


Nye ansvarige utgivaren: 

Den 1 april tillträdde jag 
befattningen som chef 
för flygvapenledningens 

produktionsavdelning efter att 

• 


FlygvapenNytt skall framför beröra försvarsmaktens övriga 
allt spegla flygvapnets verk verksamhet. Med andra ord 
sam het men också översiktligt sätta in flygvapnet i försvars

maktssammanhanget. Flygva
penNytt skall ge en allsidig bild 
av flygvapnets verksamhet vid 
flottiljer och skolor. Filyg- och 
marktjänst vid förbanden samt 
utbildning vid våra skolor skall 
belysas. Bakgrunder och ut
vecklingslinjer skall tecknas. 
Överblickar som tydliggör hel
heten skall ges. Stora projekt 
och utredningar skall ingående 
beskrivas och vi skall helst ligga 
på förkant i vår information. 

Det skrivna måste vara tro
värdigt. Allt är inte bra eller per
fekt i flygvapnet. Därför måste 
även det kontroversiella be
handl'as och plats ges åt befogad 
kritik. Även frågor som inte slut
behandlats skall kunna belysas. 
läsaren vill känna sig vara i 
nuet. Då skapas tilltro och upp
skattning. 

Ovanstående är ett utdrag ur 
den policy för FlygvapenNytt 
som fastställdes 1994. Följer vi 
den i vårt arbete med Flygva
penNytt kommer vi tillsammans 
att även i fortsättningen göra en 
bra tidskrift i Försvarsmaktens 
tjänst. 

Väl mött i fortsättningen! • 
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sedan 1992 haft förmånen att få 
vara chef för Upplands flygflot
tilj, F 16. Min nya befattning in
nebär ansvar för förbandspro
duktionen inom flygvapnet. En 
verksamhet som syftar till att 
beslutad krigsduglighet, bered
skap och uthållighet kan uppnås 
inom fastställda ekonomiska 
ramar. 

Med befattningen följer även 
uppgiften att vara Flygvapen
Nytts ansvarige utgivare. Som 
sådan är jag främst ansvarig för 
att inget införs i tidningen som 
kan orsaka åtal för tryckfrihets
brott. Ansvarig för tidningens 
innehåll i stort är självkl'art chef
redaktören, vår "gamle vanli
ge" och välkände Jahn. 

Självklart kommer mitt in
tresse för tidningen inte bara 
vara det formellt utgivaransva
riga. Tillsammans med chefre
daktören kommer jag att verka 
för att Flygvapen Nytt även i 
fortsättningen kommer att vara 
den förnämliga tidskrift den 
alltid har varit. Ensamma kan 
vi emellertid inte åstadkomma 
mycket. Det är främst ni, kära 
läsare, som med era bidrag gör 
tidningen intressant att läsa för 
den mycket breda läsekrets vi 
har. Tveka inte! Kontakta redak
tören! Fatta pennan! 

Foto: Kurt Petter son 
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Flygvapenchefen, 
generallöjtnant Kent Harrskog: 

u 
en 13 december 1996 fastställde riksdagen 

inriktningen för Försvarsmaktens utveckling 
under tiden "1997 - 2001 iförsvarsbeslut 96 

(FB 96). För flygvapnets del innebär beslutet ett fast
ställande av vår långsiktiga planering, en planering 
som innebär en nä rmast totalomsättning av våra 
flyg-, stril- och ledningssystem i början av 2000
talet. 

En mycket viktig del i FB 96 är beslutet a tt en del
serie 3 av JAS 39 Gripen skall anskaffas. Vår inrikt
ning nu är att denna delserie skall omfatta flygp lan 
till fyra divisioner. Det innebär, att vi på sikt kom
mer att ha tolv divisioner JAS 39 i flygvapnet. Kon
traktsförhandlingarna med industrin rörande deIse
rie 3 pågår som bäst och beräknas vara klara i som
mar. 

•• Det nya flygvapen (FV 2000) som nu håller på 
att införas, gör oss vä l skickade att möta framtiden 
med dess nya krav och osäkerheter. Samtidigt är 
det uppenbart att nya krav kommer att stäJlas på 
vårt sätt alt öva och leda flygstridskrafterna. För att 
möta dessa nya krav och för att skapa en lednings
resurs som kan leda samordnat och över hela lan
de t, planeras en ny centralflygresursledning för 
flygstridskrafterna. Hur denna skall utformas och 
inordnas i Försvarsmaktens övriga ledningsstruktu
rer studeras för närvarande. 

Denna s<ltsning på flygstridskrafterna är ju väl 
känd av flygvapnets personal. Jag uppfattar dock 
att den betraktas som främst en satsning på materiel 
och aU det i detta sammanhang talas väldigt litet 
om personal. Detta intryck förstä rks givetvis av den 
pågående fö rbandsavvecklingen samt den kraftiga 
neddragningen av främst övningsverksamhet och 
kompetenshöjande utbildning, som vi av likviditets
mässiga skä l tvingats genomföra under de senaste 
åren. Officerare och civila kan och vill mer, men 

ekonomi och annat lägger hinder i vägen. Vi vet 
att vi kan bli mer professionella om vi få r öva och 
utbilda oss i rim lig omfattni ng. 

Nu vänder emellertid denna negativa trend. Från 
och med 1997 ökas övnings- och förbandsverksam
heten successivt. Varje division/kompani skall ge
nomföra minst tre övningar per år. Basering på 
krigsbas skall övas. Baseringar, basväxlingar och 
växeltjänstgöringar på andra förband och i andra 
fl ygkommandon skall utökas. Deltagande i inter
nationell verksamhet av olika slag kommer att ge
nomföras i en alltmer ökande omfatbling. Det 
mesta är positivt och borde innebära en ljusare syn 
på verksamheten och framtiden hos vår persona l. 
Vi kan emellert id inte slå oss till ro med delta. 

• • I flygva penledningen har bildats en arbets
grupp som har till uppgift att blicka in i "framtiden 
och studera vår väg fram mot det nya flygvapnet. 
Arbetsgruppen har "döpt" sig till AG FV 2006 syf
tande på den tidpunkt då vi har våra system fullt 
utbyggda och då vi skall kunna verka på avsett sätt. 
Arbetsgruppen har haft till sitt förfogande tio yngre 
officerare från flygvapnet. Fem yrkesfack är repre
senterade. Vi har fö rsökt att få så stor geografisk 
spridning som möjligt bland våra "tio unga". 

Arbetsgruppen har efter ett anta l internat listat 
problemområden, orsaker till problemen och även 
arbetat fram förslag till lösningar. 

AG 2006 har redovisat sitt a rbete för flygvapen
ledningen. 'ag kan konstatera att arbetsgruppen har 
arbetat med stort engagemang och kreativitet och 
presenterat en mängd bra förändringsförslag. Vi ar
betar nu med att bredda detta underlag ut i flyg
vapnet och föra diskussionerna vidare på flygkom
mandon, fl ottiljer och skolo r. Avsikten är att så snart 
som möjl igt lägga fast och prioritera de åtgärder 
som är mest angelägna att genomföra, och sedan J
genomföra dem. • 
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• Förmåga att möta 
angrepp I nuvarande 
omvärldsläge 

• Internationella insatser 
• Terrilorlelllnlegritel 
• Stödja civtla I samhället 

7:örsvarsbeslutet '1996 markerar ett trendbrott i 
vår försvarspolitik. För mig är det väsentligt att 

alla försvarsanställda uppfattar och förstår inne
börden av den grundläggande förändringen . 

Sveriges säkerhetspolitiska mål ligger fast Riksdag 
och regering har bedömt att omvärldsläget för närva
rande medger en reducering av krigsorganisationen och 
dess beredskap. Vår förmåga att försvara landet mot 
väpnat angrepp skall säkerställas genom att Försvars
makten har en förmåga till anpassning. 

•• Försvarsmakten måste därför, inom ett åG kunna 
återta krigsorganisationens krigsduglighet och bered
skap samt på längre sikt kunna utöka krigsorganisa
tionens kapacitet kval itativt och kvantitativt Anpass
ningsförmågan skall också medge handlingsfrihet att 
möta nya, förändrade krav på Försvarsmaktens förmå
ga. 

Krigsorganisationens kvalitet, långsiktiga och stabi
la utveckling samt personalens yrkesskicklighet är de 
viktigaste grundstenarna för att möta de utökade kra
ven på Försvarsmaktens anpassningsegenskaper. 

Krigsorganisationen och verksamheten för att ut
veckla krigsförband bildar en grundläggande plattform 
för anpassningsförmågan på längre sikt Den är grun
den för personalens kompetens både när det gäller att 
utbilda individer och förband, att utveckla taktiskt och 
operativt tänkande och att integrera ny materiel i or
ganisationen. 

•• Försvarsmaktens långsiktiga utveckling måste 
säkerställa förmågan att relativt snabbt kunna bygga 
upp mi I itär kapacitet som kan verka i en modern strids
miljö, innefattande tredimensionell krigföring och det 
så kallade fragmenterade stridsfältet Krigsorganisa
tionen skall dessutom över tiden inneha en förmåga 
att hävda territoriell integritet, att kunna hantera kri
ser och konflikter i vårt närområde, att i utökad grad 
kunna delta i internationell verksamhet samt att kunna 
stödja samhället vid svåra påfrestni ngar och risker i fred. 

Att växa i kapacitet, att kunna möta nya och oförut
sedda hot eller utvecklingar är inte möjligt om inte or
ganisationen har hög kompetens, goda utbildningsbe
tingelser samt taktisk och teknisk förmåga. Försvars
maktens anpassningsförmåga och dess trovärdighet är 
med andra ord helt beroende av att den materiella och 
personella kvaliteten kan upprätthållas . 

•• En krigsorganisation dimensionerad av kravet på 
anpassningsförmåga måste innehåll a en kärna av ope
rativt användbara och allsidiga förband med hög tek
nisk och personell kvalitet Sådana förband har de 
bästa förutsättningarna att i nnehå Ila de system och 
den taktik som krävs i framtidens stridsmiljö. • 

~~ lJ~Ud VA 
Ou'e WiklOJlI1 
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Regeringens krav på Försvarsmakten 
I nuvarande omvärldsläge är de militära hoten, enligt re
geringens bedömning, starkt begränsade. Försvarsmakten 
skall emellertid ha förmågan att anpassa sig till förändra
de krav och förutsättningar i detta avseende. På motsva
rande sätt skall förmågan att lösa övriga uppgifter kunna 
anpassas. 

Försvarsmaktens beredskap skall därför medge att or
ganisationens huvuddel inom ett år efter beslut uppnått 
full krigsduglighet. Beredskap, organisation och planlägg
ning skall vidare medge att Försvarsmaktens förmåga lång
siktigt kan anpassas, det vill säga, utökas eller förändras 
för att motsvara framtida krav och behov. 

För att ha anpassningsförmåga måste Försvarsmakten 
kunna: 

~ Skapa förutsättningar för att höja krigsdugligheten. 
~ Skapa förutsättningar för tillväxt. 
~ Skapa förutsättningar för ominriktning. 

Förmåga till återtagning 

Försvarsmakten har sedan 1993 årsvis 
genomfört planläggning för ett eventu
ellt återtagande av krigsförbandens 
krigsduglighet. Planeringen har succes
sivt förbättrats och fått en högre detal
jeringsgrad. I planen regleras förbands
utbildning samt förbandens komplette
ring av förnödenheter, anläggningar och 
tjänster. Huvuddelen av de hittills rea
liserbarhetsprövade behoven av förnö
denheter med mera har befunnits möj
liga att tillgodose genom produktion 
under ett krisår. Försvarsmakten har där
utöver avdelat resurser för viss freds
produktion för att säkerställa krispro
duktion av vissa förnödenheter. 

De senaste årens reducering av för
svarsanslagen i kombination med sats
ningen på materiell utveckling har med
fört att besparingar tagits ut i förbands
verksamheten, främst avseende fortsätt
ningsutbildning. I viss mån har även 
grundutbildning och kompetensutveck

ing 
ling av yrkes- och reservofficerare på
verkats. Besparingarna har till del kun
nat hanteras genom rationaliseringar. 
Men inskränkningar i verksamheten har 
inte kunnat undvikas, varför vissa för
bands krigsduglighet har nedgått. 

Inom militärområdena har återtag
ningsplanen varit föremål för stabsöv
ningar och spel. Samtliga militärbefäl
havare bedömer att återtagningsplaner
na inom respektive militärområde till 
väsentliga delar är genomförbara. För
svarsmaktens sammanfattande värde
ring visar, att de väsentliga delarna av 
krigsorganisationen kan återta anbefalld 
krigsduglighet under en tolvmånaders
period. 

Återtagning på kort sikt 

Krigsduglighet. - Möjligheterna att ge
nomföra en höjning av krigsdugligheten 
till anbefalld nivå påverkas av från vi 1
ken nivå som höjningen skall starta men 
också vilka resurser som disponeras 

under den tidsperiod som höjningen 
skall ske. Förutsatt att tillräckliga eko
nomiska medel avdelas för återtagning
en är den enski It väsentl igaste faktorn för 
säkerheten i genomförandet av återtag-

I 

ning krigsförbandens krigsduglighet efter 
genomförd grundutbildning eller fort
sättn i ngsutbi Idning. 

Under 1997 och 1998 har en förstärk
n i ng av resurserna ti II förba ndsverk
samheten, främst avsedd för en något ut
ökad fortsättningsutbildning, genomförts 
respektive planerats. Planeringsläget 
medger för närvarande inte en avsevärd 
ökning av resurserna för förbandsverk
samhet. Målsättningen är att ytterligare 
förstärka resurserna 1999 för att på sikt 
erhålla en sådan krigsduglighet hos 
krigsförbanden att möjligheten till åter
tagning under en tolvmånadersperiod 
är helt säkerställd . 

Personell kompetens. - Den fast an
ställda personalens och reservofficerar
nas kvalitet och kompetens är starkt 
kopplad till förbandens krigsduglighet 
och möjligheten till återtagning. I likhet ~ 



med förbandsutbildningen har även 
inom detta område de senaste årens 
ekonomiska förutsättningar medfört 
minskad resurstilldelning. Detta har re
sulterat i ett ackumulerat behov av per
sonalutbildning som accentueras av den 
pågående mekaniseringen av armens 
brigader. Utbildningsbehovet möts till 
del genom en viss resursförstärkning 
under 1997 och en ytterl igare förstärk
ning 1998 för att på sikt, inom försvars
beslutsperioden, erhålla balans mellan 
resurser och behov. 

Förnödenheter. - Reservmateriels
bristen är för närvarande i vissa hänse
enden besvärande. Det är därför nöd
vändigt att utreda och fastställa mini
mibeståndet av reservmateriel i fred, 
främst vad avser stridsfordon, fartyg och 
flygplan. I samband med detta bör en 
fördjupad realiserbarhetsprövning av re
servdelsförsörjningen genomföras för att 
ge beslutsunderlag för en eventuellt ut
ökad fredsanskaffn i ng. 

Den reducering av krigsorganisatio
nen som genomförts efter försvarsbe
sluten 1992 och 1996 innebär på läng
re sikt ökad risktagning mot bakgrund 
av att försvarsindustrins produktionska
pacitet sannolikt sjunker och inom vissa 
områden riskerar att helt gå förlorad. 

Återtagning på längre sikt 

Den nuvarande krisplan läggningen, ut
vecklingen av planerings- och värde
ringsmetodiken, de långsiktiga sats
ningarna som planeras avseende för
bättrad kvalitet i grundutbildning samt 

en viss utökning av fortsättningsutbild
ning medför att Försvarsmaktens för
måga till återtagning avseende för
bandsutbildning förbättras under näst
kommande planeringsperiod. 

Däremot kan den bedömda struktu
rella förändringen (reduceringen) av in
hemsk försvarsindustri med hänsyn till 
krympande hemmamarknad bli gräns
sättande för Försvarsmaktens behov av 
komplettering av förnödenheter, an
läggningar och tjänster. 

Trots att Försvarsmaktens förmåga till 
återtagning, åtminstone vad gäller för
bandsutbildning, förbättras över tiden 
bör återtagningssystemets effekter på 
krigsorganisationen och begreppets gil 
tighet diskuteras i ett vidare perspektiv. 

Den nuvarande krisplanläggningen i 
form av återtagning under en krisperiod 
när militära resurser i vårt närområde 
iståndsätts, är ett resultat av övergång
en från det tidigare invasionsförsvaret, 
med stridskrafter i relativt hög bered
skap, till ett anpassningsförsvar, vars be
redskap måste höjas under en längre 
period för att kunna försvara landet mot 
väpnat angrepp. 

• Den försvarspolitiska grunden för åter
tagni ngsfi losofi n är att väpnade angrepp 
mot Sverige bedöms osannolika, så 
länge det nuvarande säkerhetspolitiska 
omvärldsläget består, samt att de rent 
militära förutsättningarna att genomfö
ra sådana angrepp under ett antal år 
kommer att vara starkt begränsade. 

Återtagning är i det sammanhanget en 
beredskapshöjande åtgärd av stor om
fattning. Den kommer att påverka sam
hället i sin helhet och som dessutom 

Tillväxt 


skall genomföras under stark tidspress i 
ett oklart och relativt snabbt försämrat 
säkerhetspolitkskt läge. 

På sikt bedöms att militära styrkor i 
vårt närområde iståndsätts kvalitativt 
och eventuellt kvantitativt, vilket inne
bär att möjligheten till militära angrepp, 
utan en relativt lång återuppbyggnads
period , återskapas . Därmed förlorar 
konceptet återtagning, i dagens mening, 
aktualitet och giltighet. 

Att långsiktigt utveckla en krigsorga
nisation mot den personella och mate
riella kvalitet som krävs för att fram
gångsrikt möta det moderna krigets 
miljö medger inte, utan avkall på kvali
tet, att brister byggs in i systemet. Att 
under lång tid, 5-10 år, medvetet un
derskrida personalens, förbandens och 
vapensystemens kapacitet under grund
och repetitionsutbildning - det vill säga 
att utbilda mot en allt för låg krigsdug
lighet - medför att kompetens för de 
högre nivåerna förloras resulterande i en 
allvarligt urholkad anpassningsförmå
ga. 

De ovan beskrivna ofullkomligheter
na i återtagni ngssystemet på si kt samt de 
förändringar som genomförts under se
nare år, bland annat de strängare kraven 
på förvaring av vapen och ammunition, 
medför att ett förändrat beredskaps- och 
mobil iseri ngssystem bör övervägas. 
Målbilden för en eventuell förändring 
bör innehålla en bredare differentiering 
av krigsförbandens beredskap och deras 
mobiliseringstider i syfte att skapa ett 
flexiblare beredskapssystem bättre sva
rande mot framtidens säkerhetspol itiska 
läge och de därmed förknippade osä
kerheterna. Studier med denna inrikt
ning kommer att inledas under 1997 -98. 

