha af Ugglas (m) till leda
möter i kommitten. (De efter
träder David Wirmark resp 
Allan Hernelius.) 

För att få tid för arbetet 
som ordförande i försvars
kommitten avvecklar Gunnar 
Nordbeck sitt uppdrag som 
ordförande i tekodelegatio
nen. • 

FöD 

man-maskinanpassningen . dvs pi
lotens mÖjligheter att på ett effektivt 
sätt kunna handha flygplanet och 
dess utrustningar , fått genomgåen
de positiva omdömen av piloterna 
Själva . JaktViggen har således fått 
en god start och det är med tillförsikt 
vi nu går vidare med introduktionen 
av vårt jaktflygsystem för 80- och 90
talen . • 

Utrullningsprov 




"I ett eventuellt krig i Europa kommer då troligen att anse 
kommer kampen om luNherra 'ffektM jaktflyg - ett måste sig behöva vidta åtgärder för 
väldet att spela en avgörande att kompensera bortfallet i vad 
roll . För bägge sidor skulle " Det är kanske den aspekt torde det vara I ett totalt kärn de upplevt som Sveriges bi
tillgången 1111 svenskt luftrum 
avsevärt underlätta operatio
ner mot motsidan med de 
räckvidder moderna plan 
ha"' . 

Detta sade statssekreteraren 
i försvarsdepartementet Sven 
Hirdman I ett tal om neutrali
tet och försvarspolitik vid Folk 
och Försvars Storllen-konfe
rens. 

" För att motstå krav på över
flygn Ingar och försvara vår 
neutralitet måsta vi ha ett 
effektivt jaktflyg med förmåga 
till snabb kraftsamling över 
hela vårt territorium", sa Hird
man . 

"Det verkar som en strömstöt 
gått genom det svenska sam
hället: plötsligt har den inter
nationella situationen skärpts 
avsevärt", sade försvarsminis
ter Eric Krönmark i elt tal I 
Lund i slutet av januari 
" Händelserna i Iran, NATO:s 
beslut om att anskaffa nya 
kärnvapenrobotar och - Inte 
minst - den sovjetiska in
marschen i Afghanistan har gi
vit oss alla en påminnelse om 
att vi lever i en värld där ut
vecklingen plötsligt kan ta en 
farlig vändning ". 

Försvarsministern beklagade 
det kärvare internationella 
klimatet. som han beteckna
de som mycket oroande. 
" Men jag tror vi skall akta oss 

av vårt försvar som våra nor
diska grannländer fäster störst 
vikt vid. Här finns en direkt 
koppling mellan den aktuella 
flygplan frågan och den säker
hetspolitiska situationen i 
Norden", sade statssekrete
raren. 

Han kom också In på de liv
ligt diskuterade kryssnings
robotarna. "Overflygningar av 
ett begränsat antal kryssnings
robotar kan vi nog stoppa med 
hjälp av ett eHektivt flygva
pen" , sade han. " Kommer de 
däremot i hundratal , om de 
mot all förmodan skulle ta 
vägen över Sverige, kan vi 
knappast hindra dem. Men då 

vapenkrig , där frågan om 
svensk neutralitet blir ganska 
teoretisk." 

Sven Hirdman understrok 
också den fredstida roll svensk 
neutralitetspolitik och för
svarspolitik spejar för att be
vara den säkerhetspolitiska 
stabiliteten I Norden. 

"Våra nordiska grannländer 
har I sin politik utgått från 
vissa föreställningar om Sve
riges politik, inklusive att vi 
skall ha en viss försvarsnivå. 
Om vi ändrar vår neutralitets
politik eller vår försvarspolitik 
kommer detta att påverka 
våra grannländers situation. 
De, eller deras allianspartners, 

Rase a i te försvaret 

för alt reagera överdrivet I den
na situation , lika väl som det är 
aningslöst och ansvarslöst att 
teckna in ett till synes lugnan
de avspänningsklimat alltför 
mycket" , sade han. Vidare 
tryckte han hårt på att vi Inte 
får göra den svenska försvars
politiken kortsiktigt beroen
de av temperaturförändringar. 
uppåt eller nedåt, I det Interna
tionella klimatet. - "Vad som 
krävs är att vi för en fast och 
konsekvent säkerhetspolitik, i 
vilken totalförsvaret spelar en 
mycket viktig roll. Och försva
ret kan endast byggas långsik

tigt", sa försvarsministern. 
Erik Krönmark kritiserade 

en partimotion som Innebär en 
anslagsminskning på 504 milj 
kr för det militära försvaret. 
Samtidigt som det talas om 
ökade krigsrisker. På kort sikt 
skulle förslaget betyda total
stopp för alla nya materieIbe
ställningar. På längre sikt alt 
en stor del av de värnplikt iga 
måste frikallas från grundut
bildn ing. - " Även om jag inte 
delar somligas nattsvarta pes
simism om krigsriskerna, är 
jag övertygad om att en stor 
majoritet av det svenska folket 

drag till den nordiska balan
sen. Den resulterande för
ändringen 'i status quo torde 
inte bli till vår fördel." 

Sven Hirdman redogjorde 
också för det försämrade 
världsläget och det svenska 
försvarets minskade styrka 
sedan 1960-talet jämfört med 
omvärlden. " I detta läge i vår 
omvärld har (delvis felgrun
dadel föreställningar börjat 
uppkomma utomlands - så
väl hos stormakterna som hos 
våra grannländer - om att 
det svenska försvaret håller på 
att urholkas", framhöll han . • 

FöD 

är enig med mig om, att den 
internationella situationen på 
inget vis motiverar att vi nu 
skulle rasera mycket av det vi 
under efterkrigstiden med mö
da byggt upp," 

Försvarsmin istern beteck
nade läget i dag inom den 
svenska försvarsmakten som 
relativt gott, trots vissa brister. 
Men på längre sikt står försva
ret inför verkligt djupgående 
problem , som skarps av det 
ansträngda samhällsekono
miska läget. - " Skall VI i fram
tiden få medel över för att på 
sikt förnya krigsorganisatio
nen kommer vi att tvingas ta 
hårda grepp för att minska de 
fredstida driftskostnadema" • 

FöD 
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* * Under de senaste åren har många förslag presente
rats i syfte att tillgodose flygvapnets behov av flygplan 
för 1990-talet och tiden därefter. 83LA, A38, SK2, A20, JA 
378 och F-16 är de mest kända beteckningarna. Ett helt 
nytt alternativ, "JAS Ny", har nu eliminerat alla tidigare 
utredningsförslag. 'JAS Ny' har till skillnad från tidigare 
alternativ fått stöd av alla berörda parter. Hur var det 
möjligt att ändra inriktningen från de efter hand bantade 
lätta attackskolflygplanen och försiktiga modifieringar av 
Viggen till att nu sikta på kvalificerade lösningar som 
ersättning för hela Viggen-systemet? Frågan kan åtmins
tone delvis besvaras med hjäip av CFV:s och (j8:s under
lag i flygplan frågan samt försvarsdepartementets press
meddelande 80-02-20. * * * 

Av överstelöjtnant Ove Sundkvist 

CFV:s programplan 
och 	 utredning i 
flygplanfrågan ö

verlämnades 1980-01 -07. Utredningen 
utgick från de alternativ som varit möjli
ga att utforma mot bakgrund av rege
ringens anvisningar och ÖB:s direktiv. 
Dessa alternativ var: 

A 1: innehållande bl a fem divisioner 
Saab 105 med moderna vapen . 

A2: ett nyutvecklat sko l/attackf lyg
plan , SK2. 

B: en ny Viggen-version. 
C1: en ny Viggen-version samt mo

dernisering av J 35 'Draken'. 
C2 : en ny Viggen-version och om

byggnad av J 35 'Draken '. 
D: 	 det amerikanska lättvikts-jakt/at 

tackflygplanet F-16 'Condor'. 

I sin information om programplanen 
presenterar CFV följande ställningsta
gande: 

"Av de prövade alternativen uppvisar 
A 2 de minsta nackdelarna. Alternativet 
är ekonomiskt genomförbart och har i 
taktiskt/tekniskt avseende påtagliga för
tjänster. De brister i förhållande till tidi
gare studerade altacksystemlösningar 
som alternativet uppvisar, motverkas i 
någon mån av alt "arvet " får en bältre 
utnytlj'andegrad än i de tidigare utred
ningarna. SK2 med moderna motorer 
torde ge mycket goda förutsältningar för 
alt hålla hotande driftskostnadsökningar 
under kon troll. Regeringens krav på jäm
nast möjliga industribeläggning kan bäst 
tillgodoses i A :2. Detsamma torde gälla 
möjligheterna alt anpassa industriresur
serna för de framtida samarbetsformer 
som kan bli aktuella vid anskaffning av 
ny flygplanplaltform. 

Bland de utredningsalternativ som för
anlells av regeringens anvisningar prio
riterar jag således A.2 och förordar alt 
delta alternativ läggs till grund för Rege
ringens beslut. 

Jag vill understryka all prioriteringen 
av alternativ A:2 måste ses mot bak
grund av de utredningsanvisningar som 
förelegat och den ekonomiska ram som 
anvisats . Dessa anvisningar som inled
ningsvis redovisats har inneburit starka 

avgränsningar i ambitionssänkande rikt
ning inom viktiga områden av denna 
komplexa fråga. Det är angeläget alt till
räckliga resurser för flygstridskrafternas 
bibehållande och omsältning säkerställs 
i samband med 1982 års försvarsbeslut 
så allIillräcklig kvalitet och kvantitet kan 
uppnås för alla de komponenter som ef
ter hand måste ersäIIa dagens flyg va
pensystem. 

Jag vill vidare framhålla . all det är av 
avgörande betydelse all statsmakterna 
fattar beslut om vägval i flygplanfrågan 
under innevarande budgetår. Det är 
nämligen nödvändigt att skapa en grund 
för all kunna prioritera och hårt styra de 
resurser, som kan avdelas för forskning 
och utveckling, mot elt bestämt alterna
tiv. Fortsall osäkerhet om vägval innebär 
orationellt utny lljande av tilldelade me
del. " 

•• Överbefälhavaren lämnade 
1980-02-01 sitt underlag i flygplan frå
gan till regeringen . Underlaget hade ut
formats bl a mot bakgrund aven opera
tiv värdering. Följande fyra avsnitt torde 
ku nna utgöra en mycket kort samman
fattning: ~ 
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Det svenska 
MBB:s förslag till nytt, västtyskt stridsflygplan 
för 9O-talet, "TKF" . - Ksn det bli ett svenskt lumörsvaret 

måste 	
JAS? 

förnyas! 

"Sammantaget innebär Överbefälhava
rens operativa värdering följande : 

• 	 Alternativ A 1 och CI är inte operativt 
godtagbara. 

• 	 Alternativ C2 är med hänsyn till kost
naderna inte kostnadseffektmässigt 
försvarbart. 

• 	 Alternativet A2 är i fraga om dess at
tackförmaga inte helt tillfredsställan
de och innebär inte ett tillskott till luft
försvaret. 

• 	 Alternativet D är ur operativ synvinkel 
inte helt tillfredsställande med hän
syn till svarigheterna att anpassa F
16 till vart bassystem. Det innehBller 
emellertid en betydande attack- och 
luftförsvars förmåga. Alternativ D be
döms därför vara ett operativt bättre 
alternativ än A2. .. 

"Vid val mellan av Regeringen anvisa
de alternativ anser Överbefälhavaren att 
anskaffning av ett utländskt flygplan 
motsvarande F-16 av operativa skäl är 
att föredra . 

Vill statsmakterna av andra skäl välja 
endera av de tva svenska alternativen 
förordar Överbefälhavaren - liksom 

Chefen för flygvapnet - SK2. Detta sys
tem kan lösa betydelsefulla attackupp
gifter . .. 

"Den uteblivna beslutsfattningen i 
flygplanfragan har nu lett till att anskaff
ningen av aktuella attackflygplan för
dröjts tre ar samtidigt som nya förutsätt
ningar och nytt bedömningsunderlag 
successivt kommer fram. 

Sedan Överbefälhavaren i februari 
1979 senast redovisade sina ställnings
taganden i flygplanfragan har ett omfat
tande studie- och värderingsarbete ge
nomförts inom ramen för perspektivpla
neringen. Arbetet kommer att redovisas i 
juni detta år. 

Överbefälhavaren konstaterar att i 
samtliga handlings vägar har det operati
va behovet av ett flygplan som är allsidigt 
användbart för jakt-, attack- och spa
ningsuppgifter klart belagts. Denna flyg
planide (JAS) är även ett uttryck för en ny 
och till framtida miljö anpassad strids
flygplan filosofi. Iden utgar fran att den 
militärtekniska utvecklingen nu gjort det 
möjligt att med mindre och lä ttare flyg
planplattformar lösa uppgifter för vilka 
tidigare krävdes betydligt större flygplan. 

