
Nr 3 --___.~~~äiiäiiiiiiiiiiii_ 1985 


- .,. 
.~. 





flygvapnet 
i nya hotbilden 

u nder senare år har stor
makterna kraftigt ökat sin 
kapacitet för offensiv luft

krigföring och för transport av trupp 
och materiel genom luften. Kapaci
tetshöjningen synes ännu inte nått 
sitt tak. Ökningen har skett och sker 
på olika sätt. Nya flygplan- och heli
koptertyper införs med avsevärt 
större lastförmåga och räckvidd än 
hos äldre typer. Målupptäckts-, mål
inmätnings- och siktessystem blir 
alltmer avancerade i takt med den 
ökade användningen av modern 
elektronik för signalbehandling, be
räkningar, presentation m m. De 
flygburna vapnen mot punktmål har 
mycket hög precision. Vapen mot Y t
mål täcker effektivt stora ytor, i vissa 
fall även mot bepansrade mål. Flyg
insatserna blir allt mindre beroende 
av väder och ljusförhållanden i takt 
med utvecklingen av navigeringssy
stem, målupptäcktsystem, vapenmål
sökare m m. 

Antalet flygförband för offensiv 
krigföring har ökat, särskilt i öst. Ök
ningen har till största delen skett ge
nom att tidigare defensivt inriktade 
förband i stället fått offensiva uppgif
ter och utrustats i enlighet därmed. 

I händelse av krig kommer en an
gripares flygstridskrafter och luft
landsättningskapacitet att innebära 
ett mycket stort hot mot oss. Vår be
folkning och samhällets strukturella 
uppbyggnad riskerar att åsamkas 
svår skada, totalförsvarets fasta an
läggningar blir begärliga mål, vår 
mobilisering kan komma att utsättas 
för bekämpning genom flyganfall, 
anfall från luftlandsatt trupp och sa
botage-/diversionsförband, vår led
ningsorganisation kommer att utgö
ra viktiga mål liksom våra stridskraf
ter till lands, till sjöss och i luften. 

•• En slutsats, som måste dras med 
utgångspunkt från ovan beskrivna 
förhållande, är att det är viktigare än 
någonsin att Sverige har ett STARKT 

luftförsvar. En ytterligare försvag
ning av vårt luftförsvar skulle få yt
terst allvarliga och vidsträckta kon
sekvenser. Tidigare omfattande stu
dier av luftförsvarsfrågan har visat 
att luftförsvaret bör bestå av både 
jaktflyg och luftvärn, varvid jaktfly
get är den viktigaste komponenten. 
Inget har framkommit som ger an
ledning att ändra denna bedömning. 
Ett effektivt luftförsvar är till icke 
ringa del en förutsättning för att öv
riga försvarsåtgärder, inklusive mo
bilisering, skall få avsedd effekt. 

Starka motiv föreligger för att för
stärka luftförsvaret med minst en JA 
31-division! 

Behovet av ett starkt luftförsvar 
kan även härledas till vår militärge
ografiska situation. Sverige ligger in
klämt mellan stormaktsblocken och 
tar därvid upp nära halva gränslinjen 
i nordsydlig riktning mellan dem i Eu
ropa. Av detta förhållande följer en 
stor risk för säkerhetspolitiskt myc
ket besvärande situationer, om vi inte 
i olika lägen alltifrån fredstillstånd till 
kriser, neutralitet och krig, med kraft 
kan hävda vårt luftrum. 

Kryssningsrobotar finns i betydan
de antal inom NATO och är under 
införande inom WP. Vårt luftförsvar 
måste ha sådan styrka och basering 
att det inte framstår som lönsamt att 
passera svenskt luftrum med sådana 
robotar eller med flygplan. Ett till
räckligt starkt svenskt luftförsvar är 
en förutsättning för att det ena eller 
andra blocket inte skall frestas vidta 
åtgärder för att disponera svenskt 
territorium och/eller luftrum för eg
na luftförsvarsåtgärder i en kris- eller 
krigssituation. 

•• Utvecklingen inom området 
offensiv flygkrigföring och de opera
tiva fördelar som följer av denna är 
inte förbehållen stormakterna. Även 
vi kan dra nytta av den utan att för 
den skull frångå vår strategiskt sett 
defensiva försvarsinriktning. Det in

nebär i sin förlängning att en sats
ning på ett svenskt attackflyg är kost
nadseffektiv. Våra attackflygför
bands insatser kommer att vara av 
stor betydelse för att begränsa en an
gripares transport av trupp och ma
teriel till vårt land oavsett om trans
porterna sker över hav eller till 
lands. Angriparen får förluster. Hans 
tidsplaner spräcks. Kraften och tem
pot i hans operationer sjunker. Våra 
övriga stridskrafter får andrum och 
utrymme för kraftsamIade, effektiva 
motanfall. Ett bra svenskt attackflyg 
medverkar i hög grad till att en angri
pare tvingas till ett avsevärt resurs
uppbåd. Därmed ökar chansen för 
oss att angriparen avstår från angrep
pet redan på planeringsstadiet. 

Våra flygspaningsförband är av 
väsentlig betydelse för att förse riks
ledning, ÖB, MB och även chefer på 
taktisk nivå med erforderligt under
rättelseunderlag. De lämpar sig väl 
för att i fred följa upp normalbilden i 
vå'rt närområde och notera eventu
ella förändringar. I krig är det över
lägset bäst på att snabbt klarlägga 
angriparens verksamhet i strategisk 
och operativ skala och på att ta fram 
underlag för våra taktiska företag av 
olika slag. 

Till ovanstående bild hör att an
språken i fredstid på incidentbered
skap ökat väsentligt och kan komma 
att öka ytterligare. Även kraven på 
insatsberedskap har ökat. 

•• Flygvapnet spelar således en 
mycket viktig roll för Sverige och vår 
säkerhetspolitik. Detta ställer stora 
krav på alla oss som arbetar i Flyg
vapnet, men utgör också grunden för 
självrespekt och yrkesstolthet. - Det 
är värt att komma ihåg detta i varda
gens slitsamma rutingöromål var
helst i FV-organisationen Du har Din 
plats. .. 
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"Prototyp-jaktViggen" fotof~ngad framifr~n, 1978. Aven d~ fr~n FV:s TP 84 Hereules . 
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Så uttryckte sig chefen för Flygvapnet, 
generallöjtnant SVEN-O LOF OLSON, 
i ett tal vid en enkel ceremoni medio 
augusti då Saab-Scan ia till FMV och 
Flygvapnet överlämnade det hundra
de JA 37-exemplaret. Och CFV fort
satte: 

- Ett kvalificerat flygplan kostar 
mycket pengar och pengar är en vara 
som vi inte har gott om. Detta har 
tvingat oss till att reducera antalet divi
sioner i Flygvapnet, trots att hotet från 
luften är större och allvarligare än nå
gonsin. Vi har till icke ringa del tving
ats att betala en absolut nödvändig 
kvalitet med kvantitet. Och detta har 

resulterat i att vi i dag har flygstridskraf
ter i Sverige som har hög kvalitet, men 
som kvantitativt ligger på en operativ 
miniminivå, som inte får tillåtas att yt
terligare minska. - Tvärtom finns det i 
dag starka operativa skäl att överväga 
en relat iv förstärkning av vårt luftför
svar. 

- jag skulle därför önska, att jag 
kunde fira mottagandet av JA 37 nr 
100 med att också kunna tilläggsbe
ställa ytterligare en JA 37-division, vil
ket emellertid inte är möjligt med de 
snäva ekonomiska ramar FV har sig 
tilldelade. Men låt oss inte förtröttas, 
uppmande CFV åhörarskaran. ~ 
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- JaktViggen är i dag ett av världens 
effektivaste jaktflygplan. Det kommer 
det att förbli många år framöver tack 
vare möjligheterna i Sverige atl up
pehålla en levande dialog mellan an
vändare och utvecklare, sade vid am
ma tillfälle chefen för Saab-Scania 
flygdivision, direktör Harald Schrö

der, och tillade: - Anpassningar kan 
också ke till nya uppgifter i takt med 
atl ny teknik g r nya möjligheter. Där
med kan förbättringar ständigt göras 
för att ge flygplanet en lång livslängd 
med en u es iv anpassning till en 
föränderlig hotbild, reducerade drifts
kostnader och förbättrad nygsäkerhet. 