Bedömd tillväxtförmåga 

När anpassningsförmågan i grundorga
nisationen skall stärkas finns två princi
piella handlingsvägar. En är att bibe
hålla krigsorganisationsstrukturen och 
kvalitetsmässigt tunna ut förbanden. En 
annan är att behålla en mindre organi
sation med hög kvalitet som i sig har en 
förmåga att utöka krigsorganisationen. 
Båda handlingsvägarna har tillämpats i 
de hittills vidtagna åtgärderna. 

För att skapa goda förutsättn i ngar för 
tillväxt har ett antal åtgärder vidtagits i 
grundorgan isationen: 

• 	 En 13:de armebrigad vidmakthålls 
genom vakantsättning aven bataljon 
i fyra av brigaderna. 

• 	 En 13:de flygdivision behålls genom 
att ytterligare en JA 37-division vid
makthålls och målflygdivisionen av
vecklas. 

• 	 En patrullbåtsdivision typ HUGIN vid
makthålls under försvarsbeslutspe
rioden. Två ubåtar vidmakthålls i ma
teriell beredskap. 

• 	 Drygt 400 yrkesofficerare behålls i 
organisationen utöver krigsförban
dens behov för att bredda tillväxtba
sen. 

• 	 Rekrytering och utbildning av reserv
officerare vidmakthålls på en relativt 
hög nivå. 

• 	 Utbildning av värnpliktiga översti
gande krigsorganisationens behov ge
nomförs, bland annat på grund av be
redskapsskäl. 

• 	 Riktade satsningar på forskning och 
teknikutveckling inom väsentliga tek
nikområden genomförs. 

• 	 Materiel med lång livslängd från för
band som avvecklas vidmakthålls 
som materiella mobiliseringsenheter. 

För att säkerställa förmågan till an
passning avdelar Försvarsmakten resur
ser till forskning och teknikutveckling. 
Under försvarsbeslutsperioden avdelar 
Försvarsmakten drygt 2.700 Mkr till 
forskning och teknikutveckling inom 
främst följande områden: 



~ Signaturanpassningsteknik. 


~ Undervattensteknik. 


~ Telekrig (inklusive sensorer, målsö

kare och störsändare) . 

~ Flygsystemteknik. 

~ Generell teknikutveckling, med tyngd
punkt på: 

• programvaruteknik, 
• elektronik och byggsätt, 
• systemteknik för komplexa system, 
• modellering och simulering, 
• produktionsteknik för stegvis uppgrade

ringlmodifiering. 

~ 	Vapensystemteknik, främst inriktad 
mot intelligent ammunition och bal
listiska skydd. 

~ 	Kompetens för tekni köverföri ng från 
forskning inom området människa
system-interaktion (MSI). 

~ 	Systemteknisk kompetens inom om
rådet obemannade farkoster i syfte att 
ge handlingsfrihet för framtida an
passning. 

Under en tidsperiod om fem år eller 
kortare bedöms en uppbyggnad av För
svarsmaktens kapacitet inte kunna till 
föra några väsentliga förändringar vad 
avser organisation, nya förmågor, nya 
materielsystem eller någon avsevärd tek
nisk utveckling (a nnan än de som finns 
inom ramen för ordinarie programplan). 
Snarare kommer tillväxten att karaktä
riseras av forcerad anskaffning, modifi 
ering och utbyggnad av befintliga sys
tem och funktioner samt en numerär 
förstärkning av organisationen. 

Avveckl i ngen av de förband som inte 
inryms i försvarsbeslutet genomförs pe
rioden 1997-99. Under perioden finns 
möjligheter att åter öka krigsorganisa
tionens numerär. Huvuddelen av för
banden kan återuppbyggas om ekono
miska resurser avdelas. Dock utgör per
sonaioch materiel från avvecklade krigs
förband ti Ilväxtpotential endast under 
en begränsad tid. 

Tillväxtförmågan 
på längre sikt 

Försvarsmaktens ti Ilväxtp laneri ng, syf
tande till att vidmakthålla och stärka ti 11
växtförmågan i krigsorganisationen, är 
ännu endast i en begynnelsefas. Plane
ringsmetodiken måste ytterligare ut
vecklas. Planeringens resultat får utvisa 
vilka ytterligare åtgärder Försva rsmakten 
bör vidta för att på lång sikt vidmakthålla 
och om möjligt öka förmågan till tillväxt. 

Försvarsmakten kan dock konstatera, 
att en gränssättande faktor för tillväxt
förmågan är ti Ilgång till kompetent befäl 
och kvalificerade värnpliktiga. De yr
kesofficerare, som för närvarande be
hålls utöver krigsorganisationens behov, 
är en väsentlig resurs men bedöms inte 
täcka behovet fullt ut i en tillväxtsitua
tion. En lämplig och ekonomiskt rimlig 
lösning för att säkra tillgången till kva
lificerat befäl är ett bättre utnyttjande 
av reservofficersutbildningen. Ett in
strument - som kan utnyttjas för att såväl 
höja kvaliteten inom grundutbildning
en som för att öka anpassningsförmågan 
- är att reservofficerare ges möjl ighet 
till tidsbegränsad anställning i grundor
ga n isationen. 

•• Vikten av goda förutsättningar för 
materielförsörjning har understrukits ti
digare. En viktig förändring i detta sam
manhang är den vidgade synen på in
ternationellt materielsamarbete som ges 
uttryck för i försvarsbeslutet. Den sä
kerhetspo litiska utveckl i ngen medger 
nu att Försvarsmaktens materieIförsörj
ning bör kunna ske i nära samarbete 
med andra länder. I försvarsbeslutet görs 
bedömningen att ett ökat och fördjupat 
försvarsmaterielsamarbete skapar goda 
förutsättn i ngar för ti Ilförsel av ny mate
riel , även i tider när den internationel
la efterfrågan är stor. En förutsättn i ng för 

Ominriktnin 


ett utökat internationellt samarbete torde 
dock vara att svensk försvarsindustri be
sitter en sådan kompetens att Sverige 
förbi i r en i ntressant samarbetspartner. 

Försvarsmaktens ti Ilfäxtförmåga på 
längre sikt är, i större utsträckning än för
mågan på kort sikt, förknippad med de 
tidigare beskrivna osäkerheterna. Innan 
de studier, analyser och utredningar som 
kommer att utgöra grunden för tillväxt
planen är genomförda, är det därför 
vanskligt att dra några konkreta slutsat
ser avseende Försvarsmaktens ti Ilväxt
förmåga på sikt. Vissa allmängiltiga och 
grundläggande förhållanden bör dock 
framhållas. 

Generellt kan konstateras att på några 
års sikt, efterhand som personal och 
krigsmateriel som utgått ur krigsorgani
sationen helt avvecklats och den in
hemska försvarsindustrins möjligheter 
att förse krigsorgan isat ionen med mate
riel och förnödenheter sannolikt har re
ducerats, kan nya åtgärder behöva vid
tas för att skapa goda förutsättn i ngar för 
Försvarsmaktens förmåga till tillväxt. 
Försvarsmaktens särskilda satsningar på 
forskn i ng och tekn i kutveckl i ng, värn
pliktsutbildning utöver krigsorganisa
tionens behov samt strävan att utnyttja 
potentialen i reservofficersutbildningen 
skall ses i detta sammanhang. 

• Under de första åren aven lång till 
växtperiod bedöms Försvarsmaktens be
roende av inhemsk industri vara större 
än under ordinarie fredstida förhållan
den. Det bedöms dock inte meningsfullt 
att med fredsanslag lagerhålla strategisk 
materiel eller söka vidmakthålla indu
striell kapacitet och omställn ingsförmå
ga för detta tidiga skede. Om kompetens 
och marknad finns kommer industrin 
att skaffa sig förutsättningar för produk
tion. Saknas däremot kompetens och 
kapacitet inom viktiga områden bedöms 
möjligheterna som små att inom rimlig 
tid genomföra ti Ilväxt. 

Slutsatser 

De generella åtgärder som kan vidtas 
bör inriktas mot att vidmakthålla kom
petens inom de grundläggande teknik
områden mot vilka Försvarsmaktens 
forskning och teknikutveckling nu är rik
tade, en fortsatt utveckling av förban
dens interoperabilitet samt att vidmakt
hålla och öka krigs- och grundorgani

sationens kompetens inom områden 
som minröjning, skyddstjänst, interna
tionella transporter, humanitära insat
ser och katastrofhjälp, förmåga att ge 
suveränitetsstöd i form av utbildning, 
etc. 

Därutöver måste vidare åtgärder ana
lyseras och beslutas om från fall till fall 
utifrån de förutsättningar som finns inom 
krigs- och grundorganisationen. 

De bästa förutsättni ngarna för en bred 
anpassningsförmåga, svarande mot kra

vet på förmåga till ominriktning, torde 
säkerställas genom en kvalitativ ut
veckling av krigsorganisationen, bibe
hållande av hög personell kompetens 
inom organisationen samt fortsatt sats
ning på bevarande av kompetens inom 
basteknikområden. Kvalitet tekniskt och 
personellt samt en aktiv och framåtrik
tad teknisk utveckling är, i kombination 
med Försvarsmaktens ordinarie plane
ringsprocess, grundläggande för förmå
gan till ominriktning. • 



Det totalförsvarsbeslut som riksdagen fast nomisk balans. Planen är ca 300-500 
Mkr per år över anvisad ram. Samman

ställde den 13 december 1996 har i Högkvar
teret omsatts i en Försvarsmaktsplan 1998 
(FMP 98). Planen beskriver hur försvarsbe
slutet ska genomföras och hur krigsorganisa
tion och grundorganisation ska vicfmakthållas, 
utvecklas och avvecklas de närmaste fem åren. 
Dessutom ges en översiktlig inriktning för näst
kommande femårsperiod. 

8llegering och riksdag kommer un- sådana är Försvarsmaktens skoIorgani
der 1997 att ta stälin ing ti II ett fler- sation, Högkvarterets organisation och 
tal från försvarsbeslutet kvarstå- en förändrad helikopterorganisation. 

ende organisationsfrågor. Exempel på Långsiktigt är FMP 98 heller inte i eko

taget innebär detta att FMP 98 kan 
komma att behöva förändras. 

Den omfattande materiella förnyelsen 
av flygstridskrafterna kvarstår. Materi
ellt sett kommer flygvapnet att förnyas 
nästan helt under den kommande 
tioårsperioden. Konsekvenserna av för
svarsbeslutet innebär dock omfattande 
reduceringar i krigsorganisationen och 
nedläggning av flottiljerna F 5 och F 15 
samt målflygdivisionen vid F 16 Mal
men. Trots reduceringarna kommer se
kelskiftets flygvapen att bestå av, om än 
något färre, mycket moderna och an
passningsbara flygstridskrafter. 
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Det framtida flygvapnet kommer att byg
gas upp utifrån 13 krigsorganiserade 
stridsflygdivisioner, varav tolv JAS 39-di
visioner och en JA 37-division. Tre strids
flygdivisioner ska därmed avvecklas. 
Flygplan till åtta JAS 39-divisioner är 
redan beställda. Flygplan ti II ytterl igare 
fyra divisioner i en delserie 3 avses 
kunna beställas under 1997. Leverans av 
dessa avses påbörjas 2003 och plane
ras vara slutförd 2006. Totalt planeras 
drygt 200 G ripen-flygplan anskaffas ti II 
de tolv divisionerna, varav 28 är tvåsit
siga JAS 39B. 

FlygvapenNytt nr 2/97 

Ornbeväpning till Gripen-flottilj kom
mer fortsättningsvis att genomföras i föl
jande turordning: 

1997-1998 Gripen-division nummer 1 och 

2 vid F 7 Såtenäs. 

1999-2000 Gripen-division nummer 3 och 

4 vid F 10 Ängelholm. 

2000-2001 Gripen-division nummer 5 och 

6 vid F 16 Uppsala. 

2001-2006 Gripen-division nummer 7 till 

12 vid flottiljer enligt senare beslut. 


Anskaffning och integration av radar
jaktroboten (Rb 99/AMRAAM) till Gri
pen fullföljs. Ny IR-robot och nya mark
målsvapen studeras. Gripens spanings
kapsel planeras vara operativ omkring 

är 2002. Därmed har Gripen-systemets 
flerrollskapacitet uppnåtts. Simulato
ranskaffning av utbildnings- och taktis
ka momentsimu latorer pågår och ett 
hotanpassat radiosystem (TARAS) införs 
successivt. Sensor och motmedelssys
tem (SMS) ti II Gripen utvecklas och an
skaffas stegvis, så att operativ effekt kan 
uppnås efter 2001. 

•• Flygstridskrafternas taktiska led
ning kommer innan år 2000 att utövas 
från en central flygresursledning (CFR) 
och tre flygkommandostaber. Införan
det av ett för flygstridskrafterna gemen
samt lednings- och informationssystem 
fortsätter i nom ramen för Försvarsmak- ~ 
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tens sammanhållna system. Projekte
ring för ett försvarsmaktsgemensamt 
IK/I D (igenkä nn i ngs-/identifieri ngssys
tem) är inplanerat. Ett system av inter
nationell standard övervägs. 

Stridsled n i ngs- och I uftbeva kn i ngs
förbanden organiseras i sex strilbataljo
ner, vilket innebär att tre strilbataljoner 
avvecklas. Fem krigsorgan iserade strids
ledningscentraler (StriC) byggs upp. De 
första beräknas tas i begränsad operativ 
drift i början av försvarsbeslutsperioden . 
Äldre strilcentraler avvecklas efter hand. 
Omsättn i ng av nuvarande I uftförsvars
centraler planeras att genomföras efter 
2002. 

Radarsystemen PS-860 och PS-870 
utgör under den kommande tioårs
perioden huvudkomponenten i den ~ 
markbaserade radarkedjan. Studier ':: 
för ersättare kommer att påbörjas ~ 
under perioden. Äldre radarstationer ~ 
avvecklas. Personaluppfyllnad av fri
villig personal till LOMOS-förban
den pågår. Huvuddelen av materie
len till LOMOS-förbanden anskaffas 
dock under återtagandetiden. 

vid sekelskiftet är två flygburna 
radarflyggrupper FSR 890 (2x3 
S 1 OOB Argus) krigsorgan iserade. De 
nya signa Ispa n i ngsflygförba ndet 
S 1 02B Korpen tas i operativt bruk 
1998. Tillsammans utgör dessa för
band viktiga enheter i Försvarsmak
tens underrättelseinhämtning och 
förvarn i ngssystem . 

FSR 890-, Sl02-förbanden och 
VIP-transportflygförbanden kommer 
att flyttas från Malmen och Bromma 
och samlokaliseras till F 16 Uppsa
la. Detta sker i syfte att få rationell 
produktion. Omlokaliseringen ska 
vara genomförd senast 1999. 

•• 16 basbataljoner vidmakthålls 
där delar av basbataljon ska ha hög 
krigsduglighet för att säkerställa tidig 
verkan med flygstridskrafterna. Åtta bas
bataljoner ska vara avvecklade senast 
1999. Lednings- och kommunikations
utbyggnaden för att möjliggöra ledning 
av Gripen vid flotti Ijflygplatser och krigs
baser fullföljs. Utbyggnad vid flottilj
flygplatser ska vara slutförd senast 2001. 
I syfte att ytterligare utöka basförbandens 
rörlighet införs bassystem 2000 succes
sivt från och med 2002. Utbyggnad av 
ytterligare start- och landningsmöjlig
heter genomförs som anpassningsåt
gärd. 

Alla jaktflygdivisioner Jaktviggen vid
makthålls intill att dessa successivt om
beväpnas till Gripen-förband. Flygplan 
för två JA 37-divisioner behålls i mate
riell beredskap som en ti Ilväxtbas. Sen
sor och motmedelsförmågan för JA 37 
utvecklas och den nya radarjaktroboten 
Rb 99 integreras . AJS 37 Viggen och 
J 35J Draken avvecklas och ombeväp
ning till JAS 39 Gripen sker successivt 

under perioden 1997-2002 . Typinflyg
ning på Viggen (TIS) med flygplan 
SK 37E (skol- & telekrigsversionen ) om
lokaliseras och genomförs vid F 4 fr o m 
1999. 

Kommunikationen mellan flyg- och 
ledningssystemen knyts ihop genom 
stegvis anskaffning av ett hotanpassat 
taktiskt radiosystem (TARAS). 

Det lätta attacksystemet avvecklas ur 
krigsorganisationen. SK 60-flygplanen 
bibehålls som utbildningsplattform. Mo
torbyte på SK 60 slutförs som planerat. 
Målflygdivisionen vid F 16 Malmen 
läggs ner och flygplanssystem 32 Lan
sen avvecklas efter mer än 40 års tjänst 
i flygvapnet. Telekrigförmågan upprätt

utbildningen, som överförs från F 5 till 
F 10 i Ängelholm. 

Verksamheten vid F 14 (F 14 kvarstår 
tills vidare som skolförband i flygvapnet) 
och kvarvarande verksamhet vid 
F 5 ingår liksom övriga skolor i flyg
vapnet i sko lutredningen . Det s k hu
vudspåret enligt FMP 97, där flygvapnets 
skolor avsågs lokaliseras till flygflottilj er 
måste nu omprövas utifrån skolutred
n ingens förutsättn i ngar. 

Flygverksamheten vid F 15 skal l suc
cessivt minska och upphöra senast 31 
augusti 1997. F 15 läggs ned den 30 juni 
1998. 

Den grundläggande flygutbildningen 
(GFU ) vid F 5 överförs till F 10 och ska 

PS-870 med fortifikatoriskt skydd . 

hålls under en övergångsperiod av den 
nya Viggen-versionen SK 37E. På sikt 
skall denna förmåga finnas i Gripen. 

Grundorganisation 

Riksdagen har beslutat att F 5 i Ljung
byhed och F 15 i Söderhamn skall läg
gas ner. I försvarsbeslutet tog dock inte 
regering och riksdag slutlig ställning till 
Försvarsmaktens skolverksamhet. En sär
skild utredningsman, Gunnar Björk, har 
erhå II i t regeri ngens uppd rag a tt överse 
och samordna utbildningen inom För
svarsmakten men även pröva möjlighe
ter ti II samordn i ng med totalförsvaret i 
övrigt. Den utloka I iseri ng av flygvap
nets sko lverksamhet som Försvarsmak
ten föreslog i försvarsmaktsp lanen 1997, 
FMP 97, genomförs därför inte nu med 
undantag för den grundläggande flyg

vara organiserad vid F 10 senast den 1 
januari 1998. En samlad grundläggan
de taktisk flygutbildning (GTU) ska se
nast 1 januari 1998 vara organiserad 
vid F 16. Omlokalisering av övriga sko
lor vid F 5 (Vädersko lan & Flygledar
skolan) genomförs m h t skoIutredning
ens resultat. F 5 läggs ned den 30 juni 
1998. Kvarstående verksamhet överförs 
ti II FlO. 