Franska flygvapnets nya laktflygplan, MIrarge 
2000. - Kan det bli ett svenskt JAS? 

Får Sasb-Scanla leverera försvarets JAS Kan Sovletunionens nys flygplan "Ram L" bli 
flygplan? ett svenskt JAS? 
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Blir JAS 
British Aerospece's försleg 1111 nytt, brlttlslct 
stridsflygplan för 90-talet, "ASr-403". - Kan 
det bli ett svenslct JAS? svenskt 

eller 
utländskt? 

Amerikanska F-16 "Condor' nämns I JAS-dis
kussionerna som tänkbart typval - men då 
först efter genomgripande modernisering och 
modifieringar. - 1981 skall denna AFTI
version flygtestas vid Edwards AFB. 

Detta skulle i sig bryta den hittillsvarande 
trenden mot kostnadsökningar. " 

"Granskningen av de av Regeringen 
anvisade alternativen har emellertid en
tydigt pekat på att ingen av dessa lös
ningar från operativa utgångspunkter är 
helt tillfredsställande. 

Överbefälhavaren har därutöver 
mot bakgrund av den bredare kunskap 
som successivt växt fram under det se
naste årets perspektivplanestudier 
konstaterat all ett framtida flygplan 
(JAS), som är allsidigt användbart och 
kan anpassas till vår bas filosofi, är av 
stor betydelse för vår operativa effekt. 
Med nu kända fakta kan F-16 eller andra 
aktuella utländska flygplan projekt inte 
helt uppfylla dessa krav." 

•• Slutligen hämtas några avsnitt 
från försvarsdepartementets press
meddelande 1980-02-20: 

"Regeringen har i dag beslutat föreslå 
riksdagen att Viggen-systemet, närdetta 
successivt faller för åldersstrecket med 
början på 1990-talet, skall ersättas av 
ett nytt stridsflygplan för jakt- , attack
och spaningsuppgifter. " 

"Alla studier visar att försvaret även i 
framtiden kommer att behöva kvalifice
rade stridsflygplan och att särskilt jakt
funktionen får allt större betydelse. " 

"På grundval av tillgängligt underlag 
bedömer regeringen att det finns goda 
möjligheter att genom en i Sverige sam
manhållen utveckling ta fram ell strids
flygplan för 90-talets behov som till pris 
och prestanda väl kan hävda sig mot 
utländska alternativ. Tillgången till ny 
teknik, bl a mikroelektronik, lättare jet
motorer och s k kompositmaterial, i kom
bination med en allt mer omfattande 
komponentutveckling ligger till grund för 
denna bedömning. " 

"En absolut förutsättning för att JAS
projektet skall kunna genomföras är att 
industrin, som ges ett ökat huvudleve
rantörsansvar, kan presentera fullstän
digt beslutsunderlag och säkra ekono
miska utfästelser inför försvarsbeslutet 
1982. - Uppfylls inte dessa krav inom 
en realistisk ekonomisk nivå återstår en 
anskaffning från utlandet med de kon
sekvenser detta får för bl a den svenska 
flygindustrin. " ~ 

Framåtsvepta vingar ökar manövrerbarheten. 

Här amerikanska Rockwells förslag till framti Kan en Saab-Scanla-konstrulctlon ekonomlslct 

dens lilla laktflygplan. - Ett svensk1 JAS? konkurrera med utländska JAS-alternativ? 
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D en förändrade 
inriktningen motiveras alltså i stor 
utsträckning av att de successivt banta
de attackalternativen inte är tillräckligt 
bra för att kunna konkurrera med alter
nativ som är direkt anpassade för det 
långsiktiga operativa behovet av allsi
digt användbara flygplansystem, samt 
av att en tidig inriktning mot ett mer 
omfattande flygplansystem skapar för
utsättningar för att på längre sikt utnytt 
ja produktionskapaciteten inom landet. 

Vad är då 'JAS Ny', som skall bli bätt
re än tidigare studerade flygplan? - ÖB 
anger, att en bred kunskap om JAS växt 
fram under perspektivplanestudierna. 
ÖB:s perspektivplan del1 (1979-02-21 ) 
anger följande under avsnittet NYA 
IDEER: 

"I flygsystemet ingår en ny typ av en
hetsflygplan ('JAS Ny) för jakt-, attack
och spaningsuppgifter. Stor vikt kommer 
att läggas vid systemets förmåga att 
överleva bekämpning på marken för att 
koncentrerat kunna insättas i för en an
gripare kritiska skeden aven invasion. 
Teknikens utveckling medger, att mindre 
och lättare flygplan utvecklas samtidigt 
som vapensystemens egenskaper i vis
sa avseenden kan komma att reducera 
kraven på själva vapenbäraren. Härige
nom skapas förutsättningar för alt an
passa flygplan till enkla baser, som kan 
anläggas med begränsade åtgärder, el
ler till lämpliga delar av ett befintligt väg
system. Beroendet av markutrustningar 
kan reduceras och bränsleförbrukning
en minskas. Härigenom kan basorgani
sationen göras mindre och ges stor rör
lighet mellan baser. Detta flygsystem in
g{lf i samtliga strukturer. " 

Principerna för inriktningen av 'JAS 
Ny' mot bakgrund av perspektivpla
ningens fas 1 och det fortsatta arbetet 
bygger på tre möjligheter: 

• 	 Allsidig användbarhet. 
• 	 Anpassning till enkla baser. 
• 	 Teknik utnyttjas för att få mindre och 

lättare flygplan , som därmed till pris 
och prestanda väl kan hävda sig 
mot utländska alternativ . 

Allsidig användbarhet innebär, att 
JAS skall kunna genomföra aktuella 
uppdrag inom alla delar av landet. 
Samma flygplan skall kunna utnyttjas 
för luftförsvars- (J) , attack- (A), och spa
ningsuppgifter (S). I det underlag som 
flygvapnet har lämnat till perspektivpla
neringen redovisas flera alternativ som 
kan komma att utgöra en grund för in
riktning mot ett allsidigt användbart sy
stem. Värdet av allsidigheten har ökat 
mht att en enig försvarskommitte beto

nat de ökade militärtekniska förutsätt
ningarna för överraskande anfall samt 
vikten av försvaret av övre Norrland 
och de sydvästra delarna av det nor
diska området. JAS skall vara ett för
svarssystem som utan omfattande för
beredelser kan insättas mot vart och 
ett av de aktuella angreppsfallen. 

Den allsidiga användbarheten med
för också att systemet kan insättas 
kraftsamlat mot en angripares känsliga 
deloperationer i olika skeden aven in
vasion. Sådana operationer kan vara 
flygbekämpning för att förbereda luft
landsättningar, luftlandsättningsföreta

detta är att vi själva kan avgöra vid vil
ken tidpunkt under ett krig som syste
met skall insättas kraftsamlat. 

Härför krävs en anpassning till ett 
framtida bassystem, så att JAS-syste
met inte kan slås ut på marken genom 
flyg bekämpning. Mot bakgrund av hit
tills genomförda studier , pekar resulta
ten på att JAS måste kunna operera 
från enkla vägbaser, en egenskap som 
s a s skulle ärvas från B3LA
konceptet. En sådan inriktning innebär 
naturligtvis att JAS kan komma att bli 
svår att åstadkomma inom tilltänkta 
ekonomiska ramar , vare sig JAS ut

• • • eller kan deDa bli en svensk J S? 


gen i sig eller transporter, vare sig 
dessa sker över havet eller på marken . 
Om en angripare tvingas räkna med att 
vi kan komma att sätta in hela vår styr
ka mot endera av hans deloperationer, 
blir hans överväganden inför ett an
grepp svåra. Man kan något förenklat 
säga , att en angripare måste lyckas 
med varje skede av ett invasionsför
lopp, medan vi bara behöver lyckas 
med en uppgift för att en invasion skall 
vara omöjlig. JAS kan alltså fylla en 
stor operativ funktion genom sin allsidi
ga användbarhet. En förutsättn ing för 

vecklas vid svensk industri eller köps 
utifrån. 
• • Möjligheter till inhemsk utveckling 
och anskaffning av JAS kommer nu att 
under cirka 1 1/2 år att utvärderas. Un
der den tidsperioden måste det klaras 
ut om JAS kan bli ett allsidigt använd
bart system, om tidsförhållandena för 
utveckling är rimliga och om projektet 
kan inrymmas i aktuella ekonomiska ra
mar. Om ett nytt svenskt flygplan inte är 
realiserbart, måste anskaffningen in
riktas mot utländska flygplan. • 

Ove Sun dk vist, C FSIStud 
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'Plranha' är ett relativt 
litet flygplanskoncept 
som projekteras av ALR 
(Arbeltsgruppe fur Luft
und Raumfahrt). ALR är 
en schweizisk organisa
tion som består av fors
kare och ingenjörer från 
det schweiziska försva
ret. Finansieringen sker 
med privata medel och 
utvecklingsarbetet har 
hittills pågått i fem år. 

Storleksmässigt är 'Piranha' 
jämförbar med brittiska 'Hawk', 
men viktmässigt och kapacitets
mässigt bör 'Piranha' jämföras 
med amerikanska F-5E 'Tiger', 

Det bör i dag vara lättare att 
konstruera ettlättviktsjaktflygplan 
än det var i början av 1950-talet, 
då F-5 utvecklades. Framstegen 
inom det tekniska området har 
under de gångna 25 - 30 åren va
rit många samt stora, och mycket 
därav kan appliceras på 'Piran
ha'. T ex : A) Moderna turbofläkt
motorer som ger en förbättrad 
bränsleekonomi och som anting
en leder till mindre bränslevikt el
ler utökad aktionsradie. B) "Fly
by-Wire"-system som ökar ma
növrerbarheten. C) Kompositma
terial som minskar vikten och/el
ler ökar hållfastheten. D) Dessut
om har avioniken gått mot mindre 
och mindre komponenter samti
digt som allt fler funktioner kan 
byggas in . 

Alla dessa faktorer ger möjlig
heter att konstruera relativt små 
eHektiva flygplan. De flesta fram
stegen inom det teknologiska om
rådet kan utnyttjas för att minska 
storleken på flygplan utan att för 
den skull minska den militära ka
paciteten. Den minskade flyg
planstorleken minskar alltså dess 
vikt. Och vikt kostar pengar. Små 
flygplan blir alltså mindre dyra, vil
ket leder till att ett större antal flyg
plan kan anskaHas, något som i 
sin tur gör att fler flygbaser kar. 
beläggas (större geografisk 
spridning). Detta leder till min
skad sårbarhet, när flygplanen 
står på marken. De mindre flyg
planen blir också svårare att upp
täcka både på marken och i luf
ten, såväl optiskt som med hjälp 
av radar. 

'Piranaha:s' utseende är, vid 
en första anblick, mycket lik Vig
gens - med nosvingar samt bak
re vingar av snarlik deltaform . 'Pi
ranha' är midvingat (med nos
vingarna placerade något högre), 
vilket gör att även skrymmande 
last kan bäras på vingbalkar. Det 
kroppsplacerade huvudstället gör 
att markfrigång!'!n blir stor. En stor 
fena ger god stabilitet vid höga 
anfallsvinklar och låga farter. 'Pi
ranha' projekteras som ett ensit
sigt flygplan, men planer finns 
också på ett tvåsitsigt. 

Grundversionen av 'Piranha', 

lättviktare med framtid? 

som kallas Y-2C, har en Rolls 
RoycelTurbomeca Adour RT 
172-58 turbo-fläkt motor mon
terad i flygkroppen bakom hu
vudvingen. 'Piranha' har en 
relativt lång motorutlopps
del som bl a gör att flygplanet 
har ett visst inbyggt skydd 
mot IR-robotar. Motorn förses 
med luft från två luftintag, vilka 
är placerade under nosvingen. 

Eftersom 'Piranha' inte kon
strueras för farter över Mach 1,6, 
har man sluppit ifrån eventuella 
lösningar med dyra variabla luft-

Längd: 10,7 
Spännvidd: 6,0 m 
Startvikt: 5 ton (j-rb + akan) 

intag. Adour-motorn valdes helt 
enkelt för att den bäst motsvara
de kraven samt pga den inte är 
alltför dyr. Men ett flertal andra 
motorer finns fortfarande med i 
diskussionerna. 