• • Flera nyheter har tillkommit i 
JaktViggen sedan flygplanet togs i för
bandstjänst 1980. yligen be tällde 
exempelvis en ny I R-robot (värmesö
kande) . Det är L-versionen av Sid 
winder, om bl a är användbar mot 
mötande mål. - Radarroboten Sky
flash - liksom kanonsystemet ( n 
schweiz isk kanon med Saab-utvecklat 
sikte) - kan användas för att bekämpa 
mål åväl framifrån som bakifrån . 

D n genomarbetade instrumente
ringen med "dataskärmar" i kabinen 
ger JA-förarna från början en god 
överblick över flyg- och strid situatio
nen, vilken bidrar till flygplanets höga 
stridsvärde. JA 37 har en mycket hög 
tillgänglighhet, främst pga effektiva, 
datoriserade tester, som snabbt avslö
jar eventuella fel. Dessa kan effektivt 
åtgärdas med Viggens snabbytessy
stem. 

• jaktViggens livslängd blir mycket 
lång, vilket är ekonomiskt mycket för
månligt. Hotbild och uppgifter kom
mer emellertid successivt att föränd
ras. En viktig egenskap, hos ett mo
dernt stridsplan är därför "flexibilitet", 
dvs mÖjlighet till ändring och förbätt
ring för rimliga kostnader. 

JA 37 har i hög grad denna egen 
skap, bl a genom en långt driven dato
risering. Flygplanet innehåll r fyra 
om programmerbara datorer och är 
dessutom utrustad med flera s k mikro
datorer. 

Ändringar kan i många fall å tad
komma enbart genom utveckling av 
ny programvara. I andra fall genom 
byte eller tillförande av utru tningar i 
kombination med ny programvara . 

• Arbete pågår kontinuerligt med syf
te att hålla jaktViggen på topp under 
hela des livslängd. Som exempel på 
en sådan förbättring om r dan in
förts, kan nämnas ett system för sam
band mellan flygplanen, kallat iakt

länk . Systemet möjliggör effektiv sam
verkan mellan förbandets flygplan 
obero nd av inbördes läge o h även 
i mörker o h moln . Detta system har 
inneburit en avsevärd ökning av för 
band n ' trid värde, och gör JA 37 till 
en mycket farlig motståndare. 

Enligt tillgängliga uppgifter är Sveri
ge inte bara före andra länder med 
detta, utan har också fått fram det till 
en förhållandevis mycket I g kostnad 
pga y t mets mycket flexibla upp
byggnad. 

•• Förbätlringsverksamheten m d 
JA 37 kommer at! fort ätta under flyg
plantypens hela livslängd. I denna 
verk amhet har fakti kt det lilla landet 
en fördel över de stora genom möjlig
heten till nära kontakter mellan tillver
kare, materielförvaltningen/FMV, flyg
stab och jaktpilot r vid våra JA 37-di
vi ioner. 

Denna hotbildsinitierade verksam
het berör såväl Saab-Scania, Ericsson, 
Volvo Flygmotor, FFV som våra JA
nottiljers egna verkstäder. Utöv r att 
öka stridsvärdet inriktas verksamheten 
också på att sänka drifts- och und r
hållskostnaderna som höja flyg äker
heten. 

•• JaktViggen utgör nu ryggraden i 
Sveriges luftförsvar och kommer att 
göra det till väl in på 2000-talet, då 
uppgiften övergår på JAS 39 Gripen. 

JA 37 finns i dag på ex av Flygvap
n IS divi loner. Ytterligare två jaktdivi
sioner vid F16/Uppsala är på väg att få 
sina Draken-jaktplan utbytta mot jakt
Viggar. 

• • Här följer så avslutningsvis två 
närgångna special beskrivningar om 
de gångna årens tekniska o h taktiska 
utveckling av JA 37 jaktViggen. Två 
artiklar som också har bäring på den 
stundande Gripen-epoken. • 

Red. 

Jaktversionen i Viggen-familjen är ett 
mycket stort projekt, där man först vid 
balans mellan teknik och taktik når 
målsättning "bästa jaktflygplansystem 
för vårt luftförsvar". 

Med ett flygplansystem med denna 
komplexitet - med de inbyggda möj 
ligheter som finns med många funktio
ner i programvaran - är det av avgö
rande betydelse om teknisk vidareut
veckling av systemet går hand i hand 
med vårt närområdes hotutveckling 
och inte avstannar efter leverans av de 
första serieflygplanen . 

Moderna system bör tas fram efter 
en genomarbetad specifikation. Men 
man måste vara helt klar över att ett 
sys tem av den na storlek , även om det 
uppfyller specifikationen vid leverns, 
inte är färdigt: 

• 	 Det förflyter lång tid mellan specifi
ceringsfasen fram till dess flygplan
systemet börjar levereras. 

Rolp JA 37 ur lam/ands flygflottiljlF4. 
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Projektspec TYllutvecklingsprinciper 
Utveckling 

Serie 

OMÖJLIGT att till 100 proc specificera komplicerade 

system (t ex datoriserade): 

~ Ung tid projektspec - tjänst. 

~ Omöjligt att i projektsfadiet överblicka alla möjligheter. 

~ Förutsättningar förändras. 


------------.~s 
P 

E 
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Typutveckling tJ 
Teknisk/taktiskt typufveck/ing är en lika nödvändig som 
önskvärd process! - Ett 100 procentigt uppfyllande av 
projektspecifikationen är egentligen ett misslyckande. 

FOlo: Ålle Andersson 

-
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• 	 Tekniken utvecklas ständigt; ofta 
på ett sätt som inte kan förutses vid 
specificeringen. 

• 	 Flygplansystemets taktiska an
vändning kan vid specifikationstid
punkten inte överblickas mer än till 
viss grad . Flygplanet skall ju brukas 
under flera årtionden. Hotet hinner 
förändras. Kanske flera gånger. 

Alltså måste beredskap och resurser 
för både teknisk och taktisk vidareut
bildning finnas även efter serieIeve
rans av ett komplext sys tem. 

Man skulle kunna säga, att om ett 
projekt av denna storleksordning helt 
kom att överensst2mma med specifi
kationen då det etablerats i tjänst , då 
är det något av ett misslyckande . Den 
tekniska utvecklingen och alla erfaren
heter av både teknisk och taktisk art 
har därmed inte tagits till vara och höjt 
systemets kvalitE~! 

Man måste ha typutveck lingskapa

citet kvar inom industrin för att säker
ställa fortlevnaden av ett system av JA 
37:s storlek. Vi måste kunna~felsöka 
och rätta programfelaktigheter . Vi 
måste kunna införa förbättringar av 
flygsäkerhets- och underhållskaraktär . 
Till förh ållandevis låga tilläggskostna
der (i storleksordningen 20 proc av 
typserviceanslagen) kan dessa resur
ser även arbeta med kapacitetshöjan
de förbättringar - som t ex framkom
mit vid FV:s taktiska utprovning. 

•• I JA-systemet finns typserviceav
tal mellan FMV och de största leveran
törerna SAAB-SCANIA, Ericsson och 
Volvo Flygmotor. Arbetet bedrivs efter 
ungefär "bok- och räkningsprinci
pen" . CFV samt FMV anger efter hand 
arbetsinriktningen . 

Praktiskt bedrivs arbetet vad gäller 
kapacitethöjande förbättringar i allsi

digt sammansatta arbetsgrupper (15
25 personer), där FMV:s projektled 
ning och sa kbyrå , FMV:PROV, indu
strin och FV (genom Flygstaben och 
TU* JA 37) ingår. I dessa arbetsgrup
per - varav de främsta är PM (grund
flygplan -centraldator) och SAMSAS 
(radar) - diskuteras alla förslag, initie
ras programutveckling, redovisas 
provresultat och slutligen föreslås en 
lösning för införande. Flygprov och si
muleringar utförs ofta i nära samarbete 
mellan industri, FMV:PROV och TU 
JA 37. Införande sker först efter att 
funktionen aven ändring är den öns
kade och att den svarar mot det ur
sprungliga operativa önskemålet. In
riktningen för jaktViggens utveckling 
på sikt finns i CFV:s systemutveck
lingsplan för JA 37 och pengar för ut
vecklingsarbete finns inplanerade 
materielplanen. ... 
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I arbetsgrupperna är det högt i tak i 
diskussionen. För och emot vägs och 
värderas. Genom att alla deltagarna 
bidrar med si n specifika kunskap, med 
målsättningen att öka systemets effek
ti vitet i vid bemärkelse, säkerställs att 
de bästa förslagen och ideerna verkli
gen kommer fram och förverkligas. Ett 
mycket stort antal förbättringar som 
avsevärt ökat JA-systemets kapacitet 
har på detta sätt utvecklats och införts 
eher första serieleverans. 

~ Dataöverföring av information 
mellan jaktflygplan. 