•• Statsmakternas inriktning är att För
svarsmakten senast den 1 juli 1997 ska 
upphöra att vara huvudman för trafik
flygarhögskolan (TFHS). Försvarsmak
ten är odelat positiv ti II att det i landet 
finns en utbildning av civila trafikflyga
re. Det är dock ingen uppgift för För
svarsmakten att utbilda civila trafikfly
gare och utbildningen ska därför inte 
belasta försvarsanslaget. Försvarsmak
ten har till regeringen föreslagit att ut
bildningen av civila trafikflygare vid 
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TFHS bör överföras från försvarsdepar
tementets verksamhetsområde till ut
bi Idn i ngsdepartementet. Försva rsmak
ten föreslår att universitetet i Lund över
tar utbildningen. Regeringens ställ
ningstagande väntas under hösten 1997. 

Flygverksamheten vid måIflygdivi
sionen vid Malmen minskar successivt 
och målflygdivisionen läggs ner 30 juni 
1997. (Se även FV-Nytt 1/97, sid 21.) 

Flygvapnets underrättelseskola och 
Försvarsmaktens Tolkskola vid F 20 ingår 
fr o m den l juli 1998 i Försvarsmaktens 
underrättelse- och säkerhetscentrum 
(FMUSC) med lokalisering i Uppsala. 
Chefen för flygvapen ledningen är cen
tral produktionsledare för FMUSC. 

vara ett invasionsförsvar till ett anpass
ningsförsvar. Det nya anpassningsbe
greppet innefattar åtgärder i tidsperioden 
ett till tio år och indelas i tre huvudde
lar: 

~ Återtagning i n nebär åtgärder för att 
höja krigsdugligheten till anbefalld 
nivå hos befintlig krigsorganisation 
i nom angivna tidskrav (ett år). 

~ Tillväxt innebär åtgärder för att främst 
öka krigsorganisationens kvantitet, 
men även innehåll (andra förbands
typer), och/eller kvalitet under en 
längre tid. 

~ Ominriktning innebär åtgärder för att 
anpassa Försvarsmakten mot föränd-

Regeri ngen har i regleri ngsbrev för 
1997 gett Försvarsmakten i uppgift att 
redovisa förslag ti II en vädertjänstorga
nisation som är anpassad till Försvars
maktens ändrade krigsorganisation. En 
centralisering av vädertjänstproduktio
nen bedöms som möjlig. En rationella
re produktion ger långsiktiga bespa
ringar. OB föreslår därför regeringen att 
Södra och Norra vädercentralen utgår ur 
grundorgan isationen och att Södra vä
dercentralen utgår även ur krigsorgani
sationen. All vädertjänstproduktion i 
fred koncentreras ti II den Mellersta vä
dercentralen. Regeringens ställningsta
gande förväntas ske under hösten 1997. 

Anpassning 


Med 1996 års försvarsbeslut har För
svarsmakten tagit steget fullt ut från att 

FlygvapenNytt nr 2/91 

StriC - en förevisningsuppsättning på F 7 i fjol. 

rade uppgifter eller omprioriteri ng av 
existerande uppgifter. 

Flygstridskrafternas återtagningsbe
hov och möjligheter. - Kompletterings
utbildning, samövning, förbandsöv
ningar och kompletteringsanskaffning 
av viss materiel och vapen utgör det 
främsta återtagningsbehovet för att 
kunna höja krigsdugligheten hos flyg
stridskrafternas krigsförband . Flygvap
nets yrkesofficerare tjänstgör i grundor
ganisationen till sin huvuddel vid någon 
av krigsförbandens kärnfunktioner, vil
ket medför att en kompetent kader fi nns 
som kan påbörja och genomföra kom
pletteringsutbildningar och övningar om 
återtagningsbehovet realiseras. En pla
neri ng och rea I iserbarhetsprövn i ng av 
återtagningsbehoven genomförs konti
nueri igt. 

Flygstridskrafternas nuvarande till
växtmöjligheter. - Basförbandens "arv" 

i form av ett stort antal gamla huvud
baser som under senare år lagts ned 
eller nedväxlats till sidobaser, utgör en 
god forti fi katorisk förutsättn i ng för ti 11
växt. Därutöver är vårt land rikligt ut
rustat med för civilt bruk anlagda start
och landningsmöjligheter. De fortifika
toriska förutsättningarna sammantaget 
med befintlig krigsorganisation skapar 
på kort sikt en möjlig tillväxtbas för att 
kvantitativt utöka basförbanden. 

Ledni ngsförbandens ti Ilväxt är ti II stor 
del beroende av komletteringsanskaff
ning av teknisk utrustning. Härvid torde 
industrins förmåga att leverera tekniska 
komponenter vara gränssättande. Erfa
ren och välutbildad nyckelpersonal tar 

lång tid att få fram, detta utgör på 
~ kort sikt en begränsande faktor. 
~ På kort sikt består tillväxtförmågan 
6 av möjligheten att bibehålla 37-sys
,g temet Uaktviggen) samtidigt som Gri
::. pen tillförs. Möjligheten är dock be
.9.l: roende av flygplansindividernas flyg

tid och tillgång till utbildade piloter. 
En förlängd serieleverans av JAS 

39 Gripen bedöms vara möjlig så 
länge serietillverkning pågår. Force
rad leveranstakt av Gripen-flygplan 
bedöms inte på kort sikt vara realis
tiskt. 

På lite längre sikt utgör de två jakt
viggen-divisioner som förrådsställs 
och bibehålls i materielberedskap 
(på lägsta möjliga underhållsnivå) 
en bas för ti Ilväxt. Återuppbyggnad 
av förbanden bedöms kunna ske på 
ett tillfredsställande sätt så länge 
minst en jaktviggen-division behålls 
i operativ drift. 

Transportflygförbandens nuva
rande krigsorganisation och storle
ken på den nationella flygbolags
verksamheten bedöms utgöra en sta
bil tillväxtbas, både på kort och lång 
si kt. 

•• Flygstridskrafternas förmåga 
till ominriktning. - Basbataljonerna har 
en i sig inbyggd förmåga till ominrikt
ning, där förbanden kan koncentreras 
(kraftsamlas till landets alla delar) eller 
ytterligare spridas . Förbanden bedöms 
även ha god förmåga att lösa huvud
uppgiften, betjäning av flygförband, vid 
internationella insatser. 

Ledningsförbanden är till stor del be
roende av infrastrukturella utbyggnader, 
men har en inbyggd kraftsamlingsför
måga inom eget territorium. För verkan 
i internationella sammanhang erfordras 
att resurser som medger uppbyggnad av 
infrastruktur anpassad till uppgiften 
medförs, vilket idag är en begränsning. 

Gri pen-systemets flerrollskapacitet 
medför en stor potential vad avser in
riktningen mot nya operativa uppgifter. 
För ytterligare utveckling av systemets 
förmåga bör anskaffning av kvalificera
de vapen tidigareläggas. 
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Foto: Arne Johannesson 

De första eleverna som utbildats vid F 7:s Gripencentrum flög i mitten av april Gripen för första 
gången. Flygningarna genomfördes efter cirka tre veckors teknisk utbildning och 20 timmar i simu
latorflygning. F 7:s dome-simulator som är placerad i Gripencentrum har för första gången utnytt
jats för flygutbildning. - Omskolningsverksamheten som genomförs i den Taktiska utprovningsenhe
tens (TU 39) regi fortsätter under våren under ledning av kurschefen Major Urban Kärmander. 

Flygsystemet JA 37 bedöms efter i n
tegration av kvalificerad jaktrobot (AM 
RAAM/Rb 99) ha god förmåga att inrik
tas mot nya operativa uppgifter, främst 
koppl ade tillluftförsvarsuppgifter. 

AJS 37 -systemet bedöms ha motsva
rande förmåga att möta förändrade ope
rativa uppgifter - då kopplade ti II at
tack- och spaningsuppgifter. 

Gemensamt för systemen är för när
varande den begränsade interoperabili 
teten , vilket medför begränsningar vid 
ominriktning mot internationella insat
ser. Åtgärder har dock påbörjats för att 
möj I iggöra flygstridskrafternas medver
kan i internationell verksamhet. Mate
rielanpassning ti II i nternationella stan
darder, doktrinanpassning, språk, ter
minologi, taktikanpassning och öv
ningsverksamhet är exempel på områ
den som successivt kommer att utveck
las. 

Transportflygförbanden bedöms ha 
en god förmåga att lösa nya uppgifter, 
såväl i nationella som internationella 
sammanhang. 

• • Förutsättningar för flygstridskraf
ternas långsiktiga anpassningsförmåga. 
- Om anpassningsförmågan skall vara 
bestående, är en förutsättning att kun
skapen om vad kravet på fullgod kvali
tet är hålls levande. Det innebär att led

ningsförbanden, några divisioner, några 
strilbataljoner och några basbata ljoner 
bör ytterliga re utbildas och vidmakt
hållas med hög krigsduglighet. 

Försvarsmaktsp lan 98 innehåller ett 

Tabell 1 

Krigsorganisationens utveCkling 


Förband 

Flygkommando (FK 96) 
Central FlygResursledn 
Flygkommando (FK 99) 
Regional Vädercentral 
Basbataljoner 
Flygverkstadsbata I joner 
Strilbataljoner 
StriC-komp 
Radarfl yggrupper 890 

JAS 39-divisioner 

JA 37 Viggen-div 
AjS 37 Viggen-div 
J 35j Draken-div 

Tp-div TP 84 
Tp-div TP 85/S 102 B 
Central tp-div 
Regional tp-div 
FRAD-grupp 

J 
1) Basförband enligt Bas 2000 

Mål 2001 Mål 200697-01-01 

O3 O 
l lO 

O 
3 

24 
8 
9 
O 
O 

O 

8 
6 
2 

l 
l 
2 
8 
6 

3 
2 
3 

2 
_1)16 
OO 
6 

5 
6 

5 
2 2 

126 

l6 
Ol 
OO 

l l 
l l 

22 
44 
66 

I 
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särtryck som beskriver anpassning. 
Denna kommer att spridas på stor bredd 
inom totalförsvaret. Översiktlig produktion inför 1998 


Personal 

Den påbörjade personaIomstrukture
ringen ska genomföras med målsätt
ningen att snarast skapa balans mellan 
behov och tillgång av personal. Rekry
teringen till Flygvapnets Officershög
skola/ FOHS:OK anpassas med hänsyn 
till avgångar och att säkerställa en lång
siktig personalförsörjning för yrkes
facken. Under 1998 påbörjar ca 100 
yrkesofficerare och 40 reservofficerare 
utbildning vid FOHS. 

Yrkesofficersutbildningen skall präg
las av högt ställda krav på ledarskaps
förmåga, kunskap och kvalitet kopplat 
till den tekniska utvecklingen. Utbild
n i ng för internationell verksamhet i nte
greras i den ordinarie utvecklingen. Re
servofficerarnas ökade betydelse för att 
möta kraven på Försvarsmaktens an
passningsförmåga innebär att resurser 
har satsats på rekrytering, kompetens
utveckling och utbildning. För att vid
makthålla reservofficerarnas kompetens 
har medel inplanerats för författnings
enlig tjänstgöring under perioden 1998
2002. - (Tabell 2 + 3.) 

Ekonomi 

För att möj I iggöra flygstridskrafternas 
utveckling har ÖB preliminärt avdelat 
följande ekonomiska resurser ti II chefen 
för flygvapen ledningens programupp
drag. - (Tabell 4.) 

Resurserna utgör ca 40 procent av 
Försvarsmaktens totala resurser. • 

Tabell 2 

2 JA-div, 1 AJS-div 
3 basbat och 1 strilbat 

I 
2 JA-div, 2 basbat 
och 1 strilbat 

r----- 2 JA-div, 3 basbal 
och 2 slrilbal 

'-_ __--;-__-.&" 1 JAS.div, 1 AJS-div 
och 3 basbal 

FOHS*, IT, 

BBS och FTS 

1 35-div, 1 AJS.div, 3 basbal 

VÄDS* och Hl och 1 strilbat 

* Flygvapnets sk%r avvaktar resultatet av sko/utredningen. 

Personallägets utveckling i flygvapnet 

Tillgång Behov Yrkesofficerare Reservofficerare Civila 
1997-01-01 4242 1753 2655 

192512002-01-01 3748* 1602 
Differens 494 151 730 

Tabell 4 
• Varav 80 officerare för tillväxt. 

Planerade resurser 1998-2007 (mkr) 

Verksamhet 1998 1999 2000 2001 2002 2003-2007 
Förbands verk 
samhet 4.709 4.606 4.549 4.518 4.468 21.826 
Materiel 11.850 

r----r'-' 
270 

12. 762 
207 

71.999 70.893 77.229 
156 

49.404 

MAL 753 752 587 
Reserver 38 74 709 745 1 179 894 
Totalt 16.807 ~7.049 16.810 15.708 /16.032 72.705 

Tabell 3 

värncliktsbehov (antal 
värnp iktiga) i flygvapnet 

J.9~~1999 
2800 2800 

2000 I 2001 I 2002 
3250 13250 13250 
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Flygvapnet Ett och ett halvt vanlipt år var detta förlängda år. Det 

i Försvarsmaktens beror på att budgetaren i framtiden skall samman

årsredovisning falla med kalenderåren. Året gick i materielförnrel


sens tecken. Men året var också en lång förberedel

se för försvarsbeslutet (FB 96) som antogs av riks


dat:en i december 1996. Beslutet innebär en kraf
tig kvantitativ reducering av flygstridskrafter
nas framtida krigs- och grundorganisation. 1996 
var dessutom ett jubileumsår - flygvapnet fyll
de 70. 

'-f: örutsättningarna. - Planeringen 
för budgetåret 95/1996 präglades 

av stor återhållsamhet. Utbildning
en, såväl grundläggande-, repetitions
som personalutbildningen, lades på en 
nivå som understeg behovet. 

Repetitionsutbi Idni ngen mi nskades 
med 90 procent, övningsverksamheten 
med 75 procent och flygtiden för de 
tunga systemen drogs ned med 10 pro
cent. Krigsförbandens krigsdugl ighet ti 11
äts nedgå . Intagningen tillOHS 
(Officershögskolan) sänktes till en mi
niminivå som låg betydligt under flyg
vapnets faktiska behov. 

Så började året! Och vad blev resul
tatet? 

Lednings
och sambandsförband 


De tre kommandostaberna, de tre vä
dercentralerna, de tio sambandsför
banden och de nio stridslednings- och 
luftbevakningsbataljonerna samt För
svarets Telenät (FTN) har vidmakthåll its 
under året. Den krigsorganiserade delen 
av Chefen för första flygeskadern (C E 
1) avvecklades planenligt den 30 juni 
1996. 

Förbanden har god till godtagbar för
måga att lösa sina krigsuppgifter. Jäm
fört med verksamhetsåret 94/95 har 
dock krigsdugligheten sammantaget 
sjunkit något. 

FlygvapenNytt nr 2/91 

JA 37 Jaktviggen utgör 
ryggraden i vårt luftförsvar 

ännu i flera år framöver. 

14 



Utveckl i ngen av det för flygstrids na. Två flygplan S 1 OOB Argus och två got försenat, vilket medför vissa be
krafterna gemensamma lednings- och radarstationer PS-890 har levererats ti II gränsningar i utprovningen av FSR 890:s 
informationssystemet IS FV har fortsatt FMV (Försvarets Materielverk) . integration (anpassning) till StriC. 
under året. Flygkommandostaberna, Tre radarplutoner PS-870 och fyra an
flygflotti I jerna och skolorna har utrustats läggningar 870 har under året tillförts 
med IS FV grundsystem. krigsorganisationen och omsättning av Bas- och 

Organiseringen av Luft- och mark stridsledningscentralerna Stril 60 till flygverkstadsförband 
observationssystemet LOMOS har fort StriC pågår. 
satt under året. Anskaffning av utbild FTN moderniseras fortlöpande vilket 
ningssystem och utbildning på systemet bl a innebär, att nätets stomdel kommer 24 basbataljoner, två reducerade bas
har genomförts. Avveckling av det op att vara helt digitaliserat under första bataljoner och nio flygverkstadsbatal
tiska luftbevakningssystemet fortsätter. kvartalet 1997. joner har vidmakthållits under året. 

Det flygburna spaningsradarsystemet Utveckl ingsarbetet för radiosystemet Förbanden har god till godtagbar för
FSR 890 utvecklas enligt målsättningar- TARAS (fd RAS 90) fortskrider men nå- måga att lösa sina krigsuppgifter. jäm-

FlygvapenNylt nr 2/91 

fört med budgetåret 94/95 har krigs
dugligheten sammantaget blivit något 
försämrad . Basbataljonernas samlade 
möjligheter att tillgodose uppgiften att 
betjäna flygförband har bibehållits på 
94/95 års nivå, medan den andra upp
giften, försvar av flygbas, har sjunkit 
något. 

Specialutbildningen har reducerats. 
Krigsförbandskurserna har fått stå till
baka till förmån för utbildningen på ny 
materiel. Exempel på detta är att ca 50 
procent av F 7:s tekniska personal ge
nomgått Gripen-omskolning. 

Projektet" Materiel lyft 93 -96" har om
fördelat och avvecklat materiel som en 
följd av nedläggningarna från förra för
svarsbesl utet (FB 92). Det arbetet har 
just avslutats. Nu uppstår emellertid en 
liknande situation med anledning av det 
nya försvarsbeslutet (FB 96). Av den an
ledningen har ett nytt projekt "MA-Iyft 
2000" organiserats med i stort sett 
samma uppgift som det förra. 

Kostnaden för underhållet av flygplan 
har accentuerats under året och har re
sulterat i ett antal åtgärder. En förbätt
rad samordning av flottiljverkstädernas 
beläggning har ökat effektivitetsgraden 
från knappt 60 procent till över 70. För
sök med "fasat" underhåll på jaktviggen 
har visat sig vara så kostnadseffektivt att 
beslut tagits att införa sådant underhåll 
på hela JA 37-parken. "Underhållsut
redning 2000" har under året kommit 
till slutsatsen att framtida underhåll skall 
bedrivas i två nivåer: basbataljon (i fred 
nuvarande stationskompani) samt vid 
en ti Il två verkstäder. 

På byggsidan fortsätter färdigställan
det av ytterligare en Bas 90. Den beräk
nas vara klar under 1997. Utöver detta 
har en mängd smärre anläggningar 

byggts vid våra baser, t ex beredskaps
förläggning för flygförare, utbyggnad av 
kortbana och byte ti II s k AD-dörrar vid 
ett antal ammunitionsförråd. 

Gripen-förband 

Arbetet med att införa JAS 39 Gripen i 
flygvapnets organisation har fortsatt 
under året. Inriktningen är fortfarande att 
den första divisionen ska vara krigsor
ganiserad vid F 7 hösten 1997 och den 
andra 1998. JAS 39-flottilj nummer två 
blir F 10 som får sina flygplan med bör
jan 1999. 

Delserie 1 om 30 flygplan är (som 
FlygvapenNytt redan i nr 5/96 kunde 
berätta) färdiglevererad. Leverans av del
serie 2 om 110 flygplan har påbörjats. 
Den tvåsitsiga versionen gjorde sin jung
fruflygning i slutet av april 1996. 