En ny typ av automatkanon 
med höga prestanda föreslås 
till 'Piranha'. Det blir an
tingen en Oerlikon KCA eller 
en Mauser Bk-27 - bägge med 
200 skott som fast beväpning. 

Oerlikon-kanonen är ett myck
et eHektivt vapen som ger dubbel 
räckvidd jämfört med en konven-

Startsträcka: 500 m 
Aktionsradie: 350 km 

tionell30 mm akan och sex gång
er så stor genomslagskraft. Eld
hastigheten är 1350 skott/min . 
Den är i första hand konstruerad 
för attackuppgifter och ger en re
lativt stor rekylverkan. För detta 
ändamål har kanonen placerats 
mitt i flygplankroppen, vilket med
fört att noshjulet placerats på 
vänster sida i flygkroppens främ
re del (jämför utförandet på A-lO 
'Thunderbolt 2'). Mauser 
Bk-27 är bättre anpassad för 
jaktstrid med mycket mindre 
rekylverkan. Och får därmed 
säkrare drift? 

Den y1tre beväpningen pla
ceras på sju balkar. Två i ving
spetsarna avsedda för jaktrobo
tar (t ex av typ Sidewinder el
ler Magic), två balkar under 
vardera vingen samt en centraI
placerad kroppsbalk . Total last
förmåga är 3100 kg. Det är 
möjligt att hänga en 500 kg 
bomb på vardera av de fem bal
karna under vingarna eller 
kroppen. Central balken är i 
första hand avsedd för motme
dels- eller spaningskapsel eller 
en extratank. Den senare kan 
också hängas på de inre ving
balkarna. 

Avioniken kommer att bestå av 
ett navigerings- och attacksystem 
från Ferranti, en laseravstånds
mätare samt en radar från 
Thompson-CSF avsedd både för 
jakt- och attackuppdrag. 'Piranha' 
kommer att förses med både 
head-up och head-down-display. 
Den senare i form av bl a monitor 
för TV-styrda vapen . 

All denna utrustning påverkar 
dock vikten på den Adour
motordrivna Piranha-versionen . 
Därför måste Thompson-CSF
radarn utelämnas, vilket medför 
att denna version optimeras för 
attack u ppd rag. 

Följande versioner av 'Piranha' 
har diskuterats med hänsyn ta
gen till olika presumtiva kunder : 

Y-2C: Adour-motor (RT 172
58), reducerad avionik, li
ten vinge (13,5 m2

). 

Y-2D1: Adour-motor (RT 172
63), all avionik, liten 
vinge. 

Y-2D2: Som Y-2Dl men med 
större vinge (16 m2

) . 

Y-4; Tvåmotorig med EBK 
(Larzac eller TFE 1042
7 motorer), stor vinge. 

o O 

Provflygningar har utförts med 
en radiostyrd modell i 15 proc 
skala av Y-2D2. Dessutom har 
vindtunnelprov pågått sedan ett 
antal år tillbaka. - Återstår av
slutningsvis två frågor : Har Piran
ha-konceptet någon reel framtid? 
Om ja: Kan 'Piranha' länkas bli 
akluell för Sverige? I dagsläget 
kan inget bestämt sägas, men 
ganska snart - om ca 1 fl 2 år 
bör åtminstone den senare frå
gan ha fått sitt definitiva svar. • 

Ulf Hugo 
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Mobil meteorologisk utrustning: 


Vår nya vädermälvagn 


EJder/ör ev nya vlidermätvagnen 

..-c-/ 
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n n För att kunna genomföra fältförsök och 
utprovningar har Militära Vädertjänstens 
Centralorgan (MVC) hittills haft en mobil 
mätstation inbyggd i en buss. Den nu slitna 
bussen har bytts ut mot en trailer och ut
rustningen har kompletterats och förnyats. 
n n I MVC uppgifter ingår att: O Studera 
och prova ny meteorologisk mätutrustning. 
O Upprätta operativa kravspecifikationer för 
meteorologisk mätutrustning. O Planera och 
delta i fältförsök och utprovning där meteo
rologiska mätningar erfordras. {;:r {;:r {;:r 

H istorik. - Mätverk
samheten startade i 
ganska blygsam skala 

i början av 50-talet. Den har 
skett i samarbete med eller på 
uppdrag av andra myndighe
ter, särsk i lt då FMV och FOA. 
Det som drev på kraven av me
teorologiska mätningar var 
framför allt säkerhets- och 
skyddsaspekter vid använd
ning av ABC-stridsmedel samt 
problem med radarstationers 
räckvidd och täckning under 
varierande meteorologiska be
tingelser. 

Kärnvapenhotet krävde (och 
kräver) bl a prognosmodeller 
för spridning av radioaktivt 
utfall . Dessa modeller testades 
bl a genom att radarreflekte
rande material spreds från 
flygplan och följdes med radar . 
Dessa mätningar av vind , tem
peratur, fuktighet och tryck 
upp till ca 20 km höjd utfördes 
bl a på Torö , i närheten av 
Landsort. Som kuriosum kan 
nämnas att man som radarre
flekterande medium bl a prova
de försilvrat rispapper . 

Av stor betydelse för sprid
ningen av radioaktivt utfall är 
tropopausen - gränsytan mel
lan troposfären och stratosfä
ren - på höjder mellan 7 och 
11 km . För att studera fin
strukturen, gap m m i tropo
pausen har mätningar utförts 
varvid även radar PE-09 utny11
jats. 

Under 60-talet har mätning
ar utförts vid prov av räck

viddsdiagram för radarstatio
ner , studier av mikrovågut
bredning och robotskjutning
ar. 

Spridning av rök för t ex 
skydd av pansartruppernas 
gruppering och förflyttning 
medförde krav på mätningar av 
luftens stabilitet i marknära 
skikt. Några härför direkt läm
pade mätinstrument fanns inte 
då och detta ledde till framtag
ning aven raket (" ICAROS 
1000") med vars hjälp en tem
peratursond kan sändas upp 
till ca 1000 m. Sonden dalar se
dan i en fallskärm mot marken 
och sänder under tiden tempe
ratu rvärden. 

Några 
axplock trå n mätverksam he
ten. - 1) I samarbete med FOA 
1 har mätningar utförts för att 
skapa underlag för säkerhets
frågor vid användning av BC
stridsmedel. Härvid spreds pul 
veriserad zink-kadmiumoxid 
dels över Vänern från flygplan 
dels inblandad i skorsstensrö
ken från Kvarntorpanläggning
en. Vid dessa försök hade man 
ingen mobil mätvagn , Vilket 
medförde stora svårigheter vid 
uppsättning av de olika mätsta
lionerna. 

2) Mätningar har även skett i 
samband med den experimen
tella delen för stud ium av 
skyddsfrågor vid kärnvapenan
vändning. En del av dessa 
prov skedde inom RFN :s skjut
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om råde med en mätstation vid 
Nausta by. Det visade sig då 
praktiskt att deltagande meteo
rologpersonai även svarade för 
väderprognoserna. För detta 
ändamål anskaffades en 
RAFAX-mottagare. 

3) Mätningar har vidare ut
förts för att ge underlag för be
dömning av tryckvågens ut
bredning vid detonation av 200 
kg minbomber, då risk fan ns 
att under vissa väderförhållan
den skador kunde uppstå på 
hus m m även på långa avstånd 
från fällningsplatsen Motsva
rande mätningar sker fortfa
rande vid FOA:s försöksplats 
Grindsjön. - Studier av Ijud
utbredning har även gjorts vid 
Skillingaryd med bäring på ar
mens lyssnarutrustning . 

4) Under senare år har mät
ningar utförts för bl a: 
• 	 Ballistik-meteorologiska rå

det vid prov med olika me
toder för bestämning av 
ballistiska skjutvärden . 

• 	 Marinens skjutprov vid Tor
hamns udde. 

• 	 Försök och prov vid RFK och 
AP Karlsborg. 

5) MVC har deltagit med me
teorologiska mätningar vid 
prov av FV:s nya stridsled
ningsradar . 

6) Uppdrag finns f n fram till 
1982/ 83. När inga fältförsök 
pågår är mätvagnen placerad 
vid F6. Karlsborg . Den utnyttjas 
då för vindbestämningar och 
radiosonderingar i samband 
med prowerksamhet på RFK 
och AP. - Inriktningen och 
målsättningen har varierat 
mycket under de gångna åren. 
För närvarande ställs krav på 
mätningar för underlag till ut
veckling av kortfristiga lokal
prognoser. 

D en nya 
mätvagnen. I samarbete 
med Försvarets Materielverk 
(FMV) och Förenade Fabriks
verken (FFV) startade MVC 
1976 planering för att ta fram 
ett 	nytt mobilt mätfordon och 
att komplettera befintlig mät
utrustning. Resultatet blev Vä
dermätvagn M8368-106010, 
vilken efter kontroll och prov 
överlämnades till CFV (C F18) 
1979. 

Hittills vunna erfarenheter 
är mycket goda. I utrustningen 
ingår: 
• Radiosonderings- och 
vindmätningsutrustning som 
ger temperatur. tryck , fuktig
het. vindhastighet och vind
riktning upp till 25-30 km 
höjd. I systemet CORA, som 
framtagits av den finska firman 
Vaisala OY, ingår bl a en dator 
med skrivare . Mätningarna 
sker med moderna radioson
der som sänds upp med en 
vätgasfylld ballong. Sonderna 

innehåller givare för tryck, 
temperatur och fu ktighet samt 
radioutrustn ing för mottag
ning, sändning och frekvens
modulering, Sondens läges
ändringar i rymden och där
med vinden bestäms genom 
navigeringssystemet OMEGA, 
som består av åtta långvågs
stationer om vardera 10 kW ef
fekt spridda över jordklotet. 
Signalerna från dessa statio
ner tas emot av sonden, fre
kvensmoduleras och sänds 
tillsammans med tryck- , tem
peratur- och fuktdata till mät
vagnen på 400 MHz-bandet. 
Vid vind bestämningen erford
ras signaler från minst tre 
OMEGA-stationer . Datorn be
arbetar de inkomna signalerna 
och resultatet presenteras på 
skrivaren. Data kan lagras på 
magnetband och hålremsa för 
dokumentation och senare be
arbetning . Programmen med
ger direkt utskrift av paramet
rarna tryck, temperatur. fuk
tighet och vind samt beräkning 
av alla de data som kan härle
das från dessa t ex: 

SONDENS HÖJD över mät
stationen eller havet . 

BRYTNINGSINDEX. 
ÅNGTRYCK . 
DENSITET. 
LJUDHASTIGHET, 
VIRTUELL TEMPERATUR 

(Fiktiv temperatur vid vissa be
räkningar, där hänsyn tas till 
luftens fuktighetsinnehåll) . 

TEMPTELEGRAM (kodade 
uppgifter för sändning på fjärr
skrift). - Utskrifterna kan väl
jas efter kundens önskemål 
rned referenserna höjd eller tid. 
Enkel diagrampresentation av 
önskad parameter som funk
tion av tid eller höjd kan också 
fås av skrivaren. 

• Regnintensitetsmätare som 
mäter och registrerar de regn
droppar som under en viss tid 
faller på en 50 cm 2 stor platta . 
Dropparna indelas i 20 stor
leksklasser , från 0,3 - 0.4 mm 
(klass 1) till 5.0 mm och större 
(klass 20). Registreringen sker 
på hålremsa för datorbear
betning. 
• 	 Lågnivåsondutrustning 
för bestämning av vindhastig
het. temperatur och fuktighet 
upp till ca 500 m. Härför an
vänds en 25 stor heliumm3 

fylld ballong som placeras på 
önskad nivå med hjälp av lina 
och vinsch. Givarna fästs på 
ballongen eller linan och data 
överförs till mätvagnen via tråd 
eller radio . 
• Sodar (akustisk radar) ut
nyttjas främst för bestämning 
av turbulenta temperatur
fluktuationer i atmosfärens 
gränsskikt upp till 500 il 1000 
m, Man kan härvid bl a erhålla 
uppgifter om nivåer med tem
peraturinversioner och vind

skjuvning , översida av dimma 
och stratusmoln. 
• Raketsondutrustning för 
uppskjutning av temperatur
sonder till ca 1.000 m. 
• Fuktighetsmätare med 
mycket snabb givare - ger ut
slag tör 90 proc aven fuktig
hetsändring på mindre än 
1 sek. Samma typ av givare sit
ter även i den sonder som an
vänds i CORA-systemet. 
• 	 Vindmätningsutru.5tning 
tre stycken med givare, skri 
vare och master tör mätning på 
valfri nivå upp till '. 5 m. 