~ Utökad överföring av stril-informa
tion. 

~ Förbättringar av radar och beväp 
ningssystem (störfasthet) . 

~ Förbättrad akansiktessystem. 

Nästa stora arbetsområde är inte 
gration av jaktroboten 74 (Sidewinder 
9l). 

Många förbättringar som nu blivit 
självklara hade aldrig blivit införda el
ler upptäckta utan detta nära samar
bete mellan FMV, industri och använ
daren FV. 

•• FV:s krav och ideer av taktisk ut
veckling av JA 37 -systemet handhas 
av TU JA 37 vid F13. Inom TU arbetar 
en handfull personer med uppgihen 
att ansvara för JA 37:s taktiska utprov

ning och vidareutveckling inom luh
försvarssystemet i framtiden. CFV har 
beslutat att TU JA 37 skall bibehållas 
tills vidare. Detta är ett klokt beslut och 
den lilla organisationen är väl värd de 
pengar den kostar. Det är helt avgö
rande för ett systems bibehållande 
för att kunna införa förbättringar - att 
det finns en kompetent instans inom 
FV som kan ställa riktiga krav på syste
met och som kan deltaga och driva på 
det nödvändiga tekniska typutveck
lingsarbetet. 

Till TU JA 37 kan förslag från t ex för
band ställas direkt eller via CFV. De 
flesta behandlas sedan i arbetsgrupper 
och många är exemplen på förslag 
som kommit till utförande . Det är 
mycket viktigt att det finns en fortgåen
de dialog mellan användare och 
konstruktörer. Först då kan man nå 
målet " bästa jaktflygplan ". 

•• Som en del av JA 37:s typutveck
ling kan PRl-flygverksamheten ses (PRI 
= prioritetsflygningarJ. Denna verk
samhet bedrevs vid F13 1980-83. En 
speciell organisation inom JA-kompa
niet ansvarade för att de utvalda flyg
planen flögs i dubbel eller tredubbe l 
ta kt jämfört med fl ygverksamhet vid 
förband. Totalt flög sex flygplanindivi
der 3 000 flygtimmar inom program
met. 14 tillsyner utfördes (va rav två 
större ). Ett stort antal apparater i PRI-

flygplanen blev utsatta för speciell 
uppföljning. Genom den högre flyg
takten ku nde erfarenheter vinnas tidigt 
och svagheter avslöjas flera år tidigare 
än vad som annars skulle vara möjligt. 

Positiva bieffekter med PRI-verk
samheten var: 

• 	 All producerad flygtid har tillgo
dogjorts iförbandsproduktionen . 

• 	 Tidigare start med JA 37 i krigsorga
n isat ionen. 

• 	 TU JA 37 snabbare och bättre ge
nomförd. 

• 	 PRI -ve rksamhetens "status" med
förde, att alla svagheter och felak
tigheter behandlades promt av be
rörda instan ser inom FMV och in 
dustrin . Alla var intresserade av att 
"deras" komponent i sytemet inte 
falerade i PRI-programmet. 

I vissa fall utgjorde PRI-flygverksam
heten verifiering av tillförlitlighetsga
rantier som industrin lämnat i avtal 
med FMV. Exempel på sådana tillför 
litlighetsgarantier är de för jaktroboten 
Skyflash (RB 71), måIinmätningsra
darn PS-46 och styrautomat SA-07. 

• • Genom PRI-programmets ut 
formning erhölls många flygtimmar på 
kort tid och på ett förband . Detta med
förde överblickbarhet och goda möj
ligheter att verkligen få in alla resultat. 



Foto : Thommy Bernquist 

Dessutom gav PRI-programmet in
formation om flygplantypens totala 
tillförlitlighet. Tidigt fick man svar på 
frågor av typen: 

~ Hur är tillsynstiderna? 

~ Hur ser fel utfallet ut? 

~ Vad kan vi förvänta oss för tillgäng


lighet i kompanitjänsten? 
~ Vilka re servdelar/utbytesenheter är 

mest frekventa? 
~ Är underhållsföreskrifter- och verk

tyg rätt ut formade? 
~ Fungerar flygplansystemet i krigs

organisationen? 

Teknisk och taktisk typutvecklings
verksamhet av den typ som tillämpas 
för JA 37 jaktViggen är definitivt något 
för JAS 39 Gripen . Så även PRI-verk 
samheten! • 

Jan Angner 

Taktisk utprovning (TU) av 
jakt Viggen började ca 2 år 
innan flygning med JA 37 
startade i FV 1980. Uppgif
terna var de traditionella för 
TU: Att ta fram en utbild
ning och en taktik i nämnd 
ordning. Med en lägre utta
lad prioritet ingick också att 
föreslå ändringar i befintligt 
system. 

Analyserar man uppgifterna, finner 
man att den högsta prioriterade upp
giften - att skapa en utbildning för de 
första divisionerna - kräver att en mål
sättning och en taktik för utbildningen 
först tas fram. 

För att inte tillämpa gammal taktik 
och utbildningsgång fanns det starka 
skäl att först förutsättningslöst studera 
hur JA 37 borde utnyttjas och vilken 
må lsättning som var lämplig. 

• Två förhållanden gjorde att en " för
taktisk utprovning" kunde genomföras 
innan första divisionsomskolningen 
ägde rum. Förarna som deltog var re
dan plattformsinflugna på AJ 37 (= at
tackViggen). Flygtid skapades med Saab
Sca nias hjälp för att få tidiga drifterfa
renheter av "förbandstjänst" (forcera
de tjänsteprov). 

Tidig taktisk fl ygning gav oundvikli 
gen önskemål om ändringar för att yt
terligare höja målsättningen för utbild
ningen och flygplanets taktiska kapa
citet. 

Turordningen för TU JA 37:s del
uppgifter blev alltså inte den traditio 
nella. Ty jaktViggen visade sig vara 
speciell - såväl betr redan befintliga 
egenskaper som möjligheten att 
snabbt och för "snuspengar" trimma 
systemet i en oanad omfattning. 

Vad fann man att JA 3 7 hade för 
egenskaper? Jo, massor av positiva fö
raromdömen, av vilka här några skall 
nämnas: 

• Utmärkta flygplanegenskaper . Där
till ett gränsvärdesvarningssystem 
(GVV) som ger en god flygsäkerhet i 
kurvstrid. Aldrig tidigare har man så 
lätt kunnat flyga precis till gränsvärde
na utan risk att överskrida gränserna. 

• En beväpning och en systeminte
gration av beväpningen som gör skjut
lägen lättuppnåeliga. Att använda Rb 
71 'Skyflash ' är som att avgöra striden 
innan den börjat. Det känns som man 
fuskar. - Att kunna skjuta, akan fram
ifrån förändrar värdet aven kanon; 
från ett "reservvapen " till en fullvärdig 
medlem i vapenfamiljen. 

• En man-maskin-anpassning som 
gör allting lätt, trots att flygplanet är ~ 
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enSitsigt Då det gäller kabinpresenta
tionen har JA 37 bildat skola för många 
kommande flygplantyper. .. 

• Flygplanet är lättfluget och lättlan
dat. Flygtiden kan således ägnas åt det 
som ger resultat, dvs taktisk flygning . 

Men att bara rada upp superlativer 
om jaktViggen ger för lite. Låt oss hell
re torrt men sakligt betrakta vad JA 37 
egentligen har medfört för vårt luftför
svar. Det är ju det väsentliga. 

•• Luftförsvaret har flera deiuppgif
ter - t ex att alarmera samt att verka 
med jaktförband eller luftvärnsför
band. Varje uppgift löses av flera del
funktioner som tillsammans bildar ett 
funktionssystem. Delfunktionerna är 
likartade i de olika funktionssystemen 
och består av att "upptäcka", att " le
da" och att "verka" (alarmera är också 
att "verka") . 

Vissa delfunktioner är gemensam
ma för olika funktionssystem. T ex: 
Stril och radarstationer som svarar för
upptäckt och ledning i alla funktions
system. Verkansdelarna i system har 
olika autonom funktion, dvs olika 
möjligheter att verka om inte hela sy
stemfunktionen är intakt. 

Ett luftförsvar måste också värderas i 
sin hotbildsmiljö. Hotbilden för ett 
luftförsvar kan t ex karaktäriseras av: 

~ 	Inflygningar kan ske på låg höjd 
(för att försena upptäckt). 

~ Inflygningar kan bestå av stora för
band främst under dager och utan
för moln. 

~ Flygplanen kan komma att undan
manövrera , störa och försvara sig 
med luftmålsvapen. 