Anskaffning av utrustningen till Gri
pen pågår. Varnar- och motmedelsut
rustning (VM S 1) till flygplanen i deIse
rie 1 har levererats och ett provsystem 
av sensor- och motverkanssystem (SMS) 
för del serie 2 och 3 är framtaget. 

På vapensidan pågår leverans av 
bombkapseln. Dessutom finns kontrakt 
skrivet för leverans av Rb 99 (AM
RAAM). Anpassning av roboten till Gri
pen har påbörjats. Vidare har övnings
ammunition anskaffats till automatka
nonen och studier av framtida IR- och 
radarjaktrobotar har påbörjats. 

Gripencentrum vid F 7, som inne
håller bl a divisionslokaler och utbild
ningsanordningar, invigdes av H M Ko
nungen i början av juni 1996. Installa
tionen av Gripens simulatoranläggning ~ 
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- som består av Full Mission Simulator 
(FMS) och Multi Mission Trainer (MMT) 
- pågår. Vid Gripencentrum skall samt
liga JAS 39-divisioner få sin grundläg
gande flygslagsutbildning och delar av 
den taktiska utbildningen. Här ska också 
inrymmas F 7:s båda JAS 39-divisioner. 

Två hangarer för Gripen har färdigställts 
vid F 7. Vid F 10 sker förberedelser. 

Övrigt stridsflyg 

Krigsdugligheten för de två J 35J-divi
sionerna, de åtta JA 37 -divisionerna, de 
sex AJS-divisionerna och de fyra LA-di
visionerna har sjunkit något under året. 
Nedgången är dock planerad. 

Integrationen till AJS-divisioner är or
ganisatoriskt genomförd. Modifieringen 
av de sista flygplanen till AJS 37 beräk
nas vara klar i mitten av 1997. 

Med hänsyn till Lätta attacken-divi
sonernas avveckling 1997, upphörde 
utbildningen redan under våren 1996. 
Övriga divisioners utbildning har re
sulterat i följande: 

Transportflyg- och 
flygräddningsförband 

Fyra centrala och åtta regionala trans
portflygdivisioner samt fem tunga och 
tre meaeltunga flygräddningsgrupper 
ingår i programmet. Krigsdugligheten 
är god till mycket god. 

Planerad och uttagen flygtid (timmar) 
för de tunga sy-stemen: 

Flygförband Planerat Uttaget 
-

IrEnspo!:illygd iv TP 84 6.190 5.990 
Transportflygdiv TP 85 1 1.050 · l.ois 
Frädgrupp HKP 10 I 5.2 20 5.192 

Anm: TP 84 har flugit 543 flygtim (ör andra kunder än 
Försvarsmakten. 

JAS 39 Gripen förevisades 1996 bl a i Polen. 
I försäjningsansträngningarna ingide bla "pol
ska Gripen-modeller". 

Gemensamma resurser 

Utbyte av SK 60-motorer pågår. Sam
ordnat med motorbytet görs en avio
nikmodifiering som innebär att vissa 
flygi nstrument med ti IIhörande utrust
ningar byts ut. 

Om- och tillbyggnad av mässen vid 
F 21 har färdigställts under året. Vid 
F 7, F 17 och F 16 Malmen har fastig
heter lösts in pga bullerskäl. 

Arbetet med att flytta stöldbegärliga 
vapen och stöldbegärlig ammunition till 
mer skyddade platser har genomförts. 

Personal 

Anställd personal. - Ti IIförseln av yrke
sofficerare har under året i stort mot-

Planerad och uttagen flygtid timl11~t1: 
Flygslag Planerat Uttaget Diff 

I -

J 35 J 11 6.133 5.345 -788 
JA 37 ~1.337 l 20.3 51 -986 
!AJS37 l ) 17.223 I 16.236 -987 

Ii Inkl SK 35 resp SK]7 flygtid 

r- Anledningen till att flygutbildningsti
den. blev något lägre än planerat beror 

a en kombination av vädersituationenP 
och vissa brister i ti IIgången på radar
jaktledare och flygtekniker. 

Övningsverksamhet på krigsbaser 
(divisionsd n): 

~;Iygförban [93/94 94/95 

I-- _ 12 mån _ 
Ja ktfl g~visioner 33, 5 52,75 11 ,25 (7,5)
fAJ S-~_g ivisioner 33 35,75 13,5 J2L
I( A-fl divisioner 5 10 --- .-- -----
Summa: 71,5 98,5 ? 4,75(16,5) 

Den kraftigt reducerade övnings
Verksamheten, som till del avspeglas i 
Ovanstående tabell, har delVIS Kom

enserats genom samverkan och samP. 
Ovning mellan flottiljer och divisioner 
inom ordinarie verksamhet. 

Nyutbildade och krigsplacerade 
fl gtörare: 

Fl 
1a'

ygförband 94/95 
ffi ivisioner 16 

AJ S-fl divisioner 10 
Flyglärare 4 

95/1996 
20 
6 

På materielsidan kan nämnas att an
assningen av Rb 99 (AMRAAM) till 

37 har påbörjats samt att bombkap
seIn till AJS 37 är operativ sedan mitten 
av 1996. 

fA 

Antalet planlagda övningar för Her
cules-divisionen har varit lägre än nor
malt. Utbildningseffekten har emeller
tid delvis kompenserats genom tilläm
pade flygningar/skarpa insatser för bl a 
FN (lFOR i ex-Jugoslavien) samt för 
Röda Korset i Afrika. 

Motmedelsinstallation (VM S) till 
TP 84 Hercules är avslutad. 

De två nya flygplanen S 102 B Korpen 
som skall ersätta de två Caravellerna 
(TP 85) utprovas och blir färdiga under 
1997 resp 1998. 

Den tolfte och sista räddningsheli
kopter HKP laSuper Puma levererades 
i mars 1996. Därmed kan försvaret sätta 
upp sex flygräddningsgrupper HKP 10 
med två helikoptrar i varje. Detta med
för ett ny- och ombyggnadsbehov av 
hangarutrymmen vid F 4, F 7, F 10 och 
F 16 de kommande åren. 

svarat avgångarna. Antalet yrkesoffice
rare är därmed oförändrat. Antalet ci
vilanställda har däremot minskat något, 
vilket är ett resultat av det under årettill
lämpade anställningsstoppet. 

Den nivåhöjande utbildningen har 
genomförts i huvudsak i planerad om
fattning. Dock ligger utbildningsvoly
men under flygvapnets nuvarande 
behov. Kvaliteten på den utbildning som 
genomförts bedöms dock vara god. 

Specialutbildningen till bl a krigsför
bandsbefattningar har legat på en låg 
nivå de senaste åren. Denna låga nivå 
tillsammans med den lika låga övnings
verksamheten gör att "arvet" håller på 
att gå förlorat. De äldre som lämnar för
banden får inte möjlighet att överläm
na sina erfarenhetertiII sina yngre kam
rater. Risken är uppenbar att kompe
tensuppbyggnaden blir dyrköpt i fram
tiden om ingen förändring sker de när
maste åren. (Se Ledaren sid 3 i nr 1/97.) 
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Värnpliktiga. - Grundutbildningen 
av värnpliktiga har ytter I igare anpassats 
till krigsorganisationens behov inom 
ramen för totalantalet. Bland annat har 
en skyddsmannautbildning påbörjats 
som möjliggör att effekten i basbataljo
nernas skyddskompani ökar trots mins
kat personal innehåll. 

GU 194/95 95/19 mån)96(12 
Antalet inryckta' 4.739 
Utfall tjgdagar Il .284.531 

7.381 (4. 92J L 
1.707.011 

4.115 
(1 .138.007) 

(2.743 )Antal krigsplac, 2.774 
Avgångar %1 11.8 14 

Ingen bataljon har genomfört krigs
förbandsövning. Några bataljoner har 
dock genomfört särskild övning befäl. 
Ett fåtal mindre förband har bedrivit 
fackövning. 

(bl a i fordonsutbildning) inte dubble
rats, främst beroende på frivilligansla
get som endast räknades upp ti II 1,5 
gång jämfört med ett normalår. 

Miljöverksamhet 

Ett antal lokalt betingade åtgärder har 
vidtagits - t ex: 

• 	 Insta Ileri ng av utrustn i ng för flödes
kontroll av spill- och dagvatten. 

• 	 Rening av släckvatten från brandöv
ningsplats. 

• 	Sanering av mark i samband med in
träffade oljeläckage, avveckling av 
drivmedelsanläggningar m m. 

• 	 Ombyggnad av kyl- och frysanlägg
ningar och utbyte av köldmedia. 

HKP 10 under räddningsuppdrag i fjällterräng. 

RU 94/95 195/1996 (12 mån) 
Antal i nr}:'ckta 1.885 1 856 (570) 
Utfall tjgdagar 21.125 8.589 (5 .726) 

Frivillig utbildning 

Frivilligutbildningen i Försvarsmakten 
har inte kunnat genomföras i planerad 
utsträckning främst beroende på för få 
elever. Dels har det varit lågt deltagar
antal på vissa kurser, dels har flera kur
ser ställts in på grund av för få elevan
mälningar. 

En stor del av frivilligutbildningen be
drivs som centrala kurser under som
marhalvåret. Det innebar att under pe
rioden 95/1996 har i princip dubbelt så 
mycket verksamhet planerats och bud
geterats. Dock har flera centrala kurser 
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Ett särskilt projekt med mätning av 
flygbuller har genomförts vid F 16. Ut
värdering av detta pågår och beräknas 
vara klar under 1997. Ett annat pilot
projekt rörande lämpliga miljöskydds
åtgärder för skydd av vattentäker m m 
vid krigsbas genomförs vid Byholma i 
samverkan med Högkvarteret och For
tifi kationsverket. 

Koncessionsnämnden för Miljöskydd 
har under verksamhetsåret lämnat till 
stånd till verksamheten vid F 4, F5, F 7, 
F la, F 15 och F 17 (tillstånd för F 16 
och F 21 lämnades under 94/95). Samt
liga hittills fattade beslut, utom det för 
F5, har överklagats till regeringen främst 
med hänsyn till de villkor som Konces
sionsnämnden har fastställt vad gäller 
bullerbegränsande åtgärder. För F 10 
har en förnyad prövning påbörjats med 
hänsyn till förändrad verksamhet enligt 
FB 96. 

Internationell verksamhet 

Inom ramen för OSSE har ett samordnat 
utvärderingsbesök genomförts av Schweiz 
och Polen vid F 15 med gott resultat. 

Flygvapnet har under 1996 deltagit i 
fem "Partnerskap för fred"-övningar. I en 
av dessa deltog AjS 37 i spaningsroll. I 
tre av övningarna deltog TP 84- och 
HKP la-förband. Vid en övning deltog 
endast observatörer. 

Under 1996 har besök gjorts i: 
~ Ungern i september med fyra JA 37 

ur F 16 samt två SK 37 ur F 15. 
~ Norge, Bodö i augusti med två JA 37 

och en SK 60 ur F 21 samt två SK 37 
ur F 15. 

~ 	Polen i maj med fyra AjS 37 ur F 7. 

Besök har mottagits från: 
~ England med fyra Tucano till F 5 i 

september. 
~ Holland med en division F-16 Figh

ting Falcon till F 4 i september. 
~ Norge med en division F-16 Fighting 

Falcon till F 21 i september 1995. 

Flygvapnet 70 år 

För att uppmärksamma flygvapnets ju
bileumsår 1996 anordnades en mängd 
aktiviteter. Här ett axplock: 
21 januari: Jubileumskonsert i Berwald

hallen inför ca 1000 personer. 
15 juni: Flygdag vid F 4, som också fyll 

de 70 år. 
1 juli: Minneshallen i Stockholm med 

kransnedläggning och överflyg
ning. Därefter mottagning på Karl
bergs slott samt överflygning. 

13-16 augusti: Seminariet "Air Power" 
i Linköping med bl a utländska fö
reläsare. 

25 augusti: Huvudflygdagen vid F 5 
med rekordstor publik och fantas
tiska flyguppvisningar (såväl in
hemsk som utländsk). 

Ekonomi 

Flygvapenprogrammens slutl iga andel 
av anslaget A 1 blev 12.751 miljoner 
kronor. Den slutliga anslagsbelastning
en blev 256 Mkr lägre, helt enligt ÖB:s 
inriktning för budgetåret 95/1996. 

Det relativt låga utfallet för 95/1996 
(18 månader) beror på att FMV (enligt 
nya regler från regeringen) den 1 juni 
1996 till Försvarsmakten återbetalat ute
liggande förskott mot industrin. FMV 
har istället lånat till förskotten hos Riks
gäldskontoret. Om förskottsåterbetal
ningen frånräknas har verksamheten i 
flygvapnet kostat 21,7 m i Ijarder kronor 
fördelade på förbandsverksamhet med 
6,8 miljarder, materielanskaffning med 
14,6 miljarder och anläggningsanskaff
ning med 0,3 miljarder. • 
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Ko posit epa ationer i 

I och med att Försvarsmakten successivt kom

mer att ombeväpna till fjärde penerationen jet

flygplan, d v s till JAS 39 GrIpen, följer insik

ten att kunna ta hand om detta i flera avseen
~irka tre år sedan den annorlunda flygplan i såväl fred som ofred. hus och med mobila re
I ~~I~ades på Försva Gripen är bl a till stor del byggd i ett nytt ma surser för el och tryck


rets Materielverks (FMV) luft.terIal - komposit. Skade- ocn brottstyper skiluppdrag en arbetsgrupp Hittills har man ge
för att ta fram repara jer sig från me taIIflygpla n ens. Nr kunskap nomfört tre fältövning
tionsunderlag till kom ar:måste läras ut för att reparationer skall kunna 
positstrukturen på flyg Höstövning: Underutföras rätt. Aven i fält. plan 39, d v s JAS 39 Gri denna övning, som var 
pen. Arbetsgruppen leds Nedanstående artikel har Flygvapen Ny tt be den inledande, genom
av FMV:FuhB och består fördes kompletta repaställt av företaget Applied Composites, som
av representanter för: 

ingår i Celsius Group. 
~ Saab 
~ Applied Composites 

(ACAB)/Ce lsius Group 
~ CSM Materialteknik 
~ Flygtekniska Försöksanstalten/FFA 
~ F 14/Flygvapnets Halmstadsskolor. 

Arbetsgruppen kallas "KREP39. Del
grupp skrov. Komposit". (Ett litet annor
lunda namn, kan tyckas.) 

Skador i kompositmaterial. - Kom
positer kan enklast beskrivas som ett 
material som har två olika faser, i detta 
fall fiber och matris. Vanliga fibrer är 
kol, glas eller aramid. Vanliga plaster är 
epoxi eller polyester. Kompositmateria
len skiljer sig fundamentalt från metal 
ler i bl a följande avseenden: 

• Sammansatt material, av fiber och plast. 
• Riktningsberoende egenskaper. 

Av dessa skäl kommer skade- och 
brottstyper att skilja sig från metallers. 
Vanliga typer av brott är delaminering 
(separation mellan skikt i ett laminat) 
eller fiberbrott. På Gripen är strukturen 
dimensionead för att redan från början 
klara mindre skador utan reparation. 
Om däremot skadan är tillräckligt stor 
måste den repareras . Krav på en sådan 
reparation är: 

~ Flygplanet skall flyga utan restriktio
ner. 

~ Reparationen skall i krigstid utföras 
inom bestämda och snäva tidsramar. 

Reparationsteknik 


Enkelt kan en kompositreparation be
skrivas enligt följande. 

Skadebedömning: Det första och kan
ske viktigaste momentet är att bedöma 
skadans storlek. I många fall används här 
ultraljudprovning för att underlätta ar
betet. 

Borttagning av skadat material: Det 
skadade materialet tas bort med en spe
ciell fräsutrustning anpassad för fält
mässig tillverkning. 

Tillverkning av laglapp: En laglapp 
tillverkas som skall ersätta det skadade 
materialet. 

limning: Laglappen limmas till det 
skadade laminatet. 

Arbetet inom KREP39. - Arbetet har 
inletts med en mängd provreparationer 
som utförts i Saab:s och ACAB:s verk
städer. Vissa inledande hållfasthetsprov 
har visat, att den metodik som valts kom
mer att uppfylla kraven . Arbete har in
letts med att verifiera att reparations
mateial och utrustningar fyller de krav 
vad avser: 

• Hållfasthet. 
• Fältmässighet. 
• Tidsåtgång. 

Reparaioner måste kunna genomfö
ras i besvärl iga lägen - t ex både från 
sidan (fenan) och underifrån (t ex ving
en). 

Fältövningar 


För att studera detta konkret har man an
ordnat flera fältövningar vid F 14. I en 
av fältövningarna deltog Saab, ACAB 
och CSM Materialteknik. Under denna 
övning skulle paneler repareras utom 

rationer av struktur som 
representerar fena på 
Gripen. Det visade sig 
att tidsåtgången var min

dre än den prognos som gjorts före öv
ningen. Den var också betyd ligt mindre 
än det krav som finns formulerat. 

En reparaton genomfördes på en fena. 
Fräsning på vertikal yta visade sig inte 
vara något problem med ri ktig utrust
ning. 

Vinterövning: Övningen visade att 
den utrustning som valts fungerade väl 
i vintermiljö. För att genomföra kvalifi
cerade reparationer måste man dock ha 
möjlighet att täcka flygplanet med tält 
eller presenningar. De alternativ som 
användes på övningen fungerade väl , 
men ett specialbyggt tält skulle under
lätta arbetet ytter l igare. 

Vårövning: Under våren 1996 ge
nomfördes en övning där reparations
metoderna förevisades för det ameri
kanska flygvapnet (USAF). Detta var in 
ledningen på ett samarbete mell an 
KR EP-gruppen och USAF. 

Under övn i ngen genomfördes b I a en 
reparation på vingens undersida. Detta 
medför naturligtvis vissa problem med 
bl a arbetsställning. Övningen visade 
att man förlorar en del tid på den be
svärliga arbetsställningen, men att kra
ven ändå uppfylls. 

Fortsättning 


Under 1997 planeras fler fältövningar. 
BI a planeras deltagande i en krigsför
bandsövning (KFÖ) under september 
månad. Innan årets slut kommer också 
det senaste i utvecklingen att slutföras. 
Efter det kommer tekniken att spridas via 
kurser och temadagar ti II flygvapnets 
förband. • 
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Teckningen visar ett kompo
sitlaminat. Laminatet byggs 
upp av ett antal skikt. Genom 
att variera skiktens fibervinklar 
kan laminatets egenskaper 
skräddarsys. 

T v: Per Eliasson, Saab, 
utför en simulerad 
reparation på en 
Viggen-fena. Detta de
monstrationsprov ägde 
rum under höst
övningen 1995. 

På bilden t h visas 
hur bearbetning av 

huvudställslucka på 
Viggen går till. 

Teckningen visar en släppning 
mellan några skikt, en s k dela
minering. 

Bertil Grelsson, CSM Materialteknik, och Leif Hög
lund, F 14, visar upp en panel efter skjutprov. Pa
nelen skall senare repareras. 