• E/verk - bensindrivet, 15 
kVA, som reserv för det fasta 
elnätet. 

v::
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Teckning : Eric Erixon 

Denna buss var föregflngaren till den nya vädermätvagnen, 

Dessutom finns konventio
nella meteorologiska instru
ment som t ex: termometrar, 
barometrar , psykrometrar och 
termohygrografer . Även dagg
punktsmätare och strålnings
mätare ingår liksom kommu
nikationsradio med tre bärba
ra S/M-enheter. 

Vagnen har ett litet pentry 
en icke oväsentlig praktisk de
talj vid fältförsök , då dessa of
ta sker långt från restauranger 
och annan bekvämlighet. För 
att erhålla rätt arbetstempera
tu r tör elektronik och an nan ut
rustning är vagnen försedd 
med en klimatanläggning . • 

I .srabsme/{'vrolog Åke Tib ell 
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En betydelsefull del av 
det nya flygtrafikled
ningssystem som Sov
jet beställt från Data
saab AB inför Olym
piska Spelen 1980 har 
nu tagits i drift. Flyg
trafikledningscentralen 
i Mineral'nyje Vody, 
mitt emellan Svarta Ha
vet och Kaspiska Ha
vet, invigdes officiellt 
redan under 1979. 

Min'Vody-centralen är en ter
minaikontrollenhet. Terminal
området i Min 'Vody är 200 km 
i diameter och indelat i tre sek
torer. Huvudleverantör för sy
stemet har varit Division IDS 
inom Datasaab AB. Datasaab 
har svarat för utveckling, till

• Inför ~rets (ev.) olympiska sommarspel i Moskva har Sovjetuniomm invigt ett flygtrafiklednings
system. Viktig leverantör har varit Datasaab AB, vars " Censor 932"-datorer bildar hjärtat i syste
met. 

Sovjetunionens svenska 

verkning och installation av Trafikledningssystemet är indikatorsystem för presen
systemet. Det omfattar dato uppbyggt kring två Datasaab tation av såväl radardata som 
rer, indikatorer , radarstationer, Censor 932 datorer. Den ena färdplan . 
kommunikationsutrustning står alltid i beredskap att auto På radarindikatorerna visas 
och reservei kraftaggregat 
samt övriga tjänster såsom ut
bildning och service . 

matiskt kopplas rn vid fel inom 
systemet. De 16 arbetsplatser
na i centralen är försedda med 

flygplanens positioner och al
fanumeriska uppgifter om pla
nens identitet , fart och höjd . 

Hemlig 
undersökningsrapport 

slår fast: 

• 	 En av de två MiG-15 som flydde till danska Bornholm fick vid land· 
ningen en de l smärre bucklor men var i övrigl helt mtakt. (Bilden ur 
undersökningsrapporten.) 

Den 5 mars och den 20 
maj 1953 landade rysk
byggda MIG-15 på den 
danska ön Bornholm i 
södra östersjön. De två 
planen flögs av avhop
pade polska piloter. 
Polska myndigheter 
gjorde naturligtvis sto
ra ansträngningar att 
omedelbart få jetflyg
planen återsända till 
Polen. Det dröjde emel
lertid. Först utsattes 
flygplanen för en nog
grann undersökning av 
NATO-sidan. 

Rapporten efter undersök
ningen fann så småningom 
vägen till Sverige , naturligtvis 
försedd med hemligstämplar 
på varje sida. N umera är dock 
MiG-15 ett överspelat kapitel. 
Rapporten har därför kunnat 

göras öppen . Det är en mycket 
spännande och intressant läs
ning. Inte minst därför att 
MiG-15 hade ett visst indirekt 
svenskt intresse. 

MiG-15 var samma tidsandas 
barn som vår svenska J 29 
'Flygande Tunnan '. Många och 
ingående jämförelser gjordes 
utifrån de prestanda som blev 
kända för det ryska flygplanet . 
50-talets utvärderingar visade 
att 'Tunnan ' endast var mar
ginellt underlägsen MiG-15 
och amerikanernas motsvarig
het F-86 'Sabre'. Annat som 
gjorde MiG-15 intressant för 
Sverige var den ryska ned
skj utningen med just MiG-15 
av två obeväpnade svenska 
transportflygplan 1951 . Dessa 
händelser medförde att Sver i
ge inrättade en s k incident
beredskap . Svenska Tunnor' 
i högsta beredskap - dygnet 
och året runt - för att kunna 
avvisa alla eventuE-lIa utländ-

MiG-lS I 
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• Flygtrafikledningscentralen som den ter sig i Minera/'nyje Vodny, Sovjetunionen. De sexton ar
betsplatserna är lörsedda med indikatorsystem för såväl radardata som färdplaner. 

flot. Kontraktet omfattar vidare 
flygtrafikledningscentraler 
Moskva och Kiev samt system
simulatorer i Moskva. Order
summan uppgick till totalt ca 
320 milj kr . Hela systemet leve
reras nyckelfärdigt av Division 
IDS inom Datasaab . 

Det är första gången som de 
sovjetiska I u ftfartsmyndighe
terna anlitat en icke-sovjetisk 
leverantör för en utrustn ing av 
denna typ. 

Datasaab har levererat lik
nande system till ett antal be
ställare runt om i Europa. Det 
nya sovjetiska flygtrafikled
ningssystemet skiljer sig från 
tidigare anläggningar främst 
genom sin storlek och kom
plexitet. • 

E.G. 

flyglrafikledningssyslem 
Positionsuppgifterna komplet Datorsystemet förser också Kontraktet för det projekt i 
teras med data till datorsyste trafikledarna automatiskt med vilket Min 'Vody-centralen in
met från pejlstation . utskrift av aktuella uppgifter går tecknades 1975 med den 

Färdplaner matas in i dator om flygplanen - t ex tider , sovjetiska inköpsorganisatio
systemet och kontrolleras au höjder etc . Dessutom kan flyg nen V/ O Electronorgtechnica 
tomatiskt med de verkliga ledarna också läsa dessa upp fö r det sovjetiska Iuftfartsmi
uppgifterna under flygningen . gifter på indikatorerna. nisteriet och flygbolaget Aero

ska kränkningar av svenskt 
territorium . Av intresse är rap
porten också därför att en 
polsk MiG-15-pilot under 50
talets början flydde med sitt 
flygplan till Sverige och landa
de på en åker i Halland. 

Rapporten . som efter diverse 
turer nu kommit att hamna på 
Svensk Flyghistorisk Fören
ings bord , innehåller mängder 
av teknikspäckad information . 
Den informationen är i det här 
sammanhanget kanske av 
mindre intresse. Av större in
tresse är hur piloterna i MiG-15 
måste ha upplevt sin arbetsmil
jö och vilka förutsättningar de 
hade att verka i strid . Härom 
ger rapporten mellan raderna 
vissa antydningar. Lyckligtvis 
kom inte MiG-15 att användas i 
någon större konflikt - enda 
tillfället den var i elden var un
der Korea-kriget. Men hade det 
kalla kriget under 50-talet för
bytts i ett varmt krig, hade tvi

velsutan MiG-15 utgjort 
spjutspetsen i den hetluften . 

Från pilotsynpunkt var 
MiG-15 ett föga avundsvärt 
flygplan. Kabinen var trång 
och erbjöd bekvämlighet bara 
för småvuxna piloter . Reglage 
och instrument satt dock sam
lade på ett funktionellt sätt , så 
att piloten hade lätt att hitta . 
Fö rvånande nog var inte MiG
15 utrustad med g-dräkts
anslutning , dvs en dräkt/tryck
luft-anordning som gör att 
piloten vid hårda upptagningar 
och skarpa svängar inte be
höver riskera att blodet pres
sas ner i benen och därmed 
tömmer hjärnan - med black
out som följd. MiG-piloterna 
var istället instruerade att sam
manpressa magmusklerna 
för at! undvika sådana effek
ter . Det var för övrigt samma 
princip som tillämpades av tys
ka Stuka-piloter under VK2. 
I de häftiga upptagningarna 

efter störtbombattackerna lär 
dessa ha krystat fram ett sam
manbitet "Heil Hitler " , för att 
få muskulaturen att dras sam
man och därmed förhindra 
blodflödet från hjärnan . 

M iG-15 var utrustad med ett 
räddn ingssystem med krutka
tapultstol. En fi ness som rys
sarna var ganska t idiga med 
var automatisk remfrigöring 
från katapultstolen efter ett ut
språng . Efter tre sekunder kom 
piloten fri från stolen. 

Navigationshjälpmedlet i 
MiG-15 utgjordes aven radio
kompass. Den gav en grov in
riktning till närmaste rund ra
diostationer. Liknande naviga
tion sprincip användes också i 
'Flygande Tunnan' . 

Den personliga flygutrust
ningen var mycket pr imitiv . 
Den hade inte möjliggjort ut
språng i hög fart. Hjälm fanns 
inte . I stället var MiG-15-pilo
terna utrustade med en läder

huva. Flygutrustningen i övrigt 
utgjordes aven vanlig uniform , 
kompletterad med kraftiga 
stövlar. Flygglasögonen var av 
mycket primitiv typ . Syrgas
mask fanns , men den var inte 
försedd med mikrofon . Pilo
terna var i stället utrustade 
med strupmikrofoner. 

Så värst många reservsy
stem val inte MiG-15 utrustad 
med. Därför kan man sannolikt 
dra slutsatsen , att MiG-15 var 
konstruerad för " engångs
bruk" . Men flygplanet innehöll 
också många konstru ktio nsfi
nesser. Tillverkn ingsstandar
den låg på en hög n ivå. MiG-15 
var alltså en teknologisk bra 
produkt som säkert hade 
mycket att ge om det hade bli
vit allvar av . Gamla fördomar 
om rysk flyg teknologis be
gränsningar under 50-talet är 
därför inte helt riktiga. Det ger 
den nu fr isläppta rapporten 
besked om. Den ger antyd
ningar om att det snarare var 
piloterna än flygplanen som 
var förbrukningsartiklar . • 

Lennart Bernsmen ej pilotvänlig 
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ThOmas Neutt:lan 

Två. FOA-forskare, THOMAS NEUMAN och 
. LEIF CARLSTEDT, .har nått akademisk dok

torsgrad ··genom 'gradualavhandlingar med · 
FY-anknytning. Ämnena gälrde uttagning och 
utbildning av flygförare i flygvapnet Neu-. 
mans avhandling heter: "Dimensionering 
och validering av percept-gen,esens för
svarsmekanismer. En . hieratkisk . analys 
mot pilotens stressbeteende~'{FOA-rapport · 
C 55020-H6, oktober 197_8). Carlstedtsav
handling bär namnet: "Effektivare flygförar
utbiJdninggenom modifieringar i urvalspro .Leif ca,'stedt. . 

cedur och utbildningsklImat" (FOA-rapportC 
55029-H7, mars:1919).- Arbetena beskrivs i 
denna artikel av överstelöjtnant Folke P 
SandIlIfl, FOA. . 

Två doktorer på flygvapenämnen: 

DMToch OKAFF 

•genom den ..a"ademiska skärselden


, ; . ' . ' . ." 

Thomas Neuman, välkänd för 
flygvap nets flygande personal, 
har vid Lunds universitet fram
lagt och med framgång försva
rat sin doktorsavhandling om 
DMT - detta förunderliga för
svarsme kanismtest (Defense 
Mechanism Test) , som bl a 
upplyser om storleken aven 
flygförares risk at! inte klara av 
flygförarsysslan. 

Testet infördes i FV som ut
tagningstest 1970. Men det har 
förbättrats undan för undan, 
bl a med den konsekvensen i 
att smärtsamma avskiljningar 
av redan antagna och utbilda
de förare har måst göras. Den 
version Neuman nu "blev dok
tor på" kallar han " DMT NORM 
78·' och den skiljer sig princi
piellt från de tidigare versio 
nerna. 

Men l/Jr oss först (för den oini
tierade läsarens skull) beskriva vad 
DMT är. Den som prövas av FV:s 
uttagningskommission IUTK) för 
an ta gning till flygförarutbildning 
f~r se in i ett rirrskåp. Där är det 
kolsvart . Men efter förvarning flim
rar det förbi en bild. Det gäller att 
rita och beratta vad man tyckte sig 
se. Proceduren upprepas . Bildvis
nmgarna ar olika langa , som kor
tast 1/100 sek. 

Vad bilderna föreställer? Det är 
förståeligt nog hemligt Den som 
prövats med DMT kan göra en bli
vande sökande en sv~r otjänst ge
nom att berätta vad han tror bilder
na föreställer. En förutfattad me
ning kan medföra arr den som prö
vas lårer bli art Jrerge det han upp
fartade. Kanske just det han skulle 
se för arr kunna antas. Han kanske i 
stället diktar in i bilden vad han tror 
att han " borde" se - och så 
spricker han. - (Bilderna varieras 
dock.) 