~ Inflygningar kan komma i vågor 
(koncentrerat i tid) . 

~ Inflygning kan ske i strömmar (kon
centrerad till speciella målområ
den). 

Man-maskin-anpassning - Cockpit-layout 

En väl genomarbetad förarplats, där presentation och manöverorgan känns naturli 
ga, är ä~en av stort v~.rde ur inlär!"ingssynpunkt. Ett vanligt jaktuppdrag - stridslett 
anfall- ar med JA 37 forhållandevIs lättlärt. Detta innebär dels lägre utbildningskost
nad, dels att huvuddelen av flygövningstiden kan ägnas det som är svårt - nämligen 
avancerad luftstrid. För att ytterligare effektivisera utbildningen spelas informatio
nen på bildskärmarna i kabinen in på band, och kan efter flygningen spelas upp och 
analyseras på särskilda markuppspelningsstationer. 

I) Malmdlkatorl MI . - Elekrr(>nls~r tJIIet, roar 
r~dare~ona ,'Isas om symOoler I f'~t ff" ·ana" 
,arT 10311 HOjo/ager anger $v5/ofnder och s,dlagel 
I'h" f' 1,,/ t[jsp mJi Dessutom ~Isas 5 ymbo/er 

~O"' '''ger fJsmng. millfol/rlmg. slorfam/t/lan
r:e~ ..., ,r ;>.:1 Mllllsas oc/,så mlormatl~" om 
'11 ,'el rnl 5lndslednmgen, OJdt> I symbc1Jfarrn 

'1 ~()"'1 Sifferuppgifter om mollels Ila/d. fart 

1 

MO 90 " 
,7~ 

'-fl il sI.' n J Bilden komp/tmel.. "'''d I"for 
rnalon Som g& (orar",n mo;hghe! an VAr\<l'<I 

·e' .'pm Nvgolanlagel u/an dtt flVf/a ~I'c"en Ilil 
,ral , Insrrument. Om!:oroslu/I Ulformn'I10 al 
't-?$pnlarli:l'l"" Ilar skapåt for..;l~aunl/lqRf ror 

fora'''" arr snabbt gara laJ<IJskt "kriga ,r.sa/sDe
~ /J . Med h/alp av bl il optJSk flltertek",k har goo 
"vnbar17cI ~Imnal sakerslallas aven Vid srarkr 
<01/ us 

Till hotbildsmiljön hör också hur 
stor yta vi har att luftsvara och hur 
många tänkbara, utspridda målområ
den vi förfogar över. Över ytan är det 
fienden som väljer tid, plats och egen 
styrka. Det är svårt och dyrt att för

2) Taktisk indlkatorfT!. - Bu"lronlskr I;/idror, 
sam ger en ::JverskJdlig bJld a~ egen posllion 
,?cl' d~1' raktl~Jh~ .,I/IJalmnerl Over en e!e~/ro
msk l alstraa 'dna miaggs lage ()Ch flygflklnmg 
lor sJva/ega' fJv<i;.!/,Jn SO""'m ,,,Jler. Kartb,lden 
VISil' am a '-'1111 '11"1 ".(10 Dct' Iramlor (Jer egna 
(.'V9p ar;,'1 j.".r.o..laen ;'an (om ren neksa p,ace'

',. dr I,"'!va.r"somr~oen och reterens/JImkte' 

2 

svara en stor yta med luftvärns
förband i vår hotbild. 

Den profil försvaret valt för Sveriges 
luftförsvar är därför att lägga huvud
vikten vid jaktförsvar. Dessutom alt 
med al la medel försöka skapa förvar
ning för att kraftsam ia våra jaktresur

JA 37:5 ;aktradar 

For aN tacka alla lore. Jmmande 'JlualJOn"" il"r 
radam PS-46A liera operalmnsmoder 

Maispaning . -.1nrenncr s • .,per rtam ,cn ~te' 
over det m,o. I'a,l<' onlddel Ol,/'? ~omb''1r 
'Ioner il, 'w;r:J- oe il .,'otiichf1lng linr15. 

M Iföljnlng under spaning. -Al' fDrare" UlVO" 
77tli 'A/1s d . #0m lt sJ,. f O".., 1Vsp13nat ornra~E 
OCII mals ,,, grott Modell medger en obemdrJ.. 
bevaknmg v 'l".aJel. sam Ila' sv,~rt alt fastslalfa 
att ael (01/5 av radar 

Maltaljnlng . - AII'ennen IOlJer "-"rrnue'!lg' 
mille! som milIS '''' ",er. e'for::1e'/fg nvgyr.•nn
her Under m~lIoljn,ng kan '30dm o /lSJ sanrm 
lir e, speciell mtJlo,>IYS'lJngSSlgnal,; • an 
vands a,· ,adarrobolen 

Allståno!imalnlng mot m,Hkmal - P".J~ri.l.1
tpnr.~,r' 11M (as mat 'Jer 'T1~t tr~:.1rt»n .~ k~a r!d o.:tr 
avsMnuet rr-als 

VI faJ rap(na ry1t?Q atr f!'7 t:!. angripare KOml/'!~1I' 
at: "r,ana "adam 'or Pfl Inr",ns/\' ele~I'or!l';~ 
S(Ofn n -~C1~1fT' n!c3c.tet;1 ...~ 'q.. t1r fl.JI'f) r. 
na uooq/Her a,,~rl j .:':"lf1dna .. fruat/onEH 

... o ·nrjjollt! AQOot.l" "":;J!'Y 

1 t>4-'l:ln,*~e' 

S:(,,~,.:r~rh ,. s: .. -1 rJ,r~ Of fl mih1 

• 	 Monopulsteknik. <. m '1,>( mr arnpIJIUlI"':J 
(Jul 'ra.1 'cJ 'J'",·J.;I·"'O nm:irar lollnlng I Vln,,,i 

.. 	DopplerprJncipen, sem ger okansh9hel :a, 
e~on hin remsstommg 

• 	 Smal huvudlob och effel. tl> unOllrtr;" ~n.ng 
av sI/maler IrJn Slo%Oe, SO" ,tar ve'~a'l 
il\·/laxgrunCsstornmg. 

• 	 Stor bandbredd. som medfor arr ~ffei(tiv 
L- .$${(Jrn,ra 5" 11'e "'ava ~I,.,ra effekter 

• 	 Programstyrning S'lm aJr art nya hol kan 
~ r J l ..~Jt'b () t f ,t.:)\7rarnn lenng il'!.. ra· 
::':=trn.:: 1,~r:lr 

ser. 
Luftvärnsförband använder vi för 

punktförsvar av särskilt sannolika an 
fallsmål. 

Jaktflygplan är traditionellt verkans
funktionen i jaktförsvarssystemet. 
Men TU-processen visade att jaktVig
gen hade mer än så att erbjuda. 

• • Delfunktionerna i jaktförsvarssy
stemet är : 

~ Att upptäcka inflygande mål . 
~ Att se till att jaktflygplanen får kon

takt med målen. 
~ Att åstadkomma vapenverkan. 
~ Att övervaka för att upprepa förfa

randet. 

Hur kan jaktViggen , en länk i denna 
kedja, förstärka hela kedjan? 

.. 	Flygplanradarn. - Vid taktisk använd
ning visade sig JA 37 :s (svensktillver
kade) radar med stor marginal över
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De vlktlga:;te :;lrl d:;UPI-l !ragen ar' ~ 

•• 
. 5 

• 
1\':;1/dl 	 , 

• 	 Arta hllppdrag 11m m,1l.oa marken e h· 
havet 

JA 37 SI. I , JOY nnbereaS).,d! 

7 
F-amI/W" 'lo" 'ygp,an pa vag mul leUJ,].;!! 
u/Jm3cks uV Jar~radal 

'I 
3 	 JA JI Ull ~Ia 

30 sel<. 

träffa specifikationskraven. Största ra· 
daravståndskalan är kanske inte så im
ponerande vid jämförelse med andra 
jaktflygplan. PS 46-A:s styrka ligger 
dock i att inom sin räckvidd upptäcka 
även små mål (oberoende av anfalls
riktning, jaktflygplanens/målens 
höjd ), antingen spaning sker över land 
eller över hav. Radarns förmåga att 
uppträcka även små och hovrande heli
koptrar överträffar förväntningarna. 
Detta positiva faktum passar väl in i 
dagens och morgondagens hotbild. 

En radar utan tekniska begränsning
ar (som men ligt styr taktiken) och som 
medger säker upptäckt är idealisk för 
autonomt (självständigt) uppträdande 
jaktförband . 