Torkning före limning. Diskussion mellen representanter för USAF och KREP39
gruppen vid vårövningen 1996. 
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Vid Armens Underhålls
centrum (UhC) i Skövde 
finns sedan den 1 ja

nuari 1997 en försvarsmakts
gemensam resurs för att hand
lägga funktionsansvaret per
sona/tjänst i krig. Arbetsgrup
pen, som organisatoriskt bär 
namnet Krigspersonalenhe
ten, är allsidigt sammansatt 
med representation ur flyg
vapnet, armen och marinen. 
Dessutom finns civila företrä
dare inom områdena själa
vård och beteendevetenskap. 
Medarbetarna har erfarenhe
ter från förbandstjänst, opera
tiva staber och utlandstjänst
göring. Verksamheten bedrivs 
i nära samarbete med Hög
kvarteret och en referens
grupp från milostaberna. 

De senaste årens uthållig
hetsstudier, utvärderingar av 
krigsorganisationen och erfa
renheter från internationella 
insatser har visat, att perso
na Itjänsten i krig måste lyftas 
fram på ett annat sätt än tidi
gare. Personaltjänsten måste 
komma in i ett tidigare skede, 
när chefer på olika nivåer drar upp rikt
linjer för hur förbanden skall lösa sina 
uppgifter. 

UhC utvecklar den del av verksam
heten som innefattar metoder, organi
sation och materiel samt utarbetar för
slag till delfunktionsreglementen. An
visningar för utbildning och övning lig
ger också i uppdraget. 

Efterreaktioner 

Efter det att en person befunnit sig i på
frestande situationer, varit med om all
varligare händelser eller under lång tid 
levt under pressade förhållanden, kan 
det komma olika efterreaktioner - såväl 
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Det är naturligtvis allas vår förhoppning att vi skall 
slippa bli indragna i en krigssituation. Ändå måste vi 
på bästa rätt förbereda oss på den värsta situationen. 
Hur skall försvarets personalersättninggenomföras? 
Hur skall personalen redovisas? Hur skall krigsgrav
tjänsten genomföras? Ja, frågorna är många och myck
etangelägna - i synnerhet närman sättermänniskan/ 
soldaten i centrum. Balans mellan personell och ma
teriell uthållighet är ytterligare en viktig ingrediens. 

"foto: 
~flefJ-~~ #'4~ 

i sin tur kan förbättra vår 
krigsorgan isation. 

Konsekvenser 

Stridens konsekvenser är ett 
uttryck för att beskriva det 
som händer på stridsfältet 
med tanke på skadade och 
döda, egna soldater, civila 
och fienden, liksom fångar 
vilka förbandschefen har 
skyldighet att omhänderta 
och undanföra. 

Omhändertagande och 
undanförsel måste ingå i 
planeringen. Än större kon
sekvenser uppstår när våra 
förband återtar områden (t 
ex delar av basbataljon) som 
fienden behärskar. Behovet 
av den undanförsel som in
itieras från stridande förband 
kan i regel varken påverkas 
eller avbrytas. 

Stridens konsekvenser har 
särski It studerats från folk

Med flyg till fronten. 

psykiska som fysiska. Problemet aktua
liserades på allvar först i samband med 
att amerikanska soldater återvände från 
kriget i Vietnam. 

Cirka 30 procent eller var tredje hem
vändande soldat hade svåra krisreak
tioner. Sverige har haft militär personal 
i utlandstjänst (huvudsakligen inom FN) 
under krig eller krigsliknande förhål
lande sedan 1948. 

Först i samband med det första upp
draget i det tidigare Jugoslavien och sista 
sjukhuskompaniet iSomalia 1995 in
rättade Försvarsmakten (Swedint) ett sär
skilt hemkomstprogram som syftar till att 
reducera effekterna av lång och faro
fylld utlandstjänstgöring. Vår beteende
vetare deltar regelbundet i detta arbete 
i syfte att ta till vara erfarenheter, vilka 

rättslig synpunkt med hän
syn taget ti II de konventio

ner som Sverige ratificerat (ansl utit sig 
ti II). Med detta som bakgrund har nya 
typer av förband utvecklats inom fång
och gravtjänsten. 

Gränssättande. - Brist på sömn är en 
för stridsvärdet mycket utslagsgivande 
faktor. Återhämtning bör därför regel'
bundet planeras in och genomföras. 
Stridsreaktioner kan bli gränssättande 
för ett förbands förmåga att lösa sina 
uppgifter. Därför måste reaktionerna ti
digt hanteras med rätt teknik. 

Krigsfångar och döda minskar snabbt 
handlingsfriheten. Undanförsel av fång
ar och döda måste därför planeras nog
grant och genomföras snabbt. 

Delfunktioner. - Här följer de verk
samheter som UhC arbetar med inom 
personaltjänst i krig: ~ 
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UhC är överstelöjtnant Sig
Personaladministra vard Oscarsson. 

tion 

Personalvård
Delfun ktionen i nnehå lIer 
många viktiga komponenter 
som alla syftar till att "hålla Personalvårdens målsättning 
reda på" all personal inom är dels att bidra till att god 
våra förband, speciellt inom 

förbandsanda upprätthålls 
områdena personalredovis och utvecklas, dels att förening, personalutveckling och träda samhällets gällande
tjänstgörings vi11kor. värderingar. Personalvården 

Det som känns mest ange
omfattar:

läget är att utveckla ett nytt 
system för personrapporte

~ Allmän personalvård
ring. Totalförsvarets Pliktverk 

~ kultur
(T PV) har ansvaret för fol k

~ socialtjänst
bokföringen i krig av bl a vår 

~ medinflytande
personal. Vårt nuvarande 

~ själavård
perso n rappo rteri ngssystem 

~ arbetsmiljö.
bygger helt på manuella me
toder med hjälp av papper Styrande för personalvår
och penna. (!) den är att hela människans 

Rapporteri ngen sker ti II behov även under extrema 
PI iktverkets Regionkontor förhållanden tillgodoses. 
med fältpost. Detta system är Handläggare av deIfunk
otidsenligt och otillfredsstäl tionen inom UhC är avdel
lande, eftersom det kan ta upp ningsdirektör Monica Gus
till en vecka innan rapporte tafson och stabspastor Kurt
ringen når fram och Pliktver
kets databas uppdateras. 

Handläggare av deIfunk
tionen inom UhC är major Jan-Åke Ris
ping. 

Personalersättn ing 

UhC har genomfört en personaiersätt
ningsutredning (UPERS). Syftet var att 
över tiden erhålla balans mellan perso
nell och materiell uthållighet inom ar-

Minhund i arbete. 

meförbanden. Utredningen visade, att 
ett nytt system bör införas för att få denna 
balans. Utredningen föredrogs för ar
mechefen våren 1995. Avdömning sker 
under 1997. 

På Högkvarterets uppdrag genomförs 
under UhC:s ledning ett arbete som syf
tar ti II att utveckla en motsvarande ti 11
lämpningsprincip för marin- och flyg
vapenförbanden . 

Handläggare av delfunktionen inom 

Genom stridszonen. 

Olsson. 

Krigsfångtjänst 

Resurser för uppsamling, förvaring och 
transport av fångar planeras och sam
ordnas med samhällets i övrigt. Fång
platser upprättas och betjänas av Fång
kompani så nära de stridande förbanden 
som möjligt i syfte att dessa skall kunna 
avlämna fångar omgående. Lämpliga 

Att vara mentalt beredd. 
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lokaler är t ex idrottshallar. dinavian Star och Estonial. 
Fångplats skall kunna förva Nya förband har utveck
ra fångar upp till tre dygn. lats för att planera och ge
Fångläger upprättas och be nomföra krigsgravtjänsten. 
tjänas av Fånglägerbataljon Dessa organiseras som per
och kräver stora resurser, t ex sonel la mobiliseringsenheter. 
ett industriområde. Fånglä Handläggare av deIfunk
ger skall kunna förvara fång tionen inom UhC är major 
ar under lång tid. Nya för Håkan Nyström. 
band organiseras som perso

Cravledningsenhetnella mobenheter och fram G leda gravtjänsten:
går av bilden. - Uppsamlingsplats~ Handläggare av deIfunk - Krigskyrkogård 
tionen inom UhC är major 

Cravkompani
Håkan Nyström. . G Betjäna: 

I - Uppsamlingsplats

C 
Fånglägerbataljon 

I - Krigskyrkogård ~ I PW FÅNGlÅGER 10.000 
. fångar. Två kompanier grund
! - -- En bataljon grundtill tilldelade/milo (ett 

delad/milo. kompani Gotland). 

Fångkompani 
. PW FÅNGPLATS 2.000 Folkrätt

fångar.~ Två kompanier grund
tilldelade/milo(ett Humanitär rätt i krig. - UhC 
kompani Gotland). 

har i nom armen svarat för 
handläggning av och utbild
ning i den humanitära rätten Krigsgravtjänst 
i krig. Med redovisning av 
den i inledningen nämnda 

Chef ansvarar för omhänder
tagande av döda (egna, civi
la och fiender) inom eget område. Målet 
är att egna och civila döda skall trans
porteras till sin hemförsamling. Döda 
fiender hanteras så långt möj I igt är i en
lighet med den religion och sedvana 
som existerar i hemlandet. Särskilda, för 
konflikten, internationella överenskom
melser kan komma att kräva speciell 
hantering av fiendens döda. 

Gravsättning i fältgrav görs då andra 
möjligheter är uteslutna. 

Bra krigsjukvård - ett måste. 

De flesta som dör i strid avlider i sjuk
vårdskedjan. Detta måste beaktas vid 
planering och genomförande. 

Krigsgravtjänsten samordnas med 
samhällets hanteri ng av döda särski It 
vad gäller uppsamlingsplatser och trans
porter. T ex: Kommunerna har planlagt 
att använda ishallar och vissa kyl- och 
frysanläggningar för uppsamling och för
varing av döda. Kyl- och frysbilar är in
planerade för transporter (jämför Scan

utredningen har UhC före
slagit, att ett särskilt uppdrag 

erhålls för delfunktionen: 

Handlägga den humanitära rätten för För
svarsmaktens produktion av målsättningar 
och reglementen . • Utveckla och ge ut För
svarsmaktens utbildningsmaterial för del
funktionen . • Tillhandahålla utbildning inom 
Försvarsmakten för nivåer upp till FHS. • Ut
arbeta Utbildningsreglemente i Folkrätt att 
fastställas av ÖB. 

Handläggare för delfunktionen inom 
UhC är major Per Lothigius. • 
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ÖB i framsits taxar in efter tredje flygningen med JAS 39B Gripen. 

följande bygger på ett samtal Lars Christof
ferson, Högkvarterets informationsavdelning, 
haft med överbefälhavaren, general Owe Wik
torin, efter dennes tre flygningar med JAS 39 
Gripen. General Wiktonn bekantade sig först 
med flygplanet i simulator, cirka fyra timmar, 
och genomförde sedan tre flygningar med det 
riktiga flygplanet i cirka tre timmar. Under 
flygningarna fick general Wiktorin möjliqhet att 
utföra avancerad flygning och pröva pa de tre 
rollerna - jakt, attack och spaning. Avionik, sen
sorer och annat testades ingående och ÖB fick 
en god inblick i hur Gripen-systemet kan bidra 
till att stärka försvarsmakten. 

vecklingen av teorin, helt övertygad om "JAS 39 Gripen är en tek
n:iskt avanc~rad pro- att de tre rollerna - jakt, attack och spa
dukt som Jag, som ning - kommer att fungera på ett fullö

svensk, är stolt över att vi har haft bå digt sätt. Likaså är jag övertygad om att 
de taktiskt och tekniskt kunnande att den unika skyddsfilosofi och hante
ta fram. Vi har kunskapen och förmågan ringsfilosofi, som ligger i marksidans ar
att definiera, utveckla och producera bete med Gripen-systemet i en stridssi
komplexa system. Det är ett utom tuation, kommer att fungera. 
ordentl igt kval ificerat vapensystem. Jag Hanterandet på marken bygger på att 
är nu, efter praktisk erfarenhet men man tillsammans med värnpliktiga un
också genom att tidigare ha studerat ut- der mycket primitiva förhållanden från 

vägbaser av rätt låg kvalitet ska kunna 
ombeväpna, fylla på bränsle och göra 
service mellan flygningarna. Fältmäs
sigheten har prioriterats. Gripen-syste
met har en utomordentligt viktig funk
tion i den svenska försvarsmakten - nu 
och i framtiden. 

•• Och så över till själva flygningen av 
flygplanet. Det första som slår en, som 
äldre pilot och efter att ha flugit under 
så många år, är att det är för bedrövligt 
att man inte är yngre och kan få ägna sitt 
liv fullt ut att få flyga Gripen. Jag fick en 
utomordentl igt stor känsla och glädje av 
att flyga det här flygpilanet. 

jag tycker att flygandet av själva platt
formen ,inte är särski It dramatisk för en 
gammal Viggen-pi lot som jag. Efter cirka 

. fyra timmar i simulator var det inte märk
värdigt att sätta sig i Gripen. Man kän
ner sig direkt hemma i flygplanet. Det 
som är skillnaden är Gripens prestanda 
jämfört med andra flygplans jag flugit
både inhemska och utländska. Och då 
vill jag påpeka att jag - förutom alltså 
jaktviggen - har flugit flygplan som ame
ri kanska F-16 Fighti ng Falcon, ryska 
MiG-29 Fulcrum och franska Mirage 
2000. 

JAS 39 Gripen är prestandamässigt en 
ren fröjd för piloten. Jag hade trott, efter 
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ÖB intervjuas av TV om intrycken av spakandet av fjärde 

ÖB tackar sin "co-pilot" Torsten Öman efter 
det härliga luftdopet. 

man mig vad jag tyckte. Många delta
vingade flygplan har ju ett inducerat 
motstånd, som gör att man tycker sig dra 
omkring med en ladugårdsdörr. Det här 
flygplanet bara glider igenom luftmas
sorna. Det är lätt att hantera och be
hagligt att flyga. Tekniker talar ofta om 
vackra lösingar. Efter att ha flugit Gripen 
förstår jag vad de menar. 

•• Den andra delen, som är minst 
lika viktig, är den inblick jag med mina 
tre flygn i ngar fått i vapensystem och ra
darprestanda. Det är fasci nerande att 
ligga över Västervik och med hjälp av 
sensorer räkna fartygen som I igger i Vis
bys hamnbassäng eller att följa trafiken 
på E4:an mellan Stockholm och Malmö. 
Det är en imponerande upplösning i ra
darförmågan i alla tre moderna - jakt, 
attack och spaning. Betänk också hur ra
darn är kopplad ti II vapensystem och 
annat. 

Det är självklart att man som pilot 
börjar fundera på vad man mer kan ut
rätta med Gripen-systemet. När det här 
flygplanet med sin enorma datorkapa
citet kommer ut på förband i större om
fattning och möter våra ungdomar, som 
är ivriga på att driva utvecklingen vida
re, kommer vi att få vara med om en 
IIexplosion" i nya sätt att använda sy
stem. JAS 39 Gripen som system av sy
stem är oerhört flexibelt. Man kan göra 
I/konster" som för bara några år sedan 
var omöjliga. Med mjukvaruföränd
ringar kan utvecklingen föras vidare. 
Det finns en stor utveckl i ngspotential in
byggd i Gripen-systemet. Vi har fått ett 
flexibelt system som ständigt befinner 
sig i en vidareutvecklingsprocess. Dess
utom är flygplanet utvecklat för infor
mationskriget. 

Det är helhetssynen och avvägning
en mellan olika faktorer som ger flexi
biliteten, stridsvärdet och stridsekono
min. Det är sammankopplingen av strids
och systemegenskaper som tillåter flyg
planet att överleva och att fortsätta att 
operera framgångsrikt. Gripen har kon
struerats för högt uppdragstempo, dvs 
hög uppdragsproduktion och hög strids
effektivitet och intensitet under upp
drag. Samtidigt ska flygplanet uppfylla 
stränga krav på flygsäkerhet, utbildning 
och låga operativa kostnader. 

•• Framgång i militära sammanhang 
är mer än någonsin beroende av kun
skap och information. Fördelarna ligger 
i förmågan att inhämta, bearbeta, agera 
på information och att kommunicera 
den. Och det rör sig också om att ha för
mågan att kunna integrera komplexa 
informationssystem. 

Med Gripen-systemet har vi fått ett 
system av system och vi måste nu till
ägna oss ett nytt sätt att tänka. Vi måste 
inse att i nformation är en styrkeförstär
kare och vi måste inse informationens 
natur och möjligheter. Filosofin med ~ 

generationen jetstridsflygplan. 

alla diskussioner om elektriska styrsys
tem, i vilka piloten inte har direkt ac
cess till rodren - datorerna ligger mel
lan styrytorna och piloten -att man skul
le uppleva detta som en fördröjning mel
lan spakutslag och önskan som förare till 

dess att flygplanet reagera
de. Men så var det inte. Det 
var mycket behag I igt och 
harmoniskt att flyga Gripen. 

Sedan är det kanske näst
an onödigt, när man har sett 
prestandakurvor och andra 
data, att nämna hur flyg
planet svänger och håller 
fart som inget annat flyg
plan jag flugit. Det induce

rade motståndet är mycket lågt. Det är 
en ren g'lädje att konstatera hur vackert 
flygplanet skär genom luften. 

Efter det att jag landat första gången 
- jag har genomfört tre flygpass - frågade 
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JAS 39 Gripen möjlig
gör för oss att samver
ka med olika slags 
stirdskrafter och vi kan 
göra det på alla nivåer 
av konflikter. 

Informationsrevol u
tionen i samhället är 
enligt min mening en 
kraftkälla också för mi
litära förändringar. Den
na möjliggör att vi kan 
utnyttja den tekniska 
potentialen på alldeles 
nya sätt. Informations
tekniken ger oss kun
skap om komplexa 
skeenden över stora 
geografiska ytor. 

Den tvåsitsiga JAS 398 lastad med attackrobotar under vingarna. 

•• Sammanfattningsvis vill jag säga att 
det var ett mycket behagligt flygplan att 
flyga och ett rent nöje att få göra det. Pre
standamässigt, systemmässigt och va
penmässigt har vi fått ett första klassens 
flygplan och jag är glad över att vi nu 
har flygplanet under leverans och infö
rande i flygvapnet. 

Informationsdelen är ytterli'gt bety
delsefull. Man har som pilot tillgång till 

information via sina egna spaningssen
sorer men också via data länk mot andra 
Gripen-flygplan, mot marken och mot 
den kommande flygburna radarn. Den 
informationsmängd man som pilot har 
att hantera är enorm. Men logiken och 
systemuppbyggnaden gör att man mäk
tar hantera informationsflödet. 

Allting känns som att det sitter på rätt 
plats och man hittar naturligt till knappar 

och funktioner. Infor
mationspresentationen 
är överskådlig och lätt
förståelig. Teknikerna 
och vetenskapsmän
nen har lagt ner myck
et stor möda på att in
teraktionen mel'lan 
människa och maskin 
ska fungera optimalt. 