Ingen hinner uppfarra de första 
bilderna annat än ytterst fragmen
tariskr. Det gäller oss alla, att vi i 
sådana fall med fantasins hjälp fyl
ler ut luckorna mellan de fragment 
vi upplever och på s~ särt får fram 
en meningsfull helhet. Så gör vi in
te bara i DMT, inte heller bara vad 
gäller sådant vi ser. Hade vi inte 
denna benägenhet och förmåga 
skulle vi klara oss dåligt i livet. Men 
fantasin f~r inte vara hur fan tastisk 
som helst. Det är bra om vi uppfat
tar den framrusande bilen utan att 
behöva se den helr och h~IIet . Men 
det är inte sil bra, om vi tycker arr 
skymten aven framrusande bil är 
eN träd eller tvärtom. 

En flygare i ett snabbt flygplan 
m~ste ha en realistisk fantasi. Han 
måste i sin medvetande få fram en 
verklighetsrimlig bild, när han 
skarvar ihop de fragment aven viss 
situation han upplever via instru

mentavläsningar, målspaning, peri
fera seendets registrering av hur 
marken ligger och andra flygplan 
rör sig , örats mottagning av radio
trafik, kroppens av vibrationer i 
flygplanet osv. Kan han inte det, 
kan han naturligtvis inte heller väl
ja de riktiga tHgärder som situatio
nen kräver . 
• • Skrämmande upplevelser i 
barndomen kan ha format psyket 
så art fantasin inte skapar riktigt 
realistiska bilder. 

Varje gång vi upplever något 
glimtvis och har arr ta ställning till 
vad det kan vara, söker vå r hjärna 
snabbt igenom sitt erfarenhetsför
råd. Som i en dator rusar tanken 
igenom alla ja- och nej-alrernativ 
riIIs de t blir ett s/urligt ja , som det 
kritiska jaget gOdkänner. Sekund
snabbt går detta. 

Alrernativen söks igenom i alltid 
samma ordning. Denna överens
stämmer med v~r livsutveckling, 
Vid ett ~rs ~/der fanns det vissa al
ternati v, vid tvll migra flera osv. Pil 
de kortaste bild visningstiderna 
hinner hjärnan inte pröva alla al
ternativ, endast de första . Då klipps 
bildvisningen av: ·' Vad såg Du?· · 
Svaret upplyser psykologen om 
va d "x-~ringen inom den testade" 
skulle valr för alrernativ, förmedlat 
med den vuxnes uttryckssätt. Kan
ske han uppfattade det /illa, som 
hann uppfattas, helt korrekr. En 
annan bild röjer y-å ringens förmå

ga, kanske ocks~ den fullgod. Men, 
IJr säga vid z års ~/der tycks något 
ha skerr : den testade ser n~got I 

bilden som inte alls fin ns dar. Han 
förvanskar. 

Förvanskningen kan röja s k för
svarsmekanismer . SJdana upps tår 
hos barnet när det upplevt något 
obegripligt ruskigt, som psyket inte 
står ut med. Föräldrarnas skilsmäs
sa t ex kan vara något fasansfullt, 
livshotande enligt den känslomäs
siga upplevelsen. AIIr som sena re i 
livet påminner om "den gången·' 
föremål, människur, väder, form, 
färg , ljud, ord, lukt - väcker ~ngest 
(odefinierbar rädsla), som det inte 
går att leva med. Därför har den 
Goda Naturen gerr oss förmågan 
att forma om, vantolka dessa pll
minneiser. Det sker automatiskt, 
undermedvetet, mekaniskt: för
svarsmekanismen är en omform
ningsprocedur, egentligen i livets 
tjänst . Men den kostar energi. Det 
är inte helr gratis att f~ inkomman
de signaler bromsade, omstöpta, 
förskönade, tillbakakastade osv. 
Den energin hade kanske behövts 
för koncentration och kratrutveck
ling för att undvika olycka. Flygfö
rare med d~/iga DMT-värd~n om
kommer i väsentligt större ut
sträckning än andra. - Lår oss 
Jrergå till Neumans avhandling. 

•• För att förstå skillnaden 
mellan 'DM T NORM 78' och de 
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tidigare versionerna bör man 
repetera beg reppen generali 
sering och deduktion. När man 
generaliserar utgår man från 
ett antal speciella fall och här
leder ur dem en allmän lag el
ler princip. Vid deduktion går 
man åt andra hållet : man utgår 
från en lag eller princip och 
tillämpar den på speciella fall . 
Sedan Newton (som Voltaire 
påstod) sett äpplet falla , fast
ställde han sin tyngdlag. Det 
var en generalisering . När han 
sedan utgick från denna lag 
förvisso starkare stödd än på 
ett enda äpple - och förutsa 
att alla andra äpplen i samma 
situation också skulle falla mot 
marken , då deducerade han. 
- Och så har Thomas Neuman 
gjort. 

Före 'DMT NORM 78' utfor
made Neuman sina olika 
DMT-normer för klassificering 
av sökandes DMT-resultat 
dels utifrån framlagda psyko
logiska teorier, dels utifrån in
träffade haverier , avgångar, 
psykiskt betingade kroppsliga 
sjukdomar etc . Han granskade 
den havererades (etc) testre
sultat och lät detta påverka 
normutformningen , dvs den 
vikt en viss egenhet i bildtolk
ningen skulle tillmätas vid ut
tag n ingarna. ., Efterkonstruk
tion ". jov isst. Men det fanns 
goda statistiska skäl för mani
pulationerna. Och i djupet 
fanns både Freud och 
Kragh-Smith med sina psyko
analytiska resp perceptgene
tiska teorier. Det var dock inte 
alltid så lätt att se mönstret i 
sambanden mellan testresultat 
och misslyckanden . Ibland 
verkade det som om det vore 
fördelaktigt med ett .'dåligt " 
DMT-resultat , ibland tvärtom . 
Det var inte påfallande lätt att 
marknadsföra denna prod ukt . 

Så föll äpplet. Den 10 augus
ti 1977 anger Neuman som da
tum . Han fann plötsligt LA
GE r~ : Aha/ Generaliseringens 
t id var förbi , deduktionens 
kunde börja. Det måste ha varit 
ohyggl ig t spännande att av
vakta utfallet från de igång
satta och mycket omfattande 
datakörningarna enligt 'NORM 
78' med allt material som in
samlats genom åren: ca 30 .000 
(!) enskilda DMT-bildtolkning
ar från mer än tusen förare. 
Skulle lagen visa sig giltig? 
Det gjorde den/ Hör här: 

•• I sitt s k konstruktions
materiai hade Neuman genom 
generalisering fått fram en viss 
lagbundenhet. Av dem bland 
materialets 760 förare som fått 
sämsta testresultaten miss
lyckades 90 proc på ett eller 
annat sätt . Men när han på 
samma 760 förares testresultat 
med datorns hjälp tillämpade 
sin nyfunna lag - "hoJonmo

del/en" kallar han den - fick 255 A4-s idor med mängder av läsaren nästan inte märker vil 
han i sämsta-gruppen 98 proc begrepp (som skulle kräva än ket sto rverk oc kså d etta arbete 
misslyckanden. För ett psyko nu fler sidor om de måste skri  är. Men om Carlstedt för tio år 
logiskt test är redan de 90 proc vas om till svenska ord) omfat sedan hade sagt: "På tio år 
en häpnadsväckande hög siff  tar denna avhandling . Tror skall det möjligt att medvara 
ra. Men 98%1 Det betyder att av man att DMT är något som lätt hjälp av DMT, ändrade uttag
de 271 uttagna flygförareie kan beskrivas utförligt på någ ningsnormer i övrigt samt ett 
verna med DMT -klass 1 (den ra få rader och utan använ ändrat utbildningsklimat vid 
sämsta) nådde endast fem full dande av främmande ord GFU få ned avgångarna från 75 
operationell status utan have kommer man att få sväva i proc till kanske 10 då hade 
rier el dyl. I bästa klassen okunnighet om vad DMT är. detta säkert betraktats som ett 

(klass 5) var det 101 av klas svårartat fall av psykolog iskt 

sens 168 elever som "nådde fantasteri. Flygplanen blev ju 

ända fram". Av de i GFU allt svårare och ungdomen 

(Grundläggande Flygförar-Ut  från den moderna skolan allt 

bildning) godkända med sämre, det kunde var och en 

DMT-klass 1 (67 stycken) om som inte var blind konstatera. 

kom 14 (21 proc) före 1000 Avgången från i somras utex

flygtimmar. Av de 113 i Carlstedts aminerade GFU-ku Ilen Cof 

DMT-klass 5 omkom en (1). 14 avhandling. - Bara ett halvår 78-79 var alltnog noll (O) pro

av 67 visavi en av 113! När 'ho efter Thomas Neumans dok cent. (Cof 68 - 69 hade 75 

lonmodellen' tillämpades på torsdisputation fick den som proc.) 

andra, tidigare inte undersökta en gång satte honom på DMT Det kan invändas. att FV 

material (bl a ett danskt) blev spåret, avddir vid FOA Leif numera tar in relativt få elever, 

tendensen alldeles densamma. Carlstedt, sin avhandling klar bara " kvalitetstoppen" i UTK. 


'Holonmodellen' är alltför och så fick vi ännu en doktor Därför borde avgångsprocen
komplicerad för att kunna be på ett FV-anknutet ämne: ten sjunka automatiskt. I av
skrivas inom en tidningsarti  " Effektivare flygförarutbild handlingen visas, att om man 
kels begränsade utrymme. Vad ning genom modifieringar i ur för tio år sedan hade velat ha 
det handlar om är i alla fall att valsprocedur och utbildnings ut endast 14 GFU-godkända 
personligheten kan sägas vara klimat. " Disputationen ägde elever och därför tag it i n de 18 
uppbyggd på samma hierar rum vid Stockholms Universi bästa enligt UTK-skattningen, 
kiska, "organ isati o ns-ski ss tet våren 1979 under professor hade det inte kommit fram 14 

liknande" , lagbundna sätt som Arne Trankell och med den godkända utan fyra (4). I 

naturen överhuvudtaget. (Var danske psykologen-flygövers varje fall blev enligt facit en

för skulle den inte de!?) Fi te löjtnanten Jörgen Termöhlen dast fyra godkända av de 18 

nessen är att Neuman lyckats som opponent. med högsta skattningen (me
finna hur denna hierarki av Carlstedts avhandling är lät deltal för tre kullar) . 36 elever 
speglas i testresultat och hur tillgängligare. Den är för det in hade det behövts fö r 14 ut . 

det med siffersystems hjälp är första endast 14 sidor lång - Men de senaste åren har det 
möjligt att göra deformationer för all del med 175 sidor räckt med max 18 in för 14 uti 
i psyket hanterbara för preci grund handlingar, som också 
serade beskrivningar av för bör läsas. För det andra är •• Flera invändningar kan 

utsägelsekaraktär . framställningen så underhål göras och görs. Att klarlägga 
Det låter krångligt och är så. lande och populärt hållen , att ORSAKEN i det komplexa spe-~ 

I • 

'Omkomna före 
'l00nflygtirrtmar : 
.1 % av antalet 
godkända iGFU · 

.21%. 

100/0. 

. 3% 

. 1 2 3 .4 .5 , DMT·KLASS 

. OMKOM· 
NA: 14 2 1 1 1 

. n: :S7 21 37 75 113 

Ur Neilmllns IIvhilndli,jg.- · Antllt omkomna för. ',.000 flygtimmar för~/ada.". DMT-/rIasser. 
Rimligen klin n'gan ell.r n'gra liV de omkomna ha slIknat råt/(lnmgsmöJllghet I UPPkom",." si
tuB1ion. Visste man viIIia da Är och rikDad. bort c1embteve staplarnII nlgot kort.r•. Staplarnas. 
sammanlagda profIlharmonierar ~k h.eltmed DAtT-'!'orln. · . . 
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let av stora och sma atgärder i 
utbildningseffektiverande syf
te, som vidtagits de aktuella 
åren, är inte lätt. Men det 
framgår av avhandlingen att 
varken DMT, förbättrad uttag
ning i övrigt eller det 1973 in
ledda OKAFF-arbetet (Opera
tion Kvalitetshöjning Av Flyg
Förarproduktionen), ej heller 
myllret av andra åtgärder, hade 
någon som helst effekt på av
gångsprocenten för kategori 
E, fältflygareieverna . Endast 
kategori C (regementsofficers
aspiranterna) hade i takt med 
insatta åtgärder sjunkande av
gångstal. Först i samma ögon
blick som inriktningen även för 
kategori E ordervägen ändra
des enligt ett grundläggande 
OKAFF-synsätt - att jakt på 
for flygutbildning olämpliga i 
sig producerar sådana - sjönk 
avgångsprocenten även här 
drastiskt. Med den uttagning 
och utbildning som fanns för 
tio år sedan, hade en dylik 
order varit vådlig . Men inte nu . 
Den som studerar avhandling
en noga skall finna att det blivit 
som det borde bli , när uttag
ning och utbildning förbättrats 
bl a enligt Carlstedts forsk 
ningsrön . 