JaktViggen ger ett helt autonomt 
jaktförsvarssystem inom det område 
som förbandet uppträder i. Förutom 
att nå vapenverkan kan förbandet 
samtidigt utnyttjas för att ge hela luft
försvaret förvarn ing för start av mer 
jakt eller för alarmering. 

Den grad av ökad förvarning för
svaret önskar beror på vilken förmåga 
FV:s str il-system för tillfället har. För
varningen bestämmer FV med hur 
framskjutet vi beordrar JA 37 att upp
träda . 

ta vikt. Likaså att vår förmåga att i till
räcklig grad kunna koncentrera våra 
verkansresurser til l exakt där fientliga 
inflygningar verkligen sker . 

• • Stridsledningskrav. - En sjä lv
klarhet är att ett flygplan med stor "ra
darhåv" stä ller mindre krav på preci
si onen hos stridsledningen. 

Andra faktorer påverkar kravet på 
stridsledning. Presentationen i jA:s 
förarkabin - taktisk indikator med 
överlagrad styrdatainformation och 
målinformation från den egna radarn 
- är så lättolkad att stridsledningen egent
ligen inte behövs. JA-föraren kan själv 
lägga upp anfallet. 

jaktViggen är utrustat med tröghets
navigeringssystem, vilket medför att 
flygplansystemet alltid " tänker" i abso
luta koordinater och har lätt att förstå 
och presentera målinformation so m 
sänds i denna form. Dvs man frigörVia '!dl,lIan!. f ,!LJfJ:llt:'f] I JA 37 •. I)'IQlc.Jd 
stridsledningen från kravet på att kunfor alt komma I a.1'JlI/.ll an falls lage. Da

ldlanl\smfofmarl le VJsar (araren var na följa jakten med markradar när 
rr';jlet kan van/as ~ly;..a upp nå radannman tillämpar "geografisk str id sled
d ~talrJm ning" (översänd målinformation i ab
F ~ d ,lp.,,, ,J.11 ua raOaflllOIsoluta koordinater) . 
"...of ·.n och bt'omar radarn att lOlJ3 del
la Totalt blir konsekvensen , att luftbe

vakningsinformation från andra sy"'oralen vaiJr?' v, Dijfl '.' sry, f \ tJP'dild 
.. ! lallJphgt df'f, I/s/i3Qc. T,'I hlaJn fOf stem än markradar (som tidigare haft 

<11:'/1" nar ,'lan All OaWlheräknad SIVf(11 svårt att nå precisionskravet för Jakt
uer. An/allen "'dr tlfJprepas fmn .olik ~ stridsledning) nu ger målinformation 
.'1krnmgfll 

(= stridsledning) av fullgod kvalitet. 
Etrt: d 'iilJer ,,~, 'oralen .:;rlj',lfO r fl/l 'v FV ökar antalet markradarstationer 
';I~dd IdnrJfll'>.,}:.tJ,!::. . av den typ som snabbt kan ges under
,1,1 I/..~ fl n'l'PP'8S /)/<lCISIQIlS,J!1a jordiskt skydd. För JA 37 har det ingen 
n'l1qssl's/t;ime; som medget lanr1f1Jng i inverkan på resultatet, om anfallshot 
f/lVr::~f!'/J2gr 111$1 ~1/1.: (l ,h n ··rhel 

tvingar en markradarstation i skydd 
mitt under kontaktförloppet. 

För luftförsvarets totala effekt är det 
viktigt, att JA 37:s ändrade krav på 

Dessvärre är Sverige för stort/avstridsledn ing ger möjligheter till "stril
långt för att försvaras av endast auto taktik" för att skapa överlevnad och ut
nomt uppträdande jaktförband. Det hållighet. 
största felet med JA 37 är att antalet 
flygplan är för litet. Detta betyder att • Som alla vet är det svå rt att spå vad 
snabb och säker förvarning är av ytters- som hända skall. Men jaktViggen är 

R ,ujarl ackning 

- ---=::
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annorlunda. JA 37 ger föraren facit i Direkt stvrdalaledning
förväg . Med FUS (följning under spa

__'_I 

ning) och kabinpresentationen i övrigt 
ges föraren allt han behöver veta om ,. i-. .,
målområdet under inflygningen. Inga -1····· 1>
särskilda föraråtgärder behövs. Allt är 	

~ -o~1 . 10 "' ) 0 H 11.) 

- - ...:~- o .• gratis. Fart, höjd, antal, gruppering 
och eventuell eskort läses direkt ur 
presentationen på radarindikatorn 
och på den taktiska indikatorn. 

Detta möjliggör målval av den vikti 
gaste enheten och att taktiken kan pla
neras framåt för hela stridsförloppet 
Vid jaktanfall har flygföraren tidigare 
alltid känt sig som att träda in i ett 
" okänt rum". Men JA-föraren gör det 
alltid med ljuset tänt. - Detta kallar 
man med ett utländskt uttryck för 
" Situation Awareness". 

ridalar dll lll nol, I I Da lilysia hÖjd 

av ,r land. 


~O.85 

SI 

MI 

TI 

Gruup r. fII1fJ 
dr( 

DI CJf:f.ofjrat,ska lage/lor Jakt och mal med farl · 

,h liJnD vektorspresentaIlon . I slklfin/esindlkalorn 


• f~ fn/IIP l ld undanmanovrer. ISI I far tararen ma/ulpeknlng sa a/l tiDig 
r! 	n '~~/I~ka mll/IiMmn /T,I {llf-senleras del ,'f/Onkonlald alllid kan nas 


, ':;'I.l\Joo-"'" ':- -=:,- __-. -, - Ji-....,.. 


."....--- ~ -~~:Gr","__ 
--~ 7 . ~'1 ~ · 
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. --	 ~'r~ --- ~.\U}J ~ >-- .. 
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Radarspårrbana med rote JA 37 

* 

•• Verkan. - Visst finns det moder
na jaktflygplan med bättre kurvstrids
prestanda än JA J 7. Men hur väsentligt 
är det? Vem vill (utom när det är nöd
tvu nget) ge sig in i kurvstrid mot ett an
talsöverlägset förband? Risken är stor 
att man trots överlägsna flygplanpre
standa förlorar striden , pga att man in
te förmår följa upp hela omgivningen. 
Det gäller att kunna skjuta i första mö
tet , helst på flera mål , och att kunna ta 
sig ur ett läge som annars kan utveck
las till för svårt för föraren, JaktViggen 
är framtagen och också vidareutveck
lad för att kunna skjuta i första mötet. 

Flermålsbekämpning i framifrånan
fall betraktas normalt som en teknisk 
systemegenskap. Det taktiska måttet 
är hur många mål som kan beskjutas 
under ett möte framifrån. I de allra fles
ta fall har JA 37 flermålsförmåga fram
ifrån 

Taktiska val. - Taktik, målsättning 
för utbildningen och systemutveckling 
återspeglar vad FV särskilt betonar 
bland de många användningsmöjlig
heter JA 37 har, Några exempel på in
riktn ingar som är särskilt viktiga: 

• Informationsöverföring från och till 
flygplan är nyckeln till att ge förvarning 
och skapa kraftsamling. Innehållet 
skall vara det som i olika situationer är 
viktigt. Överföringen skall vara tek
niskt störfast samt bestå av flera sys
tem. 

• Föraren behöver ofta ha beslutsrätt 
att anfalla, om inte anfallsmöjligheten 
skall försittas, BVR-strid (== Beyond 
Visual Range = vapenavfyring innan 
visuell identifiering) är problematisk 
världen över, Svenska förhållanden 
underlättar dock, Vi har stor territorial
yta och relativt låg täthet på flygplan . 

Vi koncentrerar oss på att ha en till 
räcklig uppföljning av egna flygplan i 
stället för att identifiera varje upptäckt 
företag. Utifrån detta kan undantagen 
till huvudregeln, att föraren alltid har 
beslutsrätt, göras fåtaliga och begrän
sas till tid och rum, Kraftsamling är in
get undantag till huvudregeln, trots att 
många egna enheter då finns i samma 
område . 

I många delar av världen vore den
na tanke omöjlig, men i vår miljö och 
med lämplig orienterande information 
är det möjligt BVR-vapen kan använ
das i autonomt uppträdande även när 
IK-(igenkänningslsystemet är stört 

• Vi har valt en offensiv taktik. Att 
kunna bekämpa många attackflygplan 
i första mötet framifrån har gått före 
duell med jämnstora jaktförband, i de 
fall dessa situationer ställer motstridiga 
krav. Den defensiva sidan blir egentli
gen inte lidande av denna inriktning, 
om föraren har förmåga att undvika att 
gå för långt i de situationer som kan ut
vecklas att bli för svåra. 
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• Det är viktigt att få så hög träffsan	 Upprepade anfall fram mot mall kolonn 
nolikhet som möjligt för varje avfyrat 
vapen. Stor vikt har lagts vid att syste
met presenterar det som föraren be
höver hjäl p med. Det är därför lika vik
tigt att föraren är kunnig i vapenpres
tanda och att han är tränad att bedö
ma de moment bara föraren kan avgö
ra. Utvärderingsmöjligheterna med bl a 
simulerade robotskott har detta syfte. 