• • Flygplanet är 
också byggt för sam
verkan (joint opera
ti ons) . Alla tre moder
na kräver att man kan 
samverka mellan olika 
typer av stridskrafter 
mot en motståndare. 
Den här samverkans

formen är inbyggd i flygplanet och är en 
av grundtankarna i hela konceptet. 

Som kund borde man kanske inte be
römma en produkt som inte är slutle
vererad. Men i det här fallet går det inte 
att låta bli. JAS 39 Gripen är ett fantas
tiskt flygplan som kommer att ge Sveri
ge ett mycket bra luftförsvar och spela 
en mycket viktig roll i Försvarsmakten." 

• 

n förutvärderingsgrupp från 
det österrikiska flygvapnet 
har gästat Saab i Linköping 

för att flyga JAS 39 Gripen. Två 
piloter och en flygtekniker har 
under en marsvecka flugit nio 
pass i den tvåsitsiga JAS 39B Gri
pen. De båda piloterna flög al la 
sina pass i framsits med en av 
Saab:s testpiloter (O la Rignelll 
som back up i baksits. Det ös
terrikiska utvärderingsteamet 
hann också med att tillbringa 
cirka 50 timmar i olika tekniska 
och taktiska simulatorer på Saab. 

Besöket innehöll också en vis-

Överste 1 Erich Wolf var mycket nöjd med Gripen. 

n i ng av produktionen av Gripen 
i Linköping samt olika föredrag
ningar om hela Gripen-systemet, 
exempelvis underhåll och tak
tiska möj I igheter. 

- Flygningarna som våra gäs
ter från Osterrike gjorde gick helt 
utan problem, säger Alan Gar
wood Marknadschef Europa för 
Saab-BAe Gripen AB. 

- Den tvåsitsiga Gripen kom
mer från och med nu att använ
das av olika utvärderingsgrup
per. Eftersom tvåsitsaren är ett 
operativt stridsflygplan har den 
exakt samma egenskaper som 

den ensitsiga va rianten. Den 
passar därför bättre till utvärde
ringar än de flygplanstyper som 
har en tvås itsig skolversion av 
ett ensitsigt stridsflygplan, säger 
Hans Kruger, chef för affärsen
heten Gripen inom Saab AB. 

Bara några veckor innan ös
terrikarna gjorde sina testflyg
ningar i tvåsitsaren, hade Sveriges 
ÖB, general Owe Wiktorin, ge
nomfört sina första Gripen-pass. 

Sedan ett säkerhetsavtal teck
nats mellan Sverige och Polen, 
ges även polska testpiloter möj
ligheten att senare i år provfl yga 

Gripen - ett flygplan som Polen 
visat intresse för inför sitt val av 
nytt stridsflygplan för 2000-talet. 

JAS 39 Gripen är det första 
fjärde generationen jetstridsflyg
plan som tagits i bruk i vä rlden. 
"39:an " introduceras för närva
rande i Försvarsmakten/F 7. H it
tills är 140 flygplan beställda 
varav cirka 40 har levererats. 
Riksdagen beslutade i december 
förra året om att införskaffa flyg
plan till ytterligare fyra divisio
ner; totalt blir det tolv Gripen-di
visioner. • 

Ll &l C 

Saabs provflygare Ola Rignell (t v) tillsammans med österrikiske piloten Franz Six. 
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Or er på 
försöksp ogram 

Under rubriken "Kanske något för fram tiden II 	 införs successivt i JA-systemet ett ~ Modifierad radar, Ericsson PS
"Midlife-Upgrade-program" kal 46A.berättade FlygvapenNytt i nr 3/92 om hur prov 
lat modifieringspaket D. Cirkamed optroniskt målinmätningssystem, kallat fyra JA 37 -divisioner berörs. Mo ~ En "datastav" - ett bärbart da

aT/S, inletts i Sverige. Provbänk var redan då derniseringen beräknas pågå till taminne som redan används i 
en Jaktviggen och siktet var försiktigt inställt sekelskiftet, så att Jaktviggen kan Gripen och AJS 37 Viggen . 
på en framtida Gripen-version. motsvara stridskraven efter år 

2000. Modpaketet innehåller en ~ Nytt taktiskt radiosystem, 
hårdvarumodifiering med bl a TARAS, som också installeras 

u har studierna och pro När IR-OTIS upptäcker mål ny busstandard-155 3 och en ny i Gripen. 
ven inten sifierats. För under span ing presenteras dessa mjukvaruedition till Jaktviggens 
svarets Materielverk har som syntetiska indikatorer på pi centraldator kallad ED 33. Överstelöjtnant Bength Lars

i december 1996 lagt en order lotens instrumentpanel. Den bild son säger om ED 33: 
hos Saab Dynamics gä llande alstrande IR-kameran kan också Dessutom ingår i " mod-paket 
" Försöksprogram IR-OTIS" för registrera I R-bi Ider på video David" : - Förändringen mot tidigare 
JAS 39 Gripen. bandspelare för dokumentering gä ller presentationen på den tak

IR-OTIS är en kombination av vid incidenttillfällen. ~ Integrering av radarjaktrobo t iska indikatorn (TI) och antalet 
en IRST-utrustning och en FLlR ten AMRAAM (Rb 99) samt en "aktiva på jaktlänken" . Åtgärden 
utrustning. IRST har spanings •• Vid sidan om I R-OTIS-pro ny vapendator, ANP 37, som är av mycket stor betydelse för 
funktion med lång räckvidd och ven med en special-Jaktviggen ger ett Gripen-likt vapensnitt. JA37 i sig. Förutsättningen för att 
FLlR har en bildalstrande kunna öva och framför al lt 

Folo: kunna verka u nder mer 
för markspaning, identifie
kamera som kan användas 

komplexa förhållanden 
ri ng samt som navige med stora krav på om
ringshjälpmedel i mörker. vär ldsuppfattning har ökat 

betydligt. Detta gynnar- IR-OTIS ser 2-3 gång
även inlärningen vid överer mer och längre än vad 
gång från Viggen-systemet radarn gör. Med denna ut
till Gripen-systemet. rustning får vi redundans i 

systemet, säger övers
- Informationsbehovettelöjtnant Bength larsson, 

för en pi lot är stort. Det inchef för den taktiska ut
nebäremellertid inte att all bildningen för Jaktviggen 
information ska ll presente(TU-JA 37), F 17. 
ras, utan att rätt informa

- Systemet kommer att tion skall presenteras i rätt 
provas med JA 37 under sammanhang - på rätt sätt. 
ett dussintal provpass i - Att överbelasta en pilot
sommar, fortsätter Bength p g a ett dåligt utfört syste
larsson. - Det utgör ut meringsarbete vore myck
veckl i ngsbas/ försökspro et olyckligt. Men min upp
gram för ett utvecklat Gri fattning är att vi/TU JA 37 
pen-system som också har inte har överskridit denna 
bäring på en exportver gräns, avrund ar Bength
sion. Larsson. 

Det skall tilläggas, att i 
samma Viggen-provflyg Alla kommer vi säkert 
plan införs ett hjälmin med tillförsikt kunna se 
mätningssystem, som skall fram emot den Jaktviggen 
kunna peka ut för OTIS som " modpaket David " 
och radarn de mål som pi föder fram om några år. 
loten ser. •

JA 37 med " försöks-OT/S " vid frontrutan + TU-JA 37 årgång 1996. 
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Aret är 1946, den l juli. Platsen Ljungbyheds 
järnvägsstation. 66 unga män på väg mot 
F 5 och utbildning till stamflygförare (en 
benämning som fyra år senare blev fält
flygare). - Längst fram till höger går 
Orvar Lundberg =denna artikels för
fattare. 

I år är det 50 år sedan de 
första nya fältflygarna in
ledde sin flygtjänstbana. 
Enligt FLYGVAPENOR
DER nr 839/47 beordra
des den första kullen av 
den nya kategorin "till 
flygtjänstgörin~ fr o m 
den 26 april sasom ff ... 
berättigade att bära fly
garmärke m/36 (guld) 
samt genomgå GFSU:l 
vid F 6 (jml fo nr 8 34/ 
1947)". 27 var de utexa
minerades antal. (39 hade 
inte bestått utbildnings
proven.) 

II 

@A vent yret hade inletts ungefär 
ett år tidigare. Inryckning till 
flygutbildning vid F 5 i Ljung

byhed skedde den 1 juli 1946 före kilO. 
De nyinryckandes antal räknades ti1166. 
Första flygpasset som elev i SK 25 ägde 
rum dagen därpå! Skolan ville snabbt in
troducera verkligheten samt sekundärt 
se om det fanns agnar som tidigt måste 
sorteras från vetet, s a s. 

Benämningen fältflygare fastställdes 
inte förrän i september 1950 efter det 
vinnande förslaget i en namnpristävling. 

28 

Benämningen hade dock använts tidi
gare på 1920-talet; då gemensam för 
alla utbildade militärflygförare. 

1946 användes emellertid benäm
ningen stamflygförare. Det var dock en 
benämning som inte ansågs helt lyckad 
och därför fastställdes att endast gälla 
ti Ilfä II igt. 

• • Varför i nfördes en ny flygförarka
tegori ?undrar säkert mången läsare. Or
sakerna var flera . 1941 års försvarsut
redn i ng ansåg att 1936 års försvarsbe
slut för flygvapnets organisation inte till
godosåg flygvapnets beredskapskrav 
kval itativt och kvantitativt efter erfaren
heterna från beredskapstiden. Man 
ansåg därför att all personal i krigsflyg
förbanden skulle vara stamanställd . Men 
eftersom det inte fick bli för dyrt före
slogs att en tredjedel sku Ile utgöras av 
värnpliktiga och reservare. 

Krigserfarenheterna visade på bety
delsen av att den flygande personalen 
var ung. De fysiska kraven ökades även 
genom tillkomsten av jetflyg. Betydelsen 
av unga flygförare och utvecklingen mot 
ökad teknisk komplicitet ledde till krav 
på att slopa kategorierna flygande re
servare och värnpliktiga och till krav på 
sänkt pensionsålder. 

Det tidigare systemet att rekrytera fly
gande personal även från markpersonal 
(mekaniker, signalister m fl) innebar dyr
bar dubbelutbildning och dränering av 

dessa markkategorier på de bästa kraf
terna. Det borde därför frångås . 

Argumenten ledde ti II krav på ett sy
stem med korttidsanställda flygförare, 
något som väsentligt skulle föryngra den 
flygande personalen och dessutom till 
undvikande av kostnader för dubbel ut
bildning. 

Civilflygets väntade expansion med 
ökat behov av flygförare kunde också 
lättare hanteras. 

Ett förslag till en ny för flygtjänst di
rektrekryterad kategori, som även kunde 
utgöra en grund för officersutbi Idning
en, blev resu Itatet. 

•• Beslutet 1946 kan sammanfattas så 
här. Antagn i ng av nya reservofficersas
piranter i flygtjänst upphörde liksom an
tagning av värnpliktiga flygförare (sil
vervingar). Även kommenderingen av 
stammanskap (mekaniker m fl) upphör
de. Flygutbildade volontärer anställdes 
för att utbildas till stamflygförare. 

Åldersgränserna för anställning som 
volontär var 18 ti 1121 år. Kontraktstiden 
var sex år för volontärer med realexa
men och 61/2 år för de med folkskola . 
Kontraktstiden kunde högst förlängas ti II 
uppnådd ålder av 28 år. 

Anställnings- och utbildningsförhål
landena m m har ändrats väsentligt 
sedan 1946. Detta är emellertid en 
annan historia. - Till och med F 5 är på 
väg att bli historia... • 
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fterlysningl 
TVå beväringsmönstrare saknas 


!at: ~ll(je~f4" Lillb~t/tMb 

Den lika kände som originelle träskulptören Axel 
"Döderhultarn" Pettersson i Oskarshamn var som 
bekant fascinerad av flygkonsten. När han 1913 fick 
veta att den franske aviatören Chevillard skulle flyga 
i Stockholm, reste Döderhultarn dit. Han lyckades få 
friherre Carl Cederström och författaren Hans Zet
terström (Hasse Z) att beveka Chevillard att ta med 
den småländske - av dessa herrar erkände - konst

;;;f' nären på en avancerad flyguppvisning över Gärdet. 

~ fter denna, som passageraren sa, "eki
voka" upplevelse började Döderhultarn 
flera gånger resa ti II Ma Imen, där han 
fick flyga med officerarna . Han betala
de "in natura" med sina träffsäkert skur
na träfigurer. 

Fem sådana skulpturgrupper finns 
kvar på Flygvapenmuseum, dock saknas 
två militärer i gruppen "Bevärings
mönstring". Som härmed efterlyses. 

•• Vid en stor industri- och hant

verksutställning 1920 i Linköping fanns 
två inslag av "flygkaraktär". På lärover
kets gård visades för första gången en av 
Flygkompaniets verkstad tillverkadTum
meliten och i en sal en fin kollektion av 
Axel Petterssons träskulpturer. 

Publiken var kallsinnig och kritisk, så 
konstnären ilsknade ti II, packade in a Ila 
sina gubbar i en säck. Därefter skänkte 
han dem till sina flygarvänner på Mal
men. Löjtnant Gösta von Porat tvekade 
att ta emot denna storslagna gåva, men 

ändrade sig, då Döderhultarn eljest ho
tade att bränna upp hela samlingen på 
57 figurer! 

•• När så flygvapnet bildades 1926 
fanns tanken att fördela dessa konstverk 
till officersmässarna på de fyra flygkå
rerna: F 3, F 1, F 2 och F 4. Kapten von 
Porat utsågs som chefför F4, dit han tog 
med sig några grupper, men inga finns 
kvar. Om F 1 och F 2 fick några är okänt. 
Vet läsaren något? 

Flygvapenmuseum skulle gärna vilja 
få tips om dessa saknade dyrgripar, i 
synnerhet de två ovannämnda figurer
na. Godhetsfullt kontakta i ntendent Ste
fan Bermlid på 073-2838 82.Tack! • 

FOTNOT: 
Oöderhultarn gjorde flera likadana skulp
turgrupper. Göteborgs konstmuseum t ex 
köpte 1909 en komplett version av "Bevä
ringsmönstring". En icke komplett sådan 
grupp från 1910 gick i ljol på en antikvi
tetsauktion i Malmö för 120.000 kronor. 
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Foto: U/f Ny/öf Här B 17-individen 17239 som SE-BYH och i tjänst fram tiJ/1968 som målflygp/an 
hos firma Avia på Gott/and. 

Instrument Efter drygt 29 års tyst fter detta inledande prov
panelen i nad startade den 1april gjordes några dagar senare 
40-ta/ets Eytterligare ingående motor
B 17. Du (f) motorn på det enda 

prover; då med högre varvtal. 
ger bra kvarvarande Saab B 17 Arbetet med flygplanet ska leda
vid årets flygplanet i Sverige som fram till en första flygning under 
uppvis kan tänkas vara i flyg juni månad i år.nings
flyg- bart skick. Motorpro Flygning med B 17 blir ett av 

huvudinslagen vid SAAB:s 60ningar. vet pågick i ca 20 mi
års fl ygdag den 7 september i nuter och skedde vid Linköping,

Flygvapenmuseums B 17 kan sägas vara starten på 
verkstäder på Malmen den svenska flygplanstraditio.. 
utanför Linköping. nen, det första egna flygplanet CharleviIIe 


foto: Jahn ~ 


En av de drivande krafterna bakom 
handgripligt sett, å'r tekniker Lennart 
kan allt. Och gör det, Med B 17, t ex. 
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n alt 'yfta på ;s tystnad. D. e Anderson 
'illten for! en 1 ilPril 1997 . 

... ""llSwmn! 

o 
O 

som Saab konstruerade och till
verkade. Det var ett lätt bomb
flygplan som också användes för 
spaning. Mellan åren 1940-44 
tillverkades 322 flygplan till det 
svenska flygvapnet. 46 av dem 
såldes efter andra världskriget vi
dare till det etiopiska flygvapnet. 
Inget av de 322 flygplanen fly
ger idag. - Hittils. 

Produ ktionen av de fyra B 1 7
versionerna var uppdelad på: 
132 B 17A; 113 B/S 17B (38 med 
flottörer som S 17BS); 77 B 17e. 

Sedan slutet av 1996 hålleren 
grupp om ca 100 flygentusiaster 
på att renovera en B 1 7 A ti II flyg
bart skick. Flera i gruppen, de 
flesta mellan 65-85 år har erfa
renhet av B 17 från sitt arbete på 
Saab eller i flygvapnet under 40
talet. Det aktuella flygplanet, 
B 17 A nr 17239, tjänstgjorde vid 
flygflottiljerna F 7, F 14 och F 21 
innan det såldes till Firma Avia. 
Där, på Gotland, användes flyg
planet (SE-BYH) som bland annat 
målbogserare fram till 30 juni 
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1968. Ett halvår senare frakta
des flygplanet per lastbi I och båt 
ti II Flygvapenmuseum i Malm
slätt. - Där finns också en unik 
S 17 att beskåda. 

Den aktuella motorn är en 
svensktillverkad Pratt & Witney 
Twin Wasp, STW C-3. Då det 
inte gick att få någon licens från 
USA under kriget plockades en 
befintlig motor ner och kopiera
des av vad som idag är Volvo 
Aero Corporation i Trollhättan. 

kriget var slut, för en symbolisk 
summa. 

Flygintresserade kan läsa mer 
om SAAB:s alla flygplan sedan 
1937 genom att studera boken 
SAAB utgiven 1990 på Beving
ade Ord Förlag. Författare: Hans 
G Andersson. • 

Lorsjonsson & Red 

Licensen köptes i efterhand, när 

hijt; och niut 


7 septembet;/ 
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Ytterligare en milstolpe är passerad. Det första Viggen-flygplanet 
som nådde 3000 flygtimmar blev "Gustav 60". På sin 23-årsdag efter 
leverans (mars -74) passerades 3000-timmarsvallen. Pilot vid den 
historiska flygningen var flygchefen vid F 7, överstelöjtnant Lars
Erik Blad. 

Mindre roligt blev det för "G 60" (individ 37060) när flygplanet 
vid flygpass nr 4074 nådde 3005 flygimmar. Då tog AlS-tjänsten 
slut, d v s skrotning "som tack" för lång och trogen tjänst vid såväl 
SAAB, F 6, F 15 och F 7. 

I mars 1992 var det Viggen-flygplanet "G 62" (F 7) som blev först 
till 2.500 flygtimmar. 

Bra gjort! 