• I sin avhandlings grundarbe
ten ger Carlstedt bl a en bred 
expose över uttagningarnas 
historia . Visste Ni , att det i Sve
rige 1916 ansågs viktigt att un
dersöka om en sökande till 
flygutbildning vållades "avse
värda obehag" , om han "en 
hel dag " avstängdes frän till 
gång pä spirituosa , nikotin el
ler andra stimulantia? Det 
framgår inte om det var merite

. rande eller motsatsen med så
dana obehag. 

Helt utan krängl igt språk går 
det inte att bli filosofie doktor. 
Vad Carlstedt gjorde med 
UTK-batteriet 1970 var att han 
övergick från 'kompensatorisk 
metod ' till 'konjuktiv multi
pe/-cut-of-metod'. "Stegvist 

urval" låter mindre kryptiskt. 
Det kan t o m åskådliggöras i 
bild. och det var vad som in
fördes. Resultatet är roligare 
att ta del av än det omfattande 
statistiska beräkningsarbete, 
som kravs i ett sådant sam
manhang . 

•• I botten av avhand lings
arbetet finns också redovis
ningar av sinnrika undersök
ningar bl a angående lIyglä
rarkvalitetens inverkan på av
gångar. Flyglärarbytens nega
tiva inverkan tas också upp. 
Och så kommer vi in på utbild
n ingsklimatet. Vem av före 
OKAFF-tlden utbi ldade känner 
inte lust att hålla med om det
ta: " Tid igare tycks det ha varit 
vanligt att mera betrakta ele
verna som objekt Inplacerade i 
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FIgur cir Carlstedts .avhandllng. ·Pr.oportlonen avskilda- per steg I ur


. Urval 

"aJsproc~u;en för ' de 295 sökande till nigementaotf/cerslJtblldnlng . 
'. flyglinjen 1973. (21 godkttndeS I GFU, 19 oc:bIl regoIfkuraen ",d F20) . . 
'Figuren lIIust,erar "stegvIst urvll". Ett alternatl" ,/II stegvist urval Ir 
·att all infortilaUoo ;rlm de onklf 'es'en (mots,,) Insamlas, Innan ba
slilt om: antagriJnf/lavskllJnfng'ske;, va""dd'"g' resunat I ett evseen- . 
de kan kompenserIfS "V etfdeito bättre resunat I annat avseende. 

en utbildningsapparat, där an
talet genomförda övningar och 
avverkad flygtid var de vikti 
gaste komponenterna." Nå, 
"utbildningsteknologiska", by
råkratiska synsätt lär aldrig gå 
att utrota slutgiltigt. Vi har alla 
benägenhet därför, men vi kan 
hjälpas åt att hålla den sidan 
kort. 

Carlstedt har inte endast sut
tit och forskat och gett anvis
ningar. Han har också rullat 
upp ärmarna och högst aktivt 
deltagit med flygskolans che
fer och lärare i ett genomgri

pande flygpedagogiskt och 
flygpsykolog iskt förnyelsear
bete . Detta OKAFF, finns 
också beskrivet. Principen har 
varit , att man i utbildningen 
bör utgå från människan , så
dan hon enligt forskningen 
faktiskt är samt att rätta utbild
ningen därefter. Inte efter hur 
man tycker hon borde vara och 
gallra bort dem som inte 
stämmer . Vinsten med att utgå 
från människan tycks vara bl a, 
att man på samma tid når hög
re utbildningsmål, får färre av
gångar och en ökad allmän 

trivsel både bland elever och 
lärare . 

I rubriken till denna artikel 
finns ordet skärseld. En syno
nymordbok anger följande sy
nonymer: reningseld, renings
bad, purgatorium , katharsis . 
prövotid, svårt prov, eldprov, 
lidande , martyrium , pina, tor
tyr , helvete, inferno, Flygvap
net är doktorerna Neuman och 
Carlstedt stort tack skyldigt för 
att de inte gett upp inför alla de 
svårigheter de mött i sitt för FV 
ytterst gagnel iga forskn ings
arbete. • 

Folk e P Sandahi 
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Flygungdomsutbytet -79 

International Air Cadet Ex pojkarna på KA3 och flickorna 
change/lAC E - visst va r vi på Bunge-skolan. Studiebesö
med även 1979. Lika många ket på skolan och informatio
ungdomar som reste utom nen om Sveriges lottakårer 
lands i fjol somras togs emot i blev riktigt uppskattade. Även 
Sverige. Med andra ord tio KA3 hade ett fint program; båt
pojkar och · fem flickor från tu r i sundet och rundtu r på Få
USA, fem pojkar från Storbri  rö . Tyvärr var vädret dåligt. 
tannien, två pojkar från Cana Regn och blåst. Men trots det 
da och två dito från Israel. - var humöret uppåt. Mycket be
Syftet med utbytet är att främja roende på att man haft så god 
internationell förståelse och fiskelycka - alla i gruppen ha
kamratskap mellan ungdomar, de fått minst en torsk. 
17 -1 9 år. Man skall bl a ha ett På F7 /Såten äs var pro
gemensamt intresse - flyg. grammet späckat - flygupp
Sedan 1947 har verksamheten visning och förevisni ng av 37 
hållits igång. Men svenska flyg 'Viggen ' , hunduppvisning , 
lottor har bara deltagit sedan räddningshelikoptern i aktion, 
1976. Viggen- och robotsimulatorn 

Tre värdar från Sverige höll i provades . Dessutom va r vi vid 
trådarna under de två intensiva slussarna i Trollhättan och tit 
veckorna. Det var kn Ove Wa tade . Kommunen ställde upp 
germark (F18) , It Anders Linner och lät öppna fallen bara för 
(F7) och undertecknad , flyglot vår räkning l 

ta inom SLK. Dessutom fanns Frösön /F4 blev nästa anhalt 
till hands en svensk juniorvärd, på resan. Efter demonstration 
Krister Pall in från Kalmar . av 35 'Draken ' , for vi med buss 

Sverige-vistelsen inleddes till Storlien. Kyliga dagar i 
med fyra dagar i Lj ung by Jämtland hindrade inte gänget 
hed / F5. Man både tittade på från bl a en tur upp på fj ället. 


oc h flög med SK 61 och SK 60 Uppskattade blev också besö

samt fick information om pilot ken i Trondheim och på Are

utbildningen i flygvapnet. Be skutan , liksom det vid Tännfor

sök på Ven, i Helsingborg , sen (även om jag tror att den 

Landskron a och Köpenhamn inte kan jämföras med Niaga

ingick också. Ett diskotek på ra-fallen .. ,l. 

F5 :s mäss blev en uppskattad Sommarväder mötte oss änt


avslutning på Skåne-besöket. ligen på Bromma. Stockholms

vistelsen innehöll förstås be

En DC-3a flög oss därefter sök vid t ex högvakten och 
till Gotland. Där möttes vi av Wasavarvet. I Stadshuset 
biträdande skolchefen på bjöd Stockholms kom mun på 
Bunge-skolan, Eva Gustafs lunch. Även Gröna Lund fick 
son . Färden gick med buss till uppleva oss. Dessutom bjöds 
Fårösund . Där inkvarterades på information om Sjökrigs-

Uppskattad familjedag 

Vid en KGC i Mellansverige rutrustning, kraft- och ventila
hölls i oktober en mycket upp tionsan läggning m m. En flyg
skattad familjedag . Så gott vapenfilm för de stora och 
som alla anställda vid anlägg " Hacke" för de små stod även 
ningen mötte \lPP med ,sina på prog rammet. 
familjer, De blev vid vakten in Efter vad som erfar its verkar 
delade i ett flertal olika grup det ganska ovanligt med såda
per, blandade av de olika yr na här företeelser , speciellt vid 
keskategorier som represente ')tril-anläggningar och dylikt. 
ras, Kanske detta kan inspirera 

Vid rundvandringen till olika andra att ta efter, då det visat 
stationer förevi sades bl a flyg sig ytterst värdefullt att de an
förarutrustning , räddningsut höriga får se vår arbetsplats 
rustning, taktikrum med indi och den miljö vi jobbar i. • 
katorerna, teleru m med dato- Leif Folkesson 

"Skjutglada" vpl på F5 

Skytteförbundets Överstyrelse kom man 12:a. Ytterlig are 42p 
(SkytteÖS) har låtit meddela längre ned i resultatlistan, på 
att lag resultaten för Rikspro 17: de plats, hittar vi F14 
pagandan i skjutning för värn dock hela 91 p före sista laget. 
pliktiga 78179 finns att tillgå Nästa Rikspropag anda för 
sedan medio november. GU-vpl har redan dragit ig ång. 

Av 25 deltagande förband Tävli ngstiden är näml igen fr o 
lyckades F5:s träffsäkra m 1/11-79 t o m 31 / 10 -80. Man 
kpist-pågar besegra alla utom tävlar i gevär/ ak eller kpist. I 
två (P18 och P6 ). En bedrift fjol deltog totalt 3244 tävlande. 
man stod för an-dra året i rad . Vi får se om det blir fler under 
F5 har sålunda två inteckning innevarande tävlingsperiod . 
ar i SkytteÖS ' vandringspris Kommer FlO tillbaka i täten el
för FV-förband. Dessutom fick ler skall F5 ta den avgörande 
man ett silverfat i hederspris . inteckningen i vandrings

48p sämre än F5 (som totalt priset? Hursomhelst: GO 
noterade 1309) sköt F6. På det FV. GO! • 

Red 

skolan sam t en underbar båt Sverige och flygvapnet kun
tu r från Näsbypark norr om de under de här två veckorna 
Stockholm in til l city, Stu visa upp sina bästa sidor . Där
diebesök på Bofors gjordes för är jag övertygad om att del
också, och där bjöds vi på en tagarna fick en fin bild av vårt 
ståtlig avskedsmiddag. land med sig hem. • 

Margareta Emi/sson 

Från FOA utgavs under 
hösten en ca 20-sidig 
rapport om psykiska 
träningsmetoder, Den 
har beteckningen "FOA
rapport C55034-H8" och 
har utsänts enligt för 
FOA-rapporter gängse 
mönster, Den kan av en
skilda beställas via FOA 
55 exp, Karolinen, 651 80 
Karlstad. Inledningsvis 
citeras här rapportens 
förord: 

"Föreliggande rapport är re
sultatet av ett kartläggningsar
bete utfö rt på init iativ av FOA 
arbetsgrupp 'Den mänskliga 
faktorn '. Arbetsgruppen , sam
mansatt av rep resentanter 
för FOA och flygvapnet, verka
de åren 1977 - 79 och hade till 
uppgift att studera psykiska 

FOA-rapport om psykisk träning 

träningsmetoder , tänkbara för 
användning bland flygande 
personal i flygsäke rhe tshöjan
de syfte. Arbetsgruppen ge
nomförde inga egna experi 
ment utan inriktade sig på att: 
dels utröna kunskapsläge , in
tresse och informationsbehov 
bland flygvapnets flygande 
personal; dels därefter ta fram 
en skrift baserad på kritisk lit 
teraturgenomgång, för att sö
ka t il lgodose det informa
tionsbehov som anmälts. 

Litteraturen på området har 
under senare år blivit allt rikare 
och är redan svår att över
bli cka. I viss utsträckning ut
görs den av entusiastiska 
skildringar av den i varje sär
skilt fal l beskrivna teknikens 
företräden framför andra tek
niker. Kortfattade. sakligt håll 
na översikter är få . Denna rap
port vill vara en sådan ." 

•• Rapporten innehåller en 
allmän del samt beskrivningar 
av var och en av teknikerna au
togen träning (AT), självhyp
nos, transcendental medita
tion (TM) , zen-meditation och 
enkla muskelavslappningsöv
ningar . Litteraturhänvisningar 
finns för den som vill läsa me
ra. 