•• Utbildning. - Allt man kunde gö
ra med tidigare flygplantyper är med 
jaktViggen enklare att utföra. Dess
utom kan tidigare omöjliga uppgifter 
nu lösas relativt lätt. Det låter positivt 
främst från flygsäkerhetssynpunkt. En 
lågt arbetsbelastad förare löper mind
re risker att överskrida kapacitetsgrän
ser. Flygplanet har med sin flexibilitet 
högre potential. Det är ett lågt utnytt 
jande av den investering vi gjort med 
JA 37 , att inte höja målsättningen från 
detta utgångsläge. Så har också skett. 
Vi har höjt kravet på verkan. Vi har 
också gett föraren nya uppgifter. 

Föraruppgiften i JA 37 kan förenklat 
beskrivas enl följande: 

• 	 Flera samtidiga uppgifter som krä
ver olika flygsätt (visuell förbands
flygning och samtidigt system
handhavande). 

• 	 Föraren måste lära in att fördela sin 
kapacitet mellan uppgifterna. 

• 	 Föraren måste lära in att prioritera i 
olika situationer. 

• 	 Föraren måste lära in att begränsa 
sin am bition i vissa svåra fall. 

Den flygsäkerhetsåtgärd vi vidtar för 
att våga hålla en hög målsättning är en 
längre, styrd utbildning än för tidigare 
flygplantyper. 

• För att lära ut prioritering, ambi
tionsanpassning m m i sammansatta 
situationer måste man ha övningstid. 
Andra kan bara till en del tala om hur 
detta går till. 

Även krigsplaceringen är något se
nare än för tidigare flygplantyper. Ett 
skäl till detta är, att en lämplig nivå för 
begränsad krigsplaceringsbarhet inte 
finns. Den miljö i vilken vi behöver 
flest förare är också den svåraste, där 
man måste klara av hela flygplansyste
met och alla uppgifter fullt ut. 

Ett annat skäl är att krigsplacering 
ställer krav på deltagande i tillämp
ningsövningar (övningar med okänt 
innehåll , där kravet på föraren att själv 
sätta gränser ökar). Förare u nder första 
FFSU-året (med en stor del tillämpade 
övningar) har haft högre haverifrek
vens än andra förarkategorier i FV. 
Detta problem skulle kunna förvärras 
med JA 37, eftersom det är än viktigare 
för JA 37-föraren att kunna sätta sina 
gränser för olika situationer. 

En högre flygsäkerhet är en "förse
nad" placering i en befattning som va
rar 15-20 år. 

Rb71-----'"""-


VId allman sal/äl som taktisk f1yglfanlllg ar JA 37-s/mu 
latom ett utomordentligl hjalpmedel tör all vidmaktllal
lal tiJrbä/lra tiJlarnas färdIgheier. - Ollan InleflÖr fran 
JA/SUL-/lallen. - Nedan- Oisplayblld Iran SUL 37:s VISU 
lalor. 

JA 37 s bellapmngssysltlfll (ICII a 
penlasl ger miJjlighel till lal upp 
repar/e anlall Iramdran mol maj 
kolonngruppeflng 

• Rb 71 / inilialfallef 
• Snabbval Rh 7' 
• UpprepiJde snabbval AKAN "dITI 

AnTal/smetOd/ken r FUS mflrg 
nmg qer Illa/gruppering. InlII · 
,lIan/all och malUlpeknlng ger 
!J1JOllkonlakt . M Il I avläs/ gruppe· 
ring fl;! ogonkonrakt med nakre en 
Ile/ luno/!{ v belysnlllfJl - Sfl3tJ/) 
val ger /IV alltal/smo/t/ohel mPd ful 
la vapt!l1presli:!1/f1. 

T II Fran S/il(l lTIed JA 37 Kurt * 

siar/s/racka och excellent milnav
reflnasfiJrmaoa kap r red,1O 1111// 
~II Inme/ar 

* 


•• Från l til/lOO. - Det är svårt att 
på någon punkt bli besviken på JA 37. 
I alla avseenden har förväntningarna 
överträffats. Och dessa var höga. 

Att föreslå förbättringar i befintligt 
system var en av TU:s uppgifter. Sty
rande var att förslagen skulle medföra 
taktiska förbättringar. Ändringar av ty
pen "gör hellre så" för att nå samma re
sultat kostar ofta mer än de smakar. 

Den stora mängd förbättringar som 
införts i JA 37 är på intet sätt ett dåligt 
betyg åt utgångsläget. Vi har bara lärt 
oss vad "utvecklingspotential" bety
der för JA 3 7 och framtida flygplan. I 
de flesta fall kan stora förbättringar gö
ras till mycket små kostnader. En la
gom mängd av systemutveckling bör ~ 
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faktiskt inte göras förrän det finns erfa
renhet av taktisk användning av sy
stemet. 

JA 37:s utgångsläge var idealiskt. Al
la väsentliga grundfunktioner fanns i 
systemet och presentationen var idea
liskt ren. När erfarenhet från praktisk 
användning tillkom , kunde funktioner 
anpassas m h t erfarenheterna. Presen
tation som föraren efterfrågade i olika 
situationer behövde bara läggas till. 

Exempel på ändringar som införts: 
• Stridsledningen ändrades tidigt från 
jaktrelativ till geografisk stridsledning 
(enl tidigare beskriven motivering). 
Detta öppnade också möjligheter att 
öka informationsmängden som över
förs med styrdata. Dels kan radarjakt
ledaren på ett bättre sätt beskriva vad 
som är känt om omgivningen för att 

u nderlätta förarens beslutsfattande. 
Dels kan flera målföretag överföras, så 
att JA 37:s kapacitetsaptit blir mättad . 
• ;aktlänk - dvs ett nytt dataöverför
ingssystem mellan flygplan - har in
förts. Systemet fyller flera funktioner . 
Störfast och enklare rotesamverkan. 
Förbandsuppträdande under mörker 
och IMC. Vid framskjutet uppträdan
de ger systemet både rapportering och 
stridsledning . 

• • Taktisk utprovning efter 100.
TU var från början tidsbegränsad. 
Men främst pga den fortsatta systemut
vecklingen har TU förlängts tills vidare 
och verksamheten har omorganise
rats. 

Takti sk flygutprovning sker nu vid 
behov och samordnat med 
FMV:PROV:s teknisk/ta ktiska utprov
ning. Dels sparar detta resurser, dels 
förbättras ytterligare det redan goda 
samarbetet mellan FV, FMV och indu
strin (användare och system utveckla
re). 

Utprovningen av den senaste pro
gramutgåvan (där jaktlänk ingick som 
en av några hundra ändringar) kan tjä
na som exempel på hur taktisk utprov
ning nu bedrivs. 

Motiven för provning var flera . Den 
tekniska sidan behövde mängd prov 
för att höja programsäkerheten och för 
eventuell "avlusning" . Nya taktiska 
funktioner behövde provas i större 
miljöer och under störning. 

JA 37:s lönräm 
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Många ändringar har påverkat tak
tik- och utbildningsa nvisningar . För
bandsinförande av nytt program går 
fort men kräver viss utbildning . 

Resurserna skapades genom att lå
na en lämplig stor flygplanpark sam t 
en markstyrka från olika JA-flottiljer. 
Flygstyrkan var sammansatt från TU , 
JA-flottiljerna , FMV:PROV och Saab
Scania. 

Resultatet efter fyra veckors fl ygning 
blev att: 
~ Programmet var vä l genomprovat 

och i ett par fall "av lusat". 
~ TU med flygstyrkans hjälp hade 

hunnit uppdatera taktik- och utbild
ningsanvisningar till det nya pro
grammet. 

~ JA-flottiljerna vid leverans av pro
grammet hade egna influgna fö
rare. 