Flygvapnet deltar 

i internationella övningar 


Miljöhandläggaren vid F 21, 
kapten Per-Arne Johansson har 
tillsammans med personal på 
flotti Ijen noggrant gått igenom 
flotti Ijens avfa Ilshanteri ng i sam
band med upprättandet aven ny 
avfa ll sp lan. Därvid har man 
bland annat infört källsortering 
och minskat storleken på ett fler

tal avfa llsbehållare samt, inte 
minst viktigt, kunnat teckna ett 
nytt förmånligare avtal med kom
munens renh ållningsentrepre
nör. Därigenom har man kun
nat minska flotti Ijens årskostna
der med cirka 300.000 kronor .• 

Nils Runberg 

Första kursen i PFF 

Den 14 apri I startade den första 
kursen i Partnerskap för fred 
(P FF) i Sverige med syftet att lära 
sig arbeta i en NATO-miljö. Det 
var 24 stabsofficerare från nio 
olika länder som lärde sig 
NATO:s stabsarbetsmetoder och 
arbetssätt för att i fram tiden 
kunna arbeta i multinationella 
staber under en NATO-ledd 
fredsfrämjande insats. 

Det var på SWEDINT i Almnäs 
som tvåveckorskursen genom

förde s. På SWEDINT har man er
farenhet av att utbi Ida i nterna
tionella stabsofficerare från hela 
världen. Det har man nämligen 
gjort för FN:s behov sedan 1965. 

Eleve rn a kom frå n Estl and, 
Lettland, Litauen, Irland, Rumä
nien, Slovenien, Sverige, Ungern 
och Österrike. Bland de svens
ka eleverna återfan ns såda na 
som i närtid skulle börja tjänst
göring i SFOR i Bosnien. • 

Regeringen har medgivit 
svenskt deltagande i övning
en "Cooperative Banners" i 
enlighet med Försvarsmak
tens anmälan. Övningen 
äger rum i månadsskiftet 
maj/juni och ur flygvapnet 
deltar fyra JA 37 Jaktviggen 
från F 4/F 16. 

Sverige deltar sedan maj 1994 i 
samarbetet inom Partnerskap för 
fred (PFF). Som anges i 1996 års 
totalförsvarsproposition syftar 
PFF-samarbetet ti II att öka för
mågan att delta i internationel
la fredsfrämjande insatser, till att 
förbättra räddn i ngstjänsten, ti II 
att effektivisera civilt försvar och 
beredskapsplanering samt till att 
förbättra den demokratiska kon
trollen av försvarssektorn (prop 
1996/97:4 s 94) 

Det sammansatta utrikes- och 

F 21:s 1:a division ("Akktu 
Stakki") har utsetts aN delta i 
den internationella övningen 
Baltops -97. Övningen äger 
rum vecka 24 och 25 (dvs 
medio juni). Övningsområ
det är södra Östersjön. 

Efter MPC (Main Planning Confe
rence) på Bornholm i februari stod 
det klart, att Viggen-flygplanen ur 
F 21 kommer att få genomföra ca 
tio roteföretag under övningen. De 
moment som kommer att övas i 
första hand är havsövervakningIAir 
Trackex (radarföljning från fa rtyg). 
Vi ssa av företagen planeras a tt ge
nomföras tillsammans med tyska 
Tornado och USAF:s F-16, vissa 
genomför F 21-di vis ionen själv. 
Landn ingar i Tyskland och Dan-

B/åll JA5 39:11" IIiSlId i 5toekho/m 
För drygt ett år seda n blev en 
fullskalemodell av Gripen klar. 
Den blev blå. Sedan dess har 
den turnerat runt i världen på 
flygutställningar i bland annat 
Chile, Tyskland och England. I 
mitten av april gjorde den sin 
debut i Sverige i samband med 
Investors bolagsstämma och In
vestordagen i Kungliga Tennis
hallen, Stockholm. 

Av naturliga skäl är det lätta- ~ 
re och billigare att ta med sig en ~ 
modell än ett rikti gt flygplan till -g 
utställningar. Det ger också en ~ 
mÖjlighet för många besökare ~ 
att komma nära en Gripen. Mo- ~ 
del len är en exakt kopia av ett c 
Gripen-fl ygp lan och vissa de- ~ 
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försvarsutskottet har förklarat, att 
det delar regeringens bedöm
ning att Sverige även fortsätt
ningsvis bör delta i PFF-övning
ar med enheter från samtliga för
svarsgrenar för att stärka förmå
gan att kunna genomföra freds
främjande insatser på ett säkert 
och effektivt sätt. 

Utskottet menar att PFF-öv
ningar i Östersjö-området med 
en bred deltagarkrets fyller en 
vikti g förtroendeskapande funk
tion. Enligt utskottet bör vi i för
sta hand sträva efter att förbätt
ra samverkansförmågan för så
dana typer av enheter som kan 
förväntas efterfrågas för interna
tionell a fredsfrämjande insatser 
och där svenska resurser är sär
skilt väl lämpade (bet 1996/97: 
UFöUI s 58) • 

HKV/JNFO 

mark planeras och tyskarna pla
nerar att komma till flygvapneU 
F 17 I Ron neby, där F 21 avser att 
basera. 

I övningen deltar Finland, Est
land, Lettland, Litauen, Polen, 
Tyskland, Danmark (värdna
tion), Norge, USA och Sverige. 
Ca 45 fartyg, 15 flygplan och 10 
helikoptrar (bl a F 15:s FRÄD
grupp) kommer att va ra inblan
dade i övningen. 

Det känns spänna nde och sti
mulerande att få vara med i en 
internationell övning och jag är 
övertygad om att det kommer 
att ge flygvapnet många nyttiga 
erfarenheter för framt iden, säger 
major Per Nilsson, chef för 1. 
divisionl Akktu Stakki. • 

taljer är till och med "original
delar" . Exempel på det är huven, 
raketstolen samt vissa reglage i 
cockpit. Detta för att den som 
sätter sig i cockpit ska få en så 
äkta känsla som möjligt. 

Modellen är tillverkad av före
taget EDM i Manchester, England. 
Det är ett glasfiberskal som ar
merats med metallbalkar och den 
väger lika mycket som en riktig 
Gripen, drygt 6 ton . Priset är drygt 
8 miljoner kronor. Tillverkningen 
tog cirka ett halvår och modellen 
levererades i januari 1996. 

Modellen är mellan sina fram
trädanden placerad i England. 
Den fraktas på en specialgjord 
trai ler efter att vingar och fena 
monterats bort. De detaljerna 
har en egen, 40 fot lång, con
tainer. • 

L.j. 
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En sista gång: 
Johan Gul =3. div FlO, 
division och kompani/pi/o ter 
& tekniker. 

-'!! I-.o 
i: 
~ 
c 
~L.--------"----

-- - - -" ._

Färgiden var inte helt 
ny - men nyansen! 
Händelsen blev ett re
sultat av fjolårets för~ 
svarsbeslut: 103. jakt
divisionen skulle vara 
nedlagd till den 31 
mars 1997. 

_
I)enet var den 16 mars som 

flygande "pås kkyck C
ling" borrade sig igenom 

ett gråmulet ruskväder från Vid
se ls norrländska breddgrader 
ned till de sydliga tillhörande 
Skåne. Man hade planerat en 
"Akka-färd" i sti Iren formering 
med hela den tredje divisionen 
från F 10 genom vårt avlånga 
land. Riktigt så elegant vi lle dock 
inte vädrets makter att avskedet 
sku lle ihågkommas. 

Men till Ängelholm och Bark
åkra kom enligt planering avsett 
antal Drakar. Först landade di
visionschefen, major John Lars
son, Han taxade stolt sin "spe
cial-Draken " in till 3:dje divi
sionen. Där väntade en offentlig 
avskedsceremon i. Till sin förvå
ning kunde den församlade pu
bliken då notera : Divisionsche

fens J 35:a va r j u gulmålad. 
Egentligen inte så konstigt då ju 
tredje divisionen kallas för Johan 
Gul. Men ändå! - The one and 
only - kung för en dag, var av
sikten. 

- Iden att måla ett av F 10:s 
Draken-flygplan ur tredje divi
sionen signa lgul föddes redan 
vid uppresan med kompaniet till 
robotskjutövningarna iVidsel, be
rättar kapten Peter Löwgren ur 
tredje stationskompaniet, F 10. 

- Allt på flygplanet som var 
gråmålat skulle bli gult. På ving
arnas vardera ovansida målade 
vi kompaniets/divi sionens sym
bol: En svart svärdfisk. 

-Vi hade "hittat" en 35:a som 
hade mycket lite flygtid kvar och 
därför stod i tur att skrotas. Den 
lyckliga individen var 35541 /43. 

- Det blev en del extra tim
mars jobb för kompaniet, men 
resultatet gjorde slitet värt 
mödan. Och vi betalade färgen 
själva ska du veta, avrundar Peter 
Löwgren. 

- Det gick som sagt inte helt 
som vi planerat, säger kapten 
Stephan Bengtsson, idag vid 
Johan Blå/andra divisionen, 
F 10. - Det dåliga vädret med
förde diverse omplaneringar 

Foto: Peter Lindholm 

flygmässigt. Till och med det sista 
stolta momentet - en överflyg
ning av F lO:s fältområde med 
alla i ceremonien inblandade
fick avbrytas. Det blev uppdel
ning av förbandet och instru
mentflygning för landning. Tre 
ingående 35:or i den tänkta pil
formeringen tvangs med hänsyn 
ti II kvarvarande brän slemängd 
att gå till F 5/Ljungbyhed. 

- Men resteran de sex flygplan 
"3 5 Johan" taxade elegant in på 
Joha n Guls divisionsplatta. Vi 
ställde upp med "35 Gul" i mit
ten. Lokalpressen och "rad ion" 

var på plats. Intervjuer gavs. Men 
dessföri n nan hade flotti Ijchefen, 
överste Kjell Öfverberg, hållittal 
och major John Larsso n över
lämnat Johan Guls divisions
flagga . 

-Vi gläds sannerligen över att 
Skånska flygflottiljen här i Äng
elholm blir kvar. Alla i forna 
Johan Gul får därmed bo kvar 
här på den skånska myllan. Vi 
har slagits ihop med and ra divi
sionen/Johan Blå. Vi hyser därför 
stor ti Iltro för framtiden, avs lutar 
Stephan Bengtsson. • 

Jahn Charleville 
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jör vi M 
Magnus Ljungdahl, prov
flygare vid SAAB, ge
nomgick under 1996 en 
ettårig flygprovutbildning 
vid "Empire Test Pilots' 
School" (ETPS), Boscom
be Down, i sydvästra Eng
land. Ett år som krävde 
en stor arbetsinsats men 
som var väldigt givande. 

startade.s som värl
dens forsta provETPSflygarskola '1943 

på Boscombe Down utanför Salisbury, 
Den mångfald flygplan som kom fram 
under andra världskriget samt flygtek
nikens utveckling skapade ett behov av 
utbildning för provflygare. Skolan flyt
tade '1945 ti II Cranfield och 1947 vida
re till Farnborough för att 1968 åter
komma till Boscombe Down. 

1963 utvidgades skolan med en kurs 
för helikopterprovflygare och 1974 med 
en kurs för flygprovingenjörer. 

Kurserna, vilka är ettåriga, är inte
grerade och pi loter och ingenjörer job
bar tillsammans med olika projekt under 
året. ETPS syfte är att utbi Ida provpi 10
ter och provingenjörer för Storbritanni
ens behov. Det internationella delta
gandet på kurserna är dock stort. Vår år
gång bestod av sju jetpiloter, sex flyg
ingenjörer och fem hel ikopterpi loter re
presenterande Austral ien, Tha i land, Syd
afrika, Italien, Frankrike, Holland, Sve
rige, England, USA och Kanada . 

Idag är skolan en av fyra etablerade 
provflygarskolor i västvärlden. De öv
riga är US Air Force skola på Edwards i 
Kalifornien, US Navys skola vid Patux

ent River i Maryland och den franska 
skolan ilstres. 

Målet med kurserna är att utveckla 
det kritiska tänkandet och attityden med 
avseeende på flygprov, att bredda kun
skaper och erfarenheter, att utveckla för
mågan att analysera, diskutera och för
medla provmetodik och provresultat. 
Kursen vid ETPS innehöll de stora bygg
stenarna flygegenskapsprovning, pre
standaprovning och systemprovning. 
Dessa var i sig uppdelade i mindre om
råden, t ex längdstabi I itet och gir- & roll
stabilitet inom området flygegenskaper. 

••Vi började varje ämnesområde med 
att studera bakomliggande teori och fick 
sedan demonstrationsflygningar ti 11
sammans med en lärare. Sedan arbeta
de vi i grupper om cirka två piloter och 
två ingenjörer för att skriva provpro
gram, utföra prov och avrapportera re

sultaten. Rapporterna var antingen 
skriftliga eller muntliga. Den skriftliga 
rapporteringen var mycker forma I ise
rad och tilldelad tid var alltid knapp. 
"Post flight reports", som var den minst 
omfattande varianten, skulle som regel 
vara inne efter 24 timmar, medan de 
mer omfattande rapporterna fick ta tio 
dagar. Då normal skoltid 8:30 - 16:30 
oftast var upptagen av teoriutbi Idni ng 
eller nya flygprov fick kvällar, nätter och 
helger tas i anspråk för förberedelsear
bete och avrapportering. 40-timmars
veckan försvann raskt ur medvetandet. 

Vi flög som pilot-/ ingenjörsbesätt
ningar där bra förberedelser och ett väl 
utvecklat samarbete krävdes för att hinna 
med så mycket provning som möjligt på 
den knappa tid som tilldelats. Huvud
delen av flygningen skedde i Royal Air 
Force, RAF:s, skolflygplan Tucano, skol
och lätta attackflygplanet Hawk samt 
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den tvåsitsiga skolversionen av attack
flygplanet Jaguar. Skolan hade också en 
tvåsitsig Hawker Hunter, en Andover r-r\fUlrr: fl nirfl r:fr:ri U~st ,_", 
(passagerarturboprop i SAAB 340 stor
leksklass) samt en BAC 1-11 (passage
rarjet i storleksklassen Fokker F-28). För ri~r' rr~r.r= ffr'r:r' [;0 rr' ~ :styrsystem och flygegenskapsövningar 
fanns två fl ygplan med variabel stabili
tet, en Hawk och en Basset, atttillgå. Ett Amerikanska flygvapnet - USAF - har i april
fåtal pass flögs också med Tornado. firat sina 50 år som självständig försvarsgren. 
Dessutom flög vi med inlånade flygplan, Bara 50 ...?Ja, faktiskt. För det var först 1947 
t ex DC-3, CAP-lO (franskt "aerobatic" 

- efter det andra världskriget, alltså - som defl ygplan), Harvard ("SK 16"), ultralätt 
a,!,er~kanska, luftstr~dskrafterna tilläts frigöra och segelfl yg. Helikopterkursen flög hu
sig fran armen. Marmen/flottan har ju än idag vudsakligen med helikoptrarna Gazel

le, Lynx och Scout. Piloterna nådde en eget flygväsende. 
sammanlagd flygtid på cirka 100 timmar fl ygattache, överstelöjtnant Hans Rosen.I~ (J -årsfirandet blev något allde
under året, medan vi ingenjörer kom Festl igheterna var uppdelade på tre I 'J' les speciellt. Förutom den sed
upp i cirka 70 timmar. s k avdelningar - Al Symposium i Las 

härlig amerikansk friskhet, blev jubileet 
vanliga pompan och ståten i 

Vegas Convention Center; Bl Stort SO-års•• Aret avslutades med ett större pro
kal as iLasVegas; C)Två fl ygdagar-Golstarten till något extra: Ett storinternatioJekt, s k Preview, där vi fi ck 8-10 flyg
den Air Tattoo - på Nellis Air Force Base,nellt möte för "all världens" fl ygvapentimmar på oss att utvärdera ett flyg
då allt vad dagens amerikanska flyg har chefer.pl anssystem. Utvärderingen i nnefa tta
att erbjuda visades inklusive en historiskAv de i år inbjudna cheferna kunde 84 de både flygegenskaper, prestanda och 
expose av sällan skådat slag. närvara. Det var representanter från aUasystem (navigering, radar, vapen, män

världsdelar med den ryske flygvapenniska-maskin). Magnus var vid NAS 
Det allt överskuggande budskapet till chefen representera~de det största vapPoint Mugu i Kaliforni en och utvärde

gästerna och världen var önskan om ennet bland gästerna. Aven vår egen CFV,rade F-14D "Tomcat" tillsammans med 
ny era med världsvida vänskapliga förgenerallöjtnant Kent Harrskog, var bland en australiensisk ingenjör och en ka na
bindelser och att i fredens tjänst genomgästjubilarerna. Som följ,eofficer hade densisk pi lot. Själv utvärderade jag ti 11 
föra samordnade övningar. Tolkningshan överstelöjtnant Lars LundelI , sammans med en australiensisk pilot US 
mässigt kanske något av ett utv'idgat ESKFVUprod. Försvarsmakten represenNavys ubåtsjaktflygplan S-3 B "Vi ki ng" 

med PFF-inslag. I varje fall terades också av försvarsatvid NAS Patuxent River sydost om Was
ett nytt sätt att förebygga tachen i Washington, hington DC. Efter tio dagars tungt rap

och lösa konfl i kter pågeneralmajor Svenportskrivande och ett 30 minuters före
kontinenterna. •Olof Hökborg med drag i Boscombe Downs aula var året 

Jahn Charleviilesi n biträdandetill ända och vi återvände till Sverige. 
Vi kan se ti IIbaka på ett år som kräv

de en stor arbetsinsats men som gav ett 
stort utbyte både för tjänsten och den 
personliga utvecklingen. Den profes
sionella utbildningen vid skolan kom
mer att vara till stor hjälp i vår fortsatta 
yrkesutövning. Att få umgås med per

Den 9 apri I skedde roll-outen. gia, USA. Värdar var Lock plan ti ll kostnaden 48 milsoner med motsvarande yrkesinriktning 
Och i slutet av maj var tid ut heed M artin , Boeing och jarder dollar. med familj er från många olika delar av 
satt för den första spännande Pratt & Whitney (tillverkaren Det nu premiärvisade plavärlden har dessutom vidgat vyerna oer
flygningen. Det handlar om av motorn Fl1 9) . net är ett fabriksprovfl ygplan, 

hört. Utbildningen kändes mycket vär det amerikanska flygvapnets F-22 ska börja levereras år Raptor 01, och ska flygas av 
defull och kunskapsberikande. Det är (USAF) nästkommande strids 2002 och ska ersätta F-1 5 chefsprovflygaren Paul Metz. 
vår förhoppning att Sverige fortsätter att flygplan - på roll-out-dagen Eagle, som redan varit i tjänst 01 :an följs av åtta andra prov
ski cka piloter och ingenjörer på mot "döpt" till Raptor. som USAF:s luftöverlägsna flygpl an, F-22A. Dessutom 
svarande utbildningar. • Over 2500 personer över stridsflygplan i ci rka 30 år. ingår i kontraktet två oflyg

varade den spektakulära ro ll Det nya fl ygprojektet om bara fl ygplansskrov för mark
out-ga lan i Marietta, Geor- spänner beställning på 438 utbildning och utmattnings

prov. 