Det kan här upplysas, att 
ovan nämnda undersökning av 
kunskapsläge , intresse och in
formationsbehov bl a gav föl
jande resu Itat 

• 	 10 proc av flygande perso
nalen utövar eller har ut
övat någon form av psyki sk 
träning; 

• 	 90 proc av flygande perso
nalen önskar få information 
om psyk iSK träning - i 
skriftlig och muntlig form 
- och har olika grader av 

tilltro till träningens nyttig
het fö r flygsäkerhet och 
funktionsduglighet över 
huvud taget ; 

• 	 10 proc av flygande perso
nalen tror inte på psykisk 
träning, säger sig inte veta 
något om den och vill heller 
inte veta något. I denna 
grupp yppas rädsla för att 
psykisk träning kan ha med 
hjärntvätt att göra, att den 
kan vara invalidiserande 
mm. 

FOA-rapporten , som förvis
so kan läsas inte enbart av 
flygande personal, torde vara 
väl ägnad att täcka en god 
del av informationsbehovet 
förhoppningsvis kanske också 
kunna bidra till en avdramati 
sering av ämnesområdet. • 

Folke P Sandahi 



Minnesboken om nedlägg
ningsdrabbade F1 "Kungl 
Västmanlands flygflottiljs hi
sto ria 1929 -1979" har om
nämnts i såväl FV-Nytt nr 2/79 
som i samma års augus
ti - nummer av "NU - Aktuellt i 
FV" . Av de 3000 tryckta exem
plaren återstår drygt 500 som 
söker ägare. Med följande 
kompletterande text om det 
527 sidor d igra, historiska ver
ket hoppas Red, att även dessa 
exemp lar försvinner ut på 
marknaden. Ty med de därmed 
erhållna medlen kan bokutgi
varkommitten bilda en fond 
som har att bevara F1 :s tradi
tioner och efterlämnade saker. 
Ett tveklöst beh järtansvärt än
damål. Boken kostar bara 75 kr 
och kan beställ as av: 

F1 Historiekommitte 

Fack 
72006 Västerås 

Postgironr är 435 96 73-3 

Första f lygkåren skulle 
egentligen ha startat sin verk
samhet den 1 juli 1925, i likhet 
med Andra. Tredje och Fjärde 
flygkårerna. Men omständig
heter och förvecklingar för
dröjde uppsättn in gen tre år 
och den först tänkta förlägg
ningsorten (Uppsala) kom att 
bytas ut mot Västerås. Flygför
bandets vidare öden följer så i 
tio kapitel - efter ett förord av 
nuvarande flottiljchefen, ö
verste Stig Bruse. Genom F1 :s 

Passa på NU 


lokalisering centralt i Sverige 
och s k nestorsverksamhet 
formar sig berättande om F1 
också ti ll en krönika om flyg
vapnet självt. Man finner hel
heten vid studium av del kom
ponenter . 

Hösten -29 fanns det drygt 
50 anställda av olika katego
rier . Dessa hade att sköta och 
driva flygverksamhet med fyra 
(41) flygplan . Eftersom inget 
flygfält ännu fanns (Hässlö-fäl
tet togs i bruk året därefter) , 
fick man hålla tillgodo med 
sjöflygplan. Man flög måttligt 
jäktat med versioner av spa
ningsflygplanet 'Hansa' . 

För snåla anslagstilldelning
ar gör dock inte 30-talet till den 
uppbyggnadsperiod för vare 
sig FV i stort eller F1 , som FV :s 
första chefer trott och hoppats 
på . " Plötsligt" vaknar dock an
svariga pOlitiker t ill. Med den 
nya försvarsordningen 1936 
blir flygkårerna förstorade t ill 
flottiljer . Jaktutbildningen 
utökas och -38 övergår F1 helt 
till tung bombflygverksamhet. 
Tyskköpta B 3:or (Junkers 
Ju.86K) fyller upp Hässlöfält
tet . Men när världsbrands
spelet tog sin befarade början 
påföljande år, var varken flyg
vapnets eller försvarets i övrigt 
beredskap god . Om F1 under 

köP Fl-boken! 


beredskapsåren berättar initi
erat och medryckande fil dr 
Erik Norberg . 

Efter VK2 :s slut blev F1 (bl a 
efter erfarenheterna från sla
get om Storbritannien) ombe
väpnat till natt jaktflott ilj . -49 
kom det berömda brittiska 
flygplanet " Mosqu ito " , som 
hos FV gavs beteckningen J 
30 . Men detta tvåmotor iga trä
plan blev en präktig flop . En 
tredjedel av de 60 totalhavere
rade och många besättningar 
fick oförklarligt släppa till sina 
liv. Gen mj Sven-O lof Olson 
berättar om detta dystra kap i
tel samt om hur gåtan löstes av 
ett flygtekniskt geni , skådespe
laren Ingvar Kjellsons far . 

'Mosquiton' tvangs till utbyte 
i förtid . Reaå ldern gjorde sitt 
intåg med likaledes en brittisk 
konstruktion . " Venom "/J33. 
Senare följde så Saabs J 32B 
" Lansen" och i dag trakterar 
F1 J 35F " Draken ". Och reflek
tionen av berättaren övlt Bertil 
Carl ström att jakt-Lansen pen
sionerades för tid igt och 
jakt-Draken fick en för tidig 
födsel , är det säkert många 
som instämmer i . 

Men all historia består inte 
bara av flygplan . I flera kapitel 
läser vi därför fortsättningsvis 
om vapenutvecklingen , om 

marktjänsten i alla dess for
mer, om F1 :s personal, om de 
viktiga frivill iga. om traditioner 
och bygdesam hörighet samt 
om den mili tärpolitiska histo
rien i stort m m i ett avslutande 
appendix . - Och trots att F1 
nu efter drygt 50 års mödor 
som fredsbevarande instru
ment i landets säkerhetspolitik 
går evighetens stjärnor emot 
(2/7-83) , tycker inte gen It Axel 
Ljungdahl i slutordet att man 
ska hänge sig åt bittra tankar 
över bl a politikernas beslut 
eller brist därpå, ty i hans till 
förbandet givna valspråk (Per 
aspera ad astra) ligger också 
ett hopp. 
Huvudansvarig för bokens till
blivelse är förre F1-chefen 
och senare generallöjtnanten 
Gösta Odqvist. Till sin hjälp 
med författandet har han haft 
en m indre redaktion samt 
60-talet medskribenter Amb i
tionsn ivån har kunnat läggas 
högt. Innehållet har därför bli
vit mer än en ren F1-krönika 
en kulturhistorik som också 
borde intressera läsare utanför 
FV:s domäner. 

Med denna efterhandsre
cension vill FLYGvapen NYTT 
ånyo varmt rekommendera alla 
denna bok och lovar läsaren 
en mycket spännande läsning. 
F1-boken bl ir tv ivelsutan 
också en vacker relik i varje 
lycklig ägares bokhylla. Utnytt
ja därför gärna ovan givna 
adress! • 

Red 

Förra året genomförde Svensk 
Flyghistorisk Förening en resa till 
olika flygmuseer och flygevene
mang i USA. Resan samlade 
många deltagare och blev en suc
ce . Detta medförde att föreningen 
fick blodad tand . Därför planeras 
för 1980 två 'specialsydda' re
seevenemang för flyg intressera
de. 

Det ena är en 4-dagarsresa till 
fJygmuseer i Moskva med 
omnejd . Avfärd är den 13 juni och 

Res med till Moskva o/e Farnborough 

återkomst den 16. På program
met står bl a flyg- och kosmonau
tikmuseet Frunze, rymd expon 
och försvarsmuseet. I priset, som 
föreningen räknar med skall bli 
omkring 1 800 kr , ingår även cir
kus- och balettbesök, sight
seeing i Moskva, samtliga målti
der, resa ti ll och från Moskva med 
utgångspunkt från Arlanda , över
nattningar och bussturer . 

Det var dans bort i Ärna på lördagsnatten 

Foto: Rune Rydh 

Arets kadettbal vid F20 gick av 
stapeln lördagen den 16 feruari. 
Drygt 150 gäster, lärare och ele
ver infann sig till middag som 
avåts i F16 :s stora matsal - spe
ciaiinredd för ändamålet. 

Hedersgäst var CFV, general
löjtnant Dick Stenberg . I övrigt 
fanns representanter från våra 
nordiska grannländers flygkrigs
skolor närvarande. Tre kadetter 
med följeofficer från Danmark, 
Finland och Norge skänkte inter
nationell glans åt festen . 
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Efter supen begav man sig till 
F20 :s huvudbyggnad för att där 
njuta sitt kaffe med tillbehör samt 
tråda dansen. Aktiviteten på 
dansgolvet var synnerligen hög 
hela kvällen, mycket tack vare 
den utmärkta orkestern . - När 
orkestern tröttnat vid 01 .30-tiden 
flyttades aktiviteterna till kadett
mässen, där discodans tog vid 
tills solen åter gick upp över Är
na. • 

Kn Lennart Lunden 

Det andra evenemanget är 
en resa som täcker upp hela 
Farnboroughutställningen. 
Dessutom blir det besök på Dux
ford och RAF Museum. Ca-priset 
1600:- inkluderar allt utom lun
cher och middagar. Avresa från 
Arlanda den 31 augusti och åter
komst den 7 september. 

Närmare upplysningar och bro
schyrer om dessa resor (som tack 

Belönad major 

37-årige F 13-majoren AKE 
OLOFSSON blev den 20:de i 
ordningen att erhålla utmärkel
sen "Arets Bråvalla-flygare". Pri
set utdelades 79-12-19 av instif
taren, Norrköpings Tidningar. 
Motivering : Stor flygskicklighet, 
omdömesgilt handlande, god an
svarskänsla, en god kamrat och 
ett föredöme. 

vare mängdrabatt och viss 
sponsring är mycket prisvärda) 
kan erhållas genom sekreteraren 
i Svensk Flyghistorisk Förening . 
Han heter Lennart Berns och 
träffas på telefon 08-61 4579. 
Även andra än medlemmar i för
eningen får givetvis delta . Väl
komna l 

Svensk Flyghistorisk Förening 
kommer att under båda resorna 
bistå med sak- och flygkunnig re
seledning. • 

Red 



I klädsel grön 
Från flera håll framförs under
stundom öppen kritik över uni
formspersedlar eller avsaknad 
av sådana, För att sprida kun
skap i några sådana frågor 
önskar jag att CFV i FL YGva
penNYTT besvarar följande två 
frågor, som ofta återkommer: 

1) Vid t ex luftbevakningskom
paniövningar tvingas frivillig
personai (främst lottor) delta i 
för uppgiften olämplig kläd
sel. Är det verkligen en omöj

FrågB1 : I fredsu rus l lIng,I,51i111 
fo r kVinn lig personal A·lolto r 

Ing<,u In te nAgul granl Il 
ormsalternativ 

Enl UnlF 2 lår Fil IlH"k! 
2 bilras I Ililnsten en l 00111 1, 

c:he fs tJe~ t alTlman d e Delta ger 
'U'b l(1IJp, "'ol l'g r,pt dll 1,11 
'd I [Jr t'uSla Irlvlll qDe rsOIl I 
"",eJ fa Ipr. a ),-n laltbvxor 
m ~D "" Fortldntj"'n a' l 1
1"I~de "'Il bl"'g' ·1n5al ::Intill a'l 
ojenf1ä t .., Idr~kt lor I!hlld-

Ost· Tyskland OOR var del fors ta land u/an far Sovjetunionen som 
erhol/ Jakrllygplanet MIG-23 "Flogger Ovan ses en MtG-23 ur LSK 
LV landa 

lighet att låta våra lottor åtmin
stone få utkvittera var sitt 
fräscht s k grönställ? Om sva
ret är ja - i så fall varför? 

2) Efter ett par varv i tvätten 
lockar 'grönstället' inte ens 
den mest entusiastiske vakt
soldaten att se glad, förtroen
deingivande och prydlig ut. Då 

FS/Org svarar: 

r, lf1 g 'Jr.) (lVf1111gS'lerkSi{m
Ilet cA ordmane o r,Jkt ilf 01 11 
raC: • .Ig ,,1I"r OfampllQ' l' 'l 
fll l 'lans 1 

Fraga 2: Fa'tdrak t I (vA
PQI1'oc, rr ')9 uctl f01 IWy' ,r 
rn:l J " ,jl1skalfad 10' klll' 

nruk och Ilgg, 'r sa ledt!5 fTl'J I) 
forrad 

det gäller våra stril-anlägg
ningar är det vaktsoldaten som 
besökaren först möter. Det 
första intrycket blir bestående 
(tyvärr) och som man är " klädd 
blir man hädd " . Vilka bärande 
skäl finns mot att utrusta t ex 
vaktsoldaterna med fältuni
form m/59? Och vettiga sko
don? 