•• Slutsatser för Gripen-epoken: 
A) JAS 39 ingår i flera funktionssystem 
och måste tidigt flygas taktiskt i alla si
na funktion ssystem . " Förtakti sk ut-· 
provning" rekommenderas så snart en 
tillräckligt stor flygstyrka finn s. Funk
tionssystemets samverkan behöver 
klaras ut. Målsättning och taktik för ut
bildningen behöver riktas in rätt från 
början. 
B) För att tidigt få tekniska drifterfaren
heter bör en motsvarigh et till forcera
de tjänsteprovlPRI startas så tidigt som 
möjligt. Detta ger fl ygtid för " För-TU". 
e) Taktikutprovning berör även områ
den utanför funktionssystemet där 
flygplan ingår. "TU JAS" berör prak
tiskt taget hela FV. Hög nivå på led 
ningen samt en stabsfunktiun torde 
behövas för att leda den taktiska ut
provningen. 
D) Förutsättningar för fortsatt system 
utveckling av JAS 39 Gripen är lätt att 
skapa ur de organi sat ioner som ut
vecklat systemen. Beh åll kontinuitet i 
utvecklingen. Möjligheter att ändra i 
samverkande system (t ex stril ) måste 
vara planerat och kunna genomföras i 
samordnade tidsplaner . • 

Åke Lindk vist 
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Den flygmedicin ska problematiken runt 
JAS 39 Gripen handlar i mångt och myck
et om samma frågeställningar och lös
ningar som gäller för i dag befintliga sy
stem. Förarutrymmets utformning, sitt
ställning, reglageplacering m m samt 
räddningssystemets prestanda leder inte 
till några avgörande ergonomiska eller 
antropometriska hänsynstaganden . 'äm
nas skall dock att t ex hand måtten har be
tydelse för knapphanteringen på styrspak 
och gasreglage. Vidare får bukomfånget 
eller snarare "bukdjupet" inte överstiga 
ett visst värde, då äventyras förmågan att 
komma åt stolens utskjutningshandtag. 
JAS 39-föraren får en sittvänlig och bra ar
betsplats, väl i klass med 35 :ans. 

En avgörande skillnad jämfört med 
Draken och Viggen är Gripens synnerli
gen goda manöverprestanda. Hög manö
verlasttillväxt och 9 G som maxbelastning 
samt ett dragkraftsförhållande mycket nä
ra 1: 1 ger stor rörlighet i såväl horisont
som loopingplanet. Förarens förmåga att 
fullt ut klara maxmanövreringen utan risk 
för partiell inkapacitering eller medvets
löshet är emellertid begränsad. Möjlighe
ter att öka förmågan finns likväl och skall 
här redovisas. 

nik komponen 

e e 

•• JAS 39s operativa mångsidighet 
och taktiska flexibilitet kräver av föraren 
ett brett systemkunnande, god analysför
måga och snabbt beslutsfattande. Dessa 
förarkrav finns i och för sig på befintliga 
system men innebär i och med Gripen en 
ytterligare ambitionshöjning. 

Kravet på mental funktion och presta
tion är som synes högt. Då prestationen 
är beroende aven ostörd mental funk
tion , är detta faktum en bra utgångspunkt 
för följande konstaterande. 

Flygsäkerhet. - Flygsäkerhetsmässigt 
krävs åtgärder för att förhindra plötslig, 
utan förvarning, uppkommen medvets
löshet vid maxmanövrering. Vidare 
åtgärder för att motverka otillräcklig syre
sättning av blodet vid högre manöverIas
ter pga sammantryckning av lungorna , 
den s k G-Inducerade syrebristen. 

Operativ uthållighet. - Den operativa 
tillgängligheten hos systemet, under för
utsättning att maxmanövrering utnyttjas 
med viss regelbundenhet under passet, 
bestämmes av uthålligheten hos föraren. 
Kraftigt förenklat kan följande konstate
ra s: 

~ Maxmanövrering innebär maximal fys isk 

ansträngning hos föraren, vilket orsaka r 
trötthet. 

~ Trö tthet begränsar förmågan att utstå 9 C 
dels tidsmäss igt, dels vid upprepning. 

~ Trötthet orsakar i va rierande grad en stör
ning av den mentala funktionen = presta
tIon sminskning. 

~ Presrationsminskning innebär, när det nått 
en viss gräns, att den operativa fö rmågan 
upphö r. 

• • Pågående projektarbete. - Möjlig
heten att öka förarens förmåga att motstå 
upprepade höga manöverIaster bygger 
på ett flertal åtgärder: 

~ Att vid uttagning av förare ta hänsyn 
till vissa kända positiva fysiska och fy
siologiska egenskaper. 

~ Anpassa den fysiska träningen. 
~ Att förbättra teknik/metodik avseende 

ben- och bukmuskelarbete samt M-l 
genom centrifugträning. 

~ Att förbättra och utveckla tekniska 
hjälpmedel, t ex G-dräkt och över
trycksandning. 

För att lättare åskådliggöra G-tolerans
problematiken med JAS 39 är diagram A 
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(där förhållandet mellan manöverlast och 
tid framgår) till nytta . (Diagram A.J 

Linje A visar förarens passiva C-tole
rans. Den förutsätter att manöverlasttill
växten är ~ 0,5 C/sek. Då hinner hjärtat 
reagera på signaler från kroppens blod
tryckssensorer och öka sin frekvens , sam
tidigt som kroppens perifera blodkä rl drar 
ihop sig. Resutlatet blir en reflektorisk höj
ning av blodtrycket , som ger en passiv C
tolerans på - 4 C. Vid hög manöverlast
tillväxt - - 6 C/sek och bibehållande av 
9 C under viss tid (se linje B) - måste al ltså 
dels kroppens egen kompensationstid 
överbryggas, dels C-toleransen ökas med 
- 5 C. 

Pågående studier inom landet (Kl , FV, 
FMV och FOA) eller redan kända förhål
landen v isar på den C-toleranshöjande 
effekten av fö ljande åtgärder : 

~ "Explosiv" aktivering (anspänning) av 
samtl iga ben- och bukmu skler redan 
då manövreringen påbörjas. 

~ Samtidig ansättning av M -l (krystma
növern). 

~ C-dräkt med H igh Ready Pressure, 
dvs fy llning på halva tiden jmf med in
nevarande och ett slutt ryck vid 9 C 
som är nära nog dubblerat trycket vid 
6 C. Till slag sker v id 2 C . 

~ Övertryc ksandning med början v id 4 
C och en linjä r trycktillväxt till 9 C , där 
sluttrycket 7 KPa (50 mm Hg) erhålls. 

•• Försöken med övertrycksandn ing 
har pågått i omgångar sedan våren 1985 
och omfattat såväl centrifu g- och flyg
prov. 

Vinsten med ÖT-andning består i ren 
energibesparing - man slipper ifrån den 
tröttande M-l (krystm anövern). Energi
besparingen innebär att man kan klara 9 
C under längre och upprepade perioder. 
Vid OT-andning > kPa (35 mm Hg) måste 
ett mottryck över bröstkorgen anbringas 
genom en tryckväst i v ilken trycket är lika 
med trycket i andningsvägarna. Metoden 
kallas ass isterad ÖT-andning och utrust
ningen tvåtrycksdräkt ; bild 7. ~ 

Ytterligare en vinst med ÖT-andningen 
är dess lungexpanderande förmåga , vil
ket motverkar den C-inducerade syre
bristen. 

2 s ek 1 0 sek 

Kraven 
Ila lörarna 

okar 

TV3tryc sdr/J /. Dt tvb slangatnil 
I mld,eho/d ger 'ryck till vas/en 

och G·dräkte 

t 

Diagram A 

Proven inleddes i apr il i centr ifugen på 
Karo linska Institutet med funktionskon
tro ll av utrustning och tillvänjning till ÖT
andningen inför flygproven . Samtliga fem 
försökspersoner, fyra provflygare och en 
flygläkare , genomförde ett antal körning
ar mellan 6-9 C , såväl utan som med icke 
assisterad/assisterad ÖT-andning. 

Utrustningen bestod av antingen kon
ventionell C -dräkt för icke assisterad ÖT
andning eller en tvåtrycksdräkt för assiste
rad ÖT-andning . (Dvs samma utrustning 
som senare sku lle användas under flyg
proven.) Varje försöksperson gjorde elva 
centrifugkörningar under en och samma 
dag med olika utrustningsalternativ och 
ÖT-andningsfunktioner. Den effektiva 
kört iden var sammantaget 23 min/ för
söksperson med maxbelas tningen vari
erande mellan 6 och 9 C. Resultaten (som 
fortfarande inte är helt utvärderade) visar 
på en energivinst vid 9 C och ass isterad 
ÖT-andning. Detta överensstämmer med 
tidigare provresu Itat. 