Premiär för amerikanska F-22 
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Det nya med F-22 
kan i korthet sam
manfattas enligt föl
jande: Stealth/smy
gegenskaper, över
ljudsfart utan EBK 
(efterbrännkamma
re), vektoriserad 
drafkraft, inbyggda 
vapenba Ikar, inte
grerad fl ygelektro
nik (avionik) samt 
kl art reducerade 
kostnader för flyg
plansunderhållet.

• 
lalm Char/rville 

.. 
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F16 var den första flottiljen 
att planera och genomföra 
central vinterutbildning. 

F 16 hade ansvaret för Fliken och 
genomförde de första kurserna 
1988 på Stagården. Sedan tog 

För tio år sedan flyttades FVRF:s vinterut
bildning från Fliken till Stagården. Flikens 
kursgård var för liten, vi behövde expan
dera. Nu utnyttjas hela Stagårdens kapa
citet, som är mer än dubbelt så stor som 

Utbildningen i hela trans
portfacket genomfördes med 
många nya krafter på kurschefs
och instruktörssidan. Orsaken 
härti II var generati onsbyte samt 
att ett par tunga namn inte kunde 
ställa upp. Nu har det åter visat 

kursgården på Fliken. Tio år av utveckling sig, att vi måste ha en så bred 
av både kursgård, utbildning och organi organisation att uteblir några så 

ska det gå bra ändå. Årets utbildsation. 

F 15 över under åren 1989-97. 
Nu kommer ansva ret att återgå 
till F 16 som kursanordnare av 
de centra la kurserna. Cirkeln är 
således sluten. 

Årets utbildning. - Vi nterns 
kurser genomfördes med en i 
stort sett ny sko lledning. F 15
kaptenerna Per Svensson och 
Johan Broman var skolchef re
spektive biträdande skolchef. 
Årets utbildning var mycket av 
den traditionella utbildningen. 
Transportutbildningen kräver av 
flera anledningar vinterklima t. 
Som vanligt hade kung Bore 
planerat sina fronter före och 
efter kurserna, vi Iket medförde 
lite snö och mycket is på vägar
na. 

Flygbasjägare försedda 
med mörkerseendeutrust
ning under mörkerövning 
i skogarna runt Stagården. 

Fala: Erik fliasson 

• • 
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ning visar spår av att man gjort 
för stora förändringar - att döma 
av kursvärderingarna. Något att 
tänka på för kommande år. 

Flygbasjägarna sista år på Sta
gården. - Efter ett antal snöfatti
ga vintrar och många återbud 
kommer flygbasjägarutbi Idning
en på Stagården att upphöra. Det 
krävs ordentl iga vi nterförhållan
den och att alla elever som 
anmält sig ställer upp. Nästa vin
ter kommer utbildningen för 
flygbasjägarna att göra ett up
pehåll för att om möjligt åter
komma på annan plats året 
därpå. 

Närskyddskursen ute i fält. 
Årets kurs genomfördes i fält, 
under i stort sett hela veckan. 
Eleverna har i flera år önskat så. 
Efter diskussioner med kursled
ningen kom vi överens om att 
pröva detta. Detta blev mycket 
uppskattat av samtl iga elever. En 
eloge ska riktas till kapten Lars 
Hallin med instruktörer, som ge
nomförde kursen på ett utmärkt 
sätt. Närskyddspersonal har ut
märkta övnings- och utbildnings
förhållanden runt Stagården. 

Vilken annan utbildningsplats 
kan disponera miltals med öv
ningsområden utan att störa? 
Lägg därtill mark som gärna upp
låts för militär utbildning utan 

ersättning. Detta som ett apropå 
frivilligutbildningens förankring 
i samhället och hos medborgar
na. 

LOMOS-utbildningen blir 
bättre. - Höstens första centrala 
utbildning i observationstjänst 
fick sin fortsättning denna vinter. 
Tyvärr lyckades man inte ordna 
fungerande telefonförbindelser i 
vinter heller, vilket medförde att 
inrapporteringsplatsen måste 
flyttas. Detta ska nu omedelbart 
åtgärdas, så att den fortsatta obs
utbildningen kan utvecklas. Sta
gården nyttjas främst för denna 
utbildning vid lokala kurser. Kra
vet på fungerande telefonförbin
delser är minst lika viktigt vid 
lokal utbildning. I övrigt finns 
många fördelar med övnings
området runt kursgården. 

Vaktutbildningen inom LO
MOS har utvecklats allt mer och 
årets kurser visade att vi nu nått 
målet. Eleverna var mycket 
nöjda med utbildningen och 
flera har framfört särski Ida tack 
för en bra utbildning. Det är löjt
nant Thomas Sjögren som ut
vecklat denna i samråd med oss. 
Ett lyckat arbete om vi ska tro 
elevernas utvärderi ngar. 

HU PB/KB ett problem. 
Årets kurs under vinterförhål
landen visade sig I igga på en för 

hög nivå, trots att man följde pla
nerna exakt. Orsaken är att ele
verna har bristande baskunska
per eller att man glömt bort en 
hel del sedan grundutbildning
en genomfördes. I och med att 
vi (FVRF) rekryterar personal di
rekt in i respektive nivå, kan det 
vara ett antal år sedan eleven 
genomfört någon form av all
män militär utbildning. Åtgär
den kan vara en enkel repeti
tionskurs för att avrosta. I vissa 
fall saknas grundläggande kun
skaper och detta är mycket all
varligt. Denna typ av utbildning 
har minskats och tonats ner av 
många. Därför måste vi nu se ti II 
att alla får en grundläggande 
kunskapsnivå inom detta viktiga 
område för m i I itär personal i en 
krigsorgan isa tion. 

Kurschefskursen. - För andra 
året var kurscheferna på Stagår
den. Mycket bra att genomföra 
denna utbildning på vintern, så 
att kurscheferna kan nyttjas vid 
sommarens utbildning. 

Nya kurser. - Två nya kurser 
genomfördes på Stagården i vin
ter. Instruktörskurs teori för bli
vande frivilliginstruktörer. Här 
har vi (SLK och FVRF) följt 
samma princip som för kurs
chefskursen, att lägga instruk
törsutbildning under vintertid. 

Stort intresse och bra kurs. 
Sjukvårdsväbel KB-2 ären till

läggsutbildning för våra väblar 
för att få kompetens att framföra 
hjullastare och truck. Kursen 
genomfördes för första gången. 
Vintern passar utmärkt för denna 
utbildning. För att ge eleverna 
träning i att köra hjullastare är 
snöhögar en bra övningsplats. 

F 15 adjö men Stagården ut
vecklas. - F 15 med sin skickli
ga och ambitiösa personal läm
nar sitt uppdrag som kursanord
nare för vinterutbildningen på 
Stagården. Vi måste ta ti Ilfället 
att framföra ett stort tack till alla 
vid F 15 som medverkat ti II alla 
framgångsrika år. Särskilt bör 
nämnas major Sten Berglund 
och utbi Idni ngsi ntendent Pär 
Forsström. 

Stagårdens kursgård och FVRF 
har i ett avtal överenskommit om 
förmånliga priser för att möjlig
göra en utveckl i ng både för flyg
vapenfrivilliga och kursgården. 

Annan verksamhet. - I slutet 
av årets period inbjöd vi och Sta
gårdens styrelse lokalpressen till 
information om framtida verk
samhet. Där förklarade vi, att vi 
tillsammans har planer på att ut
veckla annan verksamhet på Sta
gården. 

Denna verksamhet berör en
dast FVRF:s verksamhet och i 
framtiden förhoppningsvis i sam
arbete med parter utanför För
svarsmakten. 

Utvecklingen pekar mot att vi 
måste finna nya vägar för att 
utvecklas. Där är Stagården av 
flera skäl en lämplig plats. Om 
tågen stannar och flygplatsen 
finns kvar i området. Kommuni
kation är viktigt, det är därför vi 
behöver regionala platser för vår 
verksamhet. Eller vad säger alla 
flygvapen-frivilliga i Hälsingland, 
Gästrikland och Dalarna? • 

Tore Bertilsson 

Sista flygbasjägarkullen på 
Stagården. I vinter på ny 
plats med "garanterat" 
mera snö och kyla. 

Foto: Erik Eliasson 
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Nu måste vi företrädare för de frivilliga 
inom försvaret säga ifrån. I uttalande efter 
uttalande från politiker och militärer sägs 
att frivilligutbildningen inte har drabbats 
av minskningar och att den är prioriterad. 
Men vad är sanning? Har FVRF drabbats 
av nedskärning el/er är läget positivt för 
framtiden? 

Vi ska försöka redogöra för detta. Vårt 
mål är att skapa diskussion och debatt om: 
Har vi råd med frivilligutbildning? 

ur mycket pengar rör det 
sig om när det gäller den 
frivilliga utbildningen? 

För hela frivi II igverksam heten 
inom försvaret rör det sig om 
mindre än en halv procent i 
direkta anslag till frivilligorgani
sationerna. Till detta kommer 
stöd från försvarsmakten som 
beräknas ti II en femtedel av de 
direkta anslagen. För FVRF rör 
det sig om 0,038 procent av hela 
försvarsbudgeten. För detta ska 
vi informera, rekrytera, utbilda 
och skapa verksamhet för nästan 
12.000 personer. 

Det är viktigt att vi klarlägger 
proportionerna i ekonomin när 
vi debatterar frivi Iligverksamhe
ten inom försvaret. 

Minskade anslag - ökade ut
gifter. - I all verksamhet ska 
uppgifterna ställas till resurserna. 
Inom frivi II igverksamheten har 
det länge rått obalans i detta 
hänseende. Det kan accepteras 
ti II en viss gräns, eftersom frivil
lighet i dess rätta form kostar 
mycket lite. 

Sedan 1994/95 har vi fått vid
kännas en minskning av ansla
gen i betalningsförmåga på cirka 
fyra procent. Ti II detta har kom
m it en del förbättrade förmåner. 
Visserl igen rättvisa, ri ktiga och 
blygsamma; men som ändå kos
tar. Dessutom har det beslutats 
att FVRF ska betala moms på allt 
som faktureras från Försvars
makten. Ett besl ut som kostar Y t
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terl igare någon procent. 
Stödet från Försvarsmakten 

har minskat de senaste åren pga 
försämrad ekonomi. Det som 
förr varit gratis på förbanden kos
tar idag pengar. Ri ktigt, men det 
tar resurser av våra futtiga 0,038 
procent. 

Har uppgifterna minskat? 
På bassidan har vi inte fått någon 
anvisning om att minska. Däre
mot har vi tvingats minska inom 
ramen för att prioritera LOMOS 
en I igt Högkvarterets anvisni ng
ar. 

Vilka militärer vill i dag mins
ka frivi II iguppdraget med de po
litiska uttalanden som gjorts? 

Har någon detta mod? 

•• LOMOS ti II kom 1994 och 
fick då med sig löften om finan
siering för omskolning. Detta har 
infriats .. till begränsad del. 
Trots att systemet kostar För
svarsmakten ca 100 miljoner 
mindre än det gamla systemet, 
finns synbarligen inget utrymme 
för att stödja LOMOS enligt 
ursprungsmodellen. Till detta 
kommer att systemet ska byggas 
ut. 1-\1 la befäl och meniga fanns 
inte 1994. 

FVRF har här satsat på att ut
bilda befäl ur armen för att fylla 
organisationen ti II absolut lägs
ta kostnad. 

Trots att vi kan minska utbild
ningskostnaderna med elva mil
joner kronor genom denna sats

ning, har vi stora svårigheter att 
finansiera detta. Inte omöjligt 
kan detta innebära att vi inte har 
råd ... att minska kostnaderna. 

Mera uppgifter. - De senaste 
åren har allt fler uppgifter förts 
över från Försvarsmakten ti II de 
frivi II iga försvarsorgan isationer
na. Tex utbildningsansvaret med 
allt vad detta innebär. Detta krä
ver personella i nsatser som kos
tar pengar. Även för en frivi II ig
organisation. 

Till detta uttalar politiker in
klusive höga mi I itärer, att frivi I
I iga får ökad betydelse i ett mins
kat försvar. Vad menar ni? Ska fri
villiga bli ännu mer frivilliga? 
Kanske ti II och med betala för sin 
utbildning? 

Chefen för Högkvarterets fri
villigavdelning, överste Kjell 
Högberg, uttalade vid en debatt 
anordnad av 1-\11 männa Försvars
fören ingen följa nde enl igt I-\FF:s 
tidskrift: 

"Vi måste få en ärlig dialog 
med de frivilliga försvarsorgani
sationerna om förmågan att lösa 
gamla och nya uppgifter, där alla 
bortser från pengar." I samma 
tidskrift säger överste Högberg, 
att frivi II igdelen i nte får de anslag 
som behövs. D v s det finns verk
samhet som inte är finansierad. 

• • Framtiden är ljus för oss 
Flygvapen-frivilliga. - Trots alla 
problem och frågor kring eko
nomin i framtiden finns det 
mycket positivt att se i vår verk
samhet. 

FVRF har aldrig haft så många 
engagerade. (Tyvärr står många 
i kö och väntar på utbildning.) 
Engagemanget inom FVRF för att 
fortsätta framåt, se nya möj
ligheter, nya områden, nya upp
gifter är en stimulansoas. Det 
kommande året blir dock avgö
rande för framtiden. FVRF måste 
ta tillvara allt intresse, stödja alla 
frivi II iga och skapa skarp verk
samhet. 

Frivi II ig är man för att det finns 
ett engagemang, ett intresse för 

att göra i nsatser, vara med i ge
menskap, utvecklas och trivas. 
Inte för att höra att man ska för
stå, att det inte finns möjligheter 
att öva och utbi Ida sig, eller att 
man ska förstå nödvändigheten 
att inte delta i någon utbildning 
p g a att det inte finns några re
surser. I-\v sådant tungomål upp
hör intresset, frivi II igverksamhe
ten minskar - man slutar. Det 
sätter spår i försvarsviljan. 

För FVRF finns möjligheten att 
utveckla sig inom andra områ
den utanför Försvarsmakten och 
flygvapnet. Är detta en önskan 
från flygvapnet efter så många 
års samarbete? N u räcker det 
inte längre med ord, nu krävs 
konkreta insatser för att bevara 
de frivilligas intresse! Handsken 
är kastad! 

•• Från FVRF:s sida kommer 
vi naturl igtvis att pröva alla möj
ligheter att få tillräckliga resur
ser för att ta tillvara allt intresse 
och skapa verksamhet. Sedan 
kan vi nog konstatera, att nya 
vägar måste prövas. Vi har ideer 
som kommer att presenteras se
nare under året. 

Vi ser gärna att det blir reak
tioner från alla berörda på detta 
inlägg. För vi ska tycka till, ut
veckla och göra frivi II igengage
manget starkare för försvarsvi 1
jan, som politiskt ansvariga så 
ofta formulerar sig. 

Vad tycker krigsförbandsche
ferna ? Vill ni ha frivilliga? Vad 
tycker ni som är frivilliga? Känns 
det motiverat? Vad vill ni? Eller: 
Har vi råd - att minska kostna
derna? Än mer! • 

Tore BertiLsson 
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LOMDS-nytt 
Äntligen har det hänt en del för FVRF:s 
frivilliga inom LOMOS, som ska innebära 
ett stöd för dem i den fortsatta verksam
heten. 

Utbildningshandboken - UH
tjänst - är klar och har utsänts 
til l berörda. Här finns bl a alla 
materiellistor och overheadbil
der på i stort sett all utrustning. 

Utbildningsplaner har fast
ställts och sänts till förbund och 
föreningar. Efterhand ändringar 
sker sänds nya pla ner ut. 

HI Obs L och C (Handledar
instruktion för omskolningskur

~ Se över utbildningsplaner och 
bestämmelser. 

~ Skapa nya anvisn ingar. 
~ Ta fram förslag till policy för 

flygvapen-ungdomsverksam
heten. 

~ Se över utbildningsmaterie
len. 

Arbetsgruppens försl ag ska 
presenteras vid riksun gdoms 
tinget på F 20 i slutet av maj. 

Ållebergskursen fortsätter i år 
med en två veckors kurs för flyg
vapenungdom. Kursen har möj
l iggjorts genom samverkan med 

ser i observationstjänst lokal och 
centra l utbildning) har sänts ut 
till al la frivilligavdelningar. Där 
kan alla instruktörer låna dessa 
pärmar för att få hjälp vid 
genomförande av omskolnings
kurser för FVRF i Obs-tjänst. 

LOMOS-broschyren har revi
derats och nytrycktes i mars. • 

Tore BertiLsron 

för Flygvapen-ungdrom 

Arbetsgruppen flygvapen-ungdom - bestå
ende av Mats Andersson (F lO), Carsten 
Flensburgh (FVRFIF5), Pär Lundberg 
(F 21), Lars Öbom (RekryC) och under
tecknad - avslutade sitt arbete under 
våren. Uppgifterna har varit: 

RekryC, KSAK (Segelflygförbun
det) och FVRF. 

Ny form av sommarku rs 
genomförs på Stagården. Kursen 
samordnas med våra ledarkurser 
och utbildningen till FV-ung
domsinstruktörer. Den genom
förs i samverkan för att ge möj
ligheter till bra program för alla 
kur er. Arrangemanget genom
förs i samverkan mellan RekryC, 
KSAK (Segelflygförbundet), F 15, 
F 16 och FVRF. 

v år förhoppning är, att behål
la ungdomsverksamheten på 
oförändrad nivå genom ett aktivt 
samarbete med olika parter . • 

Tore Batilsson 

Grupperingsp/ats någonstans i Norr/and. 

LOMDS i "kr-gs ebut" 
I februari i år genomfördes totalförsvarsöv
ningen Polstjärnan i Norrbotten. För första 
gången övades det nya optiska luftbevaknings
systemet LOMaS - med deltagande ur 
LOMaS-kompanier från F 21. 

LOMOS-övningen genomfördes 
som krigsförban dskurs för den 
deltagande frivi Iligpersonalen. I 
övningen deltog delar ur ett OC
kompani och ett OBS-kompani. 
Totalt övades 113 personer från 
SLK och FVRF. 

LOMOS-förbanden övade i 
sydöstra delen av Norrbotten -
Råneå , Kalix, Överkali x och 
Boden-området. Detta område 
låg periodvis i övningen bakom 
fiendens linjer. Förbanden ut
sattes för sträng kyla och däri 
genom sattes materieIfältmäs
sighet på prov. På OBS-sidan 
kunde man ganska snart konsta
tera att kylan menligt påverkade 

sambandsutrustningen (OBS-te
lefonen). 

Telia och armen grupperade 
extra GSM-sändarstationer för 
utprovning av GSM-systemet. 
Samtidigt utprovade LOMOS
förbanden mÖjligheten att an
vända GSM-telefoner som rap
porteringstelefon till Oc. Detta 
fungerade väl. 

Trots den besvärliga väderle
ken avlöpte övningen mycket 
bra. Vår deltagande personal har 
visat att det fungerar alldeles ut
märkt att optiskt luftbevaka Övre 
Norrland och skapa ett luftläge 
iOC. • 

Nicklas Sjö/und 

• 
fältmässig matlagning. 
Obfervera det praktiska tallrikslilleL 
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