Fillldl ~kt I fare"I!I~' rv s 
tlf'k cill:l(]~lltr~dl1lng a t fr u m 

'se, v i ,nlaras • 
• I j t nrl I D,> fors a 
il"S"~ t IIrlplas denna ar 

1!f1stalld personal I trupO!lanst 
_It I hand som ytterllgar fult
ural<Jp.1 blir tll lqanql lga fo, 
'rcchbruk dVSr:S den ocksa 
nytll.Js Vid mar ksl ndst ,anst 

Med olämplig klädsel (fråga 
1) avses frivilligpersonalen 
(SLK) daglig dräkt 2 enligt 
UniF bilaga 26:9. Med grön
ställ (fråga 1 och 2) menas 
överdragsrock och -byxa enl 
verbal beskrivning i UniF (kan 
ej återfinnas = återges i bild
bilaga) . • 

Lennart Ragvaldson. F /J 

(mo!svI for ,lf1stalld o..:h varn 
pll k l l(l pcrs(lTlil l 

,crtllllllgpersona l Beklad· 
nad Il l rpdnlngen skall ocksa se 
over be~ l arlnaden I framl iden 
I avvaKtan pa resu fat traTT aen
n" sker .nr-wn lorancilll g avsr>
»nde sK don 

F" v" "gpersonal De ar 
dll t ~a sannolokt att va~ t so l dater 

Vid bl a s! rt l-anlaggn ,ngar Inom 
de narmaste leo utrustas men 

Faltdrakt 1 I 'redS!iansten • 

Sovjetunionen har sedan drygt 
ett år installerat ett nytt luftvärn
srobotsystem, SA-11 , som arbe· 
tar på höjder mellan 25 m och 
15 000 m och har en maximal 
räckvidd på 20 km. Robotens 
hastighet är 1 065 m/s och kan ta 
upp lastkrafter på 23 g. Roboten 
är radarstyrd och har setts ope
rera från bandfordon, vanligtvis 
tillsammans med SA-6 'Gainful'. 
Tre eller fyra SA-11 skall samar· 
beta med ett SA·6-system. 

Ovan Tjeckisk MIG-27 'Flogger D (attack -fpl) under laXning. Aven 

Ungern (liksom Polen) har nu feltt F/agger'. Total! anlas U erhålla ca 

50-6051. 

T v' Over Norska Hll vel, sovjetiskt bombf/ygp/an typ Tupo/er Tu-26 'Bacll· 
fire B', hlir med robo l. - Ytterligare tre nya !IovJet/ska (bomb)t1ygp/an lår 
flnl utl/jndske kallor vllra under framtsgn /ng. En förbI ttrad 'Bllckf/re ' en 
v/dlfrautveckllng av Tu-144/ "Modell H", samt eN underlluds-fpl (1) för 
Itlngdlstflns. 

1979 firade Nya Kina sitt 30-års 
jubileum . - I dag lär landets flyg
vapen förfoga över ca 4,700 
strids-fpl, de flesta dock av något 
äldre datum (t ex ca 3.700 MiG
17/F-4/-5 + MiG-19/F-6) . En se· 
nare flygplantyp är Shenyang A
5 (t v), som tidigare i Väst kalla
des F-6 BIS eller F-9 'Fantan'. 
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Flyktinghjälp per -transport 

Att fraktflyga till andra si
dan jordklotet är aldrig pro
blemfritt. Men att göra det 
med transportflygplanet 
'Hereules' är alltid en för
del. Här kapten Berndt De
larves rapport från en 
hjälpflygning i fjol höstas. 

D enna insats med ett 
av flygvapnets trans
portflygplan, 'Hercu

les' , gjordes som en del av den 
internationella aktion som Rö
da Korset startat för att hjälpa 
flyktingarna från Kampu chea 
och lindra nöden i de provi
soriskt upprättade lägren på 
thailändska sidan av gränsen . 
De rymde då ca 30000 män
niskor, men man räknade 
kallt med att antalet ganska 
snart skulle öka till det fyrfal 
diga. Dessutom rapporterades 
ca 300000 flyktingar vara på 
marsch mot gränsen från om
råden längre in i Kampuchea. 
De led alla av undernäring. 
Risken för epidemier var över
hängande. Många flyktingar 
led svårt av malaria och tu ber
kulos . Vanligt var (och är) ock
så angrepp av inälvspara
siter. 

Med denna bakgrund drog 
Röda Korset igång en massiv 
hjälpinsats. Som så många 
gånger förr vände sig den 
svenska sektionen av interna
t ionella Röda Korset till CFV 

med begäran at! lå chartra en 
'Hercules' för en första snabb· 
insats . Framställan beviljades 
- och plötsligt fann sig en FV
besättning i färd med att pla
nera en flygning längre öster
ut än något av flygvapnets 
flygplan tidigare varit. Vetska
pen härom gjorde kanske att 
det som normalt räknas som 
ren rutin den här gången blev 
något utöver det vanliga . 

Dödligheten bland flykting
arna var stor . - Därför gällde 
det att komma iväg snarast 
möjligt. Den tid som behövs att 
förbereda en flygning av detta 
slag blev därför i knappaste la
get. Det är faktiskt en hel del 
som måste ordnas. Och osä
kerhetsfaktorerna var flera. 
Hur få fram aktuella kartor över 
flygvägar och landningsplat
ser? Var skulle vi kunna landa? 
Men framför allt - var skulle vi 
inte kunna landa? Den interna
t ionella pOlitiska situationen 
gör att man inte alltid kan flyga 
ko rtaste eller lämpligaste vä· 
gen. Skulle diplomat iska klar
tecken komma i tid? Erfaren
hetsmässigt vet vi att sådana 
kan ta lång tid . I rådande läge 
med brist på flygbränsle 
kunde vi räkna med at! få 
bränsle på de flygplatser vi 
planerade använda? Hu r få tag 
i hotellrum? Skulle våra för
handsmeddelanden och för
handsbeställningar komma 
fram och skulle de beaktas? 
Frågorna var många. Men då 
vi söndagen den 4:de novem
ber startade från Såtenäs, var 
de flesta pOSitivt besvarade. 
Tyckte vii 

•• Första anhalt på resan var 
Halmstad - där Röda Korsets 
centralförråd tagit fram den 
materiel som skulle levereras. 
Tillsammans blev det ca 15 
ton, bestående av tre special
inredda bilar med släp, filtar, 
medicin och fiskprotein. Blåst , 
hällande ösregn och svårhan
terad materiel försinkade ilast
ningen . Någon timme försena
de kom vi så iväg mot första 
dagens mål - Larnaca på Cy
pern . Där har vi ju varit många 
gånger förut och allt förflöt 
problemfritt . Ett lJekymmer 
serverades oss dock. Indiska 
myndigheter beordrade oss 
genom sin ambassad att landa 
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i Bombay, något vi inte ptane
rat . Vi kunde inte finna någon 
rimlig anledning och försökte 
genom tillgäng liga kanaler av
styra det hela - utan all lyck 
as. Det var bara all acceptera . 
Vi förstod att tredje transport
dagen skulle bli krävande och 
arbetsam . 

Den 5/11 fortsatte vi till Kar
rachi i Pakistan . Där har vi 
också varit några gånger . Vi 
visste alltså att det skulle vara 
varmt , mycket varmt. Vi kände 
också till den fruktansvärda 
byråkrati som råder och den 
brist på egna ini tiativ som 
präglar flygplatspersonalen Vi 
visste att arbetstakten (präglad 
av värmen) är en helt annan än 
vår. Vi visste att man måste 
räkna med avsevärt längre tid 
all klara av allt . Likväl blev vi 
tyvärr irriterade (och svettiga) 
av allt långhalande . Är vi nord
bor kanske för effektiva? 

•• Dagen därpå startade vi 
med onda aningar mot Bom
bay . Väl där fick vi svaret på 
frågan varför vi beordrats d it. 
Alla militära flygplan måste 
landa där - för all betala en 
avgift för navigering i och över
flygning av landet. På en stilla 
och försynt förfrågan varför in
te svenska ambassaden (som 
brukligt ) kunde ombesörja 
denna pekuniära bagatell . fick 
vi det något förvånande men 

R"" a Ko se s 
skönt när vi äntligen kom i luf
ten och luftkonditioneringen 
kunde svalka ner oss samt 
första koppen kaffe serveras. 
Besöket i Bombay kostade oss 
över fyra timmar - med resul
tat att vi landade i Bangkok 
först klockan 01 på natten . Ut
över förseningen i Bombay till 
kom en tidsförskjutning, som 
när man flyger österut kan sä

underl igt sätt hann vi med det 
mesta. BI a besöktes svenska 
ambassaden , den flytande 
marknaden (enastående i sitt 
slag) och Grand Palace med al
la sina skatter. Och naturligtvis 
hade vi alla med oss hem äkta 
thaisiden. smYCken, souveni
rer och annat - att glädja fa
miljerna med . 

ter och komma ganska 
långt - ända till Bangkok 
och hem igen ; 

• Det är genom erfarenheter 
man lär sig och blir bättre 
skic kad att utföra sitt jobb; 

• Man vid sidan om detta 
också berikas genom kultu 
rella besök , genom att få 
träffa nya människor samt 
studera nya seder och bruk . 

helt klarläggande svaret : " Då 
hade ni ju inte behövt landa i 
Bombayl " Ne j. just det l Med 
della arrangemang kunde man 
Inkassera en hel del andra av
gifter - väl tilltagna och natu r
ligtvis kontant. För oss i be
sättningen blev det bara att 
skrapa ihop av de privata 
pengarna - det gällde att 
komma därifrån i rimlig tid . När 
alla stämplar. betalningar, 
banktransaktioner och vanl ig a 
rutiner var avk larade och avre
setidpunkt skymtades ... fick 
vi inget bransle l Vi hade båda 
tänkta och utta lade åsikter 
över hur man kan beordra 
flygningar på detta sätt. om 
man inte samtidigt kunde er
bjuda bränsle. Vad göra? En 
snabb kal kyl visade dock. att vi 
under rådande väder- och 
vindförhållanden skulle klara 
flygningen till Bangkok . 

Det kändes obeskriv li gt 

gas vara negativ. För hela re
san rörde sig denna tidsf ör
skjutning o m sju timmar. Dylikt 
ställer t il l vissa problem. Man 
kan vakna m itt i natten klarva
ken eller somna mitt på dagen 
- alltså på tider då kroppen 
normalt är inställd all dessa 
saker skall ske. Man kan bli 
hungrig på de underligaste 
tidpunkter osv. 

Hamnar man så på en ort där 
man aldrig tid ig are varit - där 
det finn s många människor att 
studera och lära känna ; med 
många sevärda och berömda 
platser och byggnader att be
skåda ; med ett ovanligt och för 
oss nordbor intressant kultu
rutbud ; med en annorlunda 
livsstil; med ett varmt men be
hagligt klimat - ja. då kanske 
den dag vi förunnades i denna 
österländska och tör oss helt 
överväldigande miljö var en allt 
för kort tid . Men på något för 

• • Om återresan finns inte 
mycket att orda. Samma väg 
tillbaka samt landning och 
övernattning på samma plat 
ser. Vi visste nu hur allting 
skulle skötas . vilka männ iskor 
som skulle kontaktas och i vil 
ken ordning. Della nedbring
ade tiden på marken väsen t
ligt . Det ekonomiska avklara
des genom ett välvilligt lån av 
ambassaden i Bangkok . vars 
personal tog hand om oss på 
bästa sätt - delv is kanske som 
en liten erkänsla för de svens
ka matspecial iteter VI hade 
med oss åt dem . 

När man så har efteråt sum
merar sina erfarenheter kan 
man konstatera att 

• 	 'Hercules ' är ett utomor
dentligt flygplan för in
satser av det här slaget ; 

• 	 Med improvisation kan man 
klara de flesta besvarlighe-

I denna Hercules-besättn ing 
ing ick major O. Lansmark (be
fälhavare) . kaptenerna B. De
larve och L. Fagerholm sam t 
teknikerna A. Johansson, A. 
Britsman och L. Johansson. 
Från Röda Korset medföljde 
johan Cederlund och Ma
rie-Louise Keller . Inbjudna av 
Röda Korset medföljde även 
några journalister . De stanna
de kvar ytterligare några dagar 
för att studera och skriva re
portage om händelserna och 
nödsi tuationen där borta. 

Nöden och lidandet kom vi I 
besättningen Inte I kontakt 
med. Men att den existerar har 
andra på ett drastiskt och gri 
pande sätt dokumenterat . Det
ta dystra faktum har givit oss 
anledning att planera för en 
andra resa dit bort. Och kan 
ske måste det till fler? • 

DL 
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