Vi ssa indikationer pekade emellertid 
på att man vid de fortsatta flygproven no
ga måste observera och bedöma Ö T
andningens " pooli ngeffekt". Denna inne
bär, att det ökade trycket i bröstkorgen 
förstärker den ogynnsamma bIodansam
lingen i benen . 

• • Inledande flygprov genomfördes 
med SK 3 7 i maj för verifiering av dels flyg
profilerna , dels kontroll av den modifiera
de syrgasregu latorn . Proven gick bra och 
det slutgiltiga provprogrammet fa ststä ll
des. 

Målsättningen med flygproven var att 
studera skillnader i det fysiologiska rea k
tionsmön stret med och utan OT-and
ning, med och utan ass istering (tryckvästl 
samt utvärdera utrustningen ur "komfort
synpu nkt" . Därutöver bedömes ett antal 
frågeställningar rörande öppningsstryck , 
rörlighet (målspaning) talkommunikation 
m m. Samtliga fem förare flög tre pass var 
i SK 37 med säkerhetsförare i baksits; bild 
2 . 

Under passet registrerades hjärtverk
samhet. andningsfrekvens, tryck i C
dräkt. tryckväst och syrgasmask; bild 3 
och 4. ~ 
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Manöverprofilerna såg ut enligt fig A o 
B i diagram B och flögs 2 ggr/pass de två 
första passen (profilen A+B dock endast 
pass 2) Utvärderingen har byggt på 33 
frågeställningar samt registrf'ringsdata 
från varje flygpass. (Diagram B.) 

Tredje passet omfattade enskild Jakt
st rid . Då maximal belastning under flyg
ningar begränsades till 6 G aktiverades 
maximal ÖT-andning, 7 kPa (50 mm Hg), 
vid flygning i profil B. Samtliga 15 flygpass 
genomfördes under vecka 33 och 34. 
Tillsammans med flygningarna vecka 19 
har så ledes 20 pass genomförts Lufttem
peraturen var under huvudprovet + 17
22°C, vi lket gav relativt höga kablnlufts
temperaturer. Detta visade sig ha bety
delse ur utvärderingssynpunkt. 

•• Resultat. - Utvärdering pågår i skrl
vandets stund. Av de resultat som redan 
föreligger är bl a ett av stort intresse. Som 
tidigare nämnts uppmättes relativt höga 
kabinluftstemperaturer under flygproven 
jmf med centrifugkörningarna. De antal 
fall av försämrad G-tolerans vid ÖT-and 
ning som inträffade under flygproven kan 
sanno likt förklaras av termoreglering hos 
förarna. Blodet leds då ut i huden för att 
kylas och det perifera kärlmotståndet 
minskas. Resultatet blir blodtrycksfall stridsmedel. 

Energivinsten och den lungexpande Kravet på "fullständig" temperaturkon
rande positiva effekten med avseende på troll minskar dock sannolikt med minskat 
blodets syremä ttnad är dock så patagliga andingsövertryc k. Kommer man under 4 
fördelar som ka n tillskrivas ÖT-and in gen, kPa (- 35 mm Hg), kan man utesluta den 
att termostabilisering av föraren bör få värmealstrande tryckvästen Å andra si
hög prioritet. dan kan tryckvästen ses som ett kropps

Bild en kompliceras av det framtida kra nära och bra plagg att appl icera kyls/ing
vet på såväl isolerdräkt som skydd mot C- or i l 

V .=6 50 
7 km 

1. 


6 G 


v.=750 halvroll x 2 

l 

A B 

6 G 

M 0 , 85 M 0,85 
Zon 3 Zon 3 

1 km 

6 G/360° 6 G/360o 
Diagram 8 

,II' v I fl' dl a~ I Vila sladdar
II hDr 1/1/ /ryckre!Jlslreringsul· 

'(n//joen Kabeln I torarens 
r hJne g 'II/t rr:gl.)'feflngs· 

/lill UspefJr/1 I Ipl 

Manöverlastproblemati ken och dess 
lösning skall dock inte ses som enbart en 
teknisk frågeställning. 

Som tidigare beskrivits har urvalet lik
som den anpassade fYSiska träningen och 
metodiken stor betydelse för förmågan att 
klara så vä l enstaka som upprepad max
manövrering. - Utbildning och träning 
av förarna i centrifug kommer att bli rutin. 

•• Sammanfattning: - Behovet av att 
anpassa förarens förmåga att klara både 
hög manöverlasttillväxt och upprepade 
exponeringar för 9 G under viss tid styrs 
av såvä l flygsäkerhetskrav som operativa/ 
taktiska uthållighetskrav. Den G-induce
rade syrebristen med åtföljande mental 
funktionsförsämring måste bemästras. 

Lösningen blir en sammanlagd effekt 
av urval, utbildning, fysisk träning och 
ÖT-andning. Vilken trycknivå som väljs 
och därmed tvåtrycksdräkt eller ej är f n 
en öppen fråga. • 

Hans Hjon 



Chefen för Flygvapnet: 

Tidig fl ymedicinsk forskning 

viktigt led i modefJ tflygsystem 


Svenskt flyg- och marinmedicinsk förening stod som 
värd och organisatör för en nordiskt Flygmedicinskt mö
te den 14-15 luni i Stockholm. Föreningen som Ingår 
som intresseförening iSvenska Läkarsällskapet har som 
uppgin alt stödja och uppmuntra flyg- och marInmedi
cinsk forskning, organisera möten för spridning av 
forskningsresultat och diskussioner i anslutning därtill. 

En av svnena med mötet var an återuppväcka tanken 
an blida en Nordisk Flygmedicinsk förening med avsikt 
an underläna samarbetet mellan de fyra nordiska län
derna. -18 vetenskapliga föredragningar framfördes un
der 1 1/2 dag. 80-taletläkare deltog, varav hälnen var 
svenskar. 

• CFr öppningstalade. Då talet mycket väl unrycker den 
policy som är stYrande för den aktuella lIygmedlclnska 
studie-, utvärderings- och forskningsarbetet återges det 
i sin helhet. 

Som chef för det Svenska Flyg
vapnet har jag fått det heder
samma uppdraget att öppna 
detta Nordiska Flygmedicinska 
möte. Det är ett uppdrag somjag 
åtar mig med både glädje och in
tresse, helt enkelt därför att de 
frågor och problem Ni har att be
handla är av yttersta vikt för att 
skapa bättre förutsättningar för 
ett framgångsrikt samspel mel
lan människa och maskin både i 
nutid och framtid. 

I 1972 års årsberättelse inom 
Kungl Krigsvetenskapsakade
miens avd 11/ behandlade jag just 
ärendet "Människan och maski
nen - fakta och synpunkter på 
personell och materiell anpass
ning m h t prestandautveckling 
m m hos moderna stridsflyg
plan". Jag vill inte påstå att detta 
arbete vare sig är särskilt veten
skapligt eller banbrytande, men 
det indikerar på ett konkret sätt 
den medvetenhet jag sedan 
länge haft om betydelsen av det 
nämnda samspelet. 

När jag i höstas under ett be
sök vid det norska flygvapnet 
fick tillfälle att genomföra ett 
flygpass i F- 16 Fighting Falcon 

och bl a få uppleva hur det elekt
riska styrsystemet sekund
snabbt förde mig från 1 till 8,5 g 
belastning, blev jag också rent 
praktiskt klart medveten om nå
gra av de problem som vi redan i 
dag och i ännu högre grad i mor
gon kommer att möta som förare 
i moderna stridsflygplan. Samti
digt skall jag inte sticka under 
stol med den tillfredsställelse 
och glädje man känner att vid re
lativt mogen ålder få uppleva nå
got av att dörren till framtiden 
öppnas. 

Även inom en teknisk vapen
gren som Flygvapnet gäller devi
sen: Människan i centrum. Det
ta är en av anledningarna till att 
jag personligen fäster så stor vikt 
vid att vi vid våra flygflott iljer och 
i våra staber har dugliga, intres
serade flygläkare som kan i allra 
högsta grad bidra till att ge devi
sen ett reellt innehåll. 

Att de flygmedicinska proble
men är mest accentuerade när 
det gäller militär flygning är när
mast en självklarhet. Den militära 
stridsflygtjänsten är både men
talt och fys iskt krävande, vilket 
piloterna i de flesta fall också 

upplever som en stimulerande 
uppmaning. En viktig förutsätt
ning är emellertid att flygningen 
bedrivs med acceptabel risknivå 
och så att de fysiska påfrest
ningarna inte medför skada. 

I dag är inte problemet främst 
att konstruera och bygga ett nytt 
flygplan. Vad det gäller är att 
skapa ett system - en helhet 
där delarna skall fungera på ett 
optimalt sätt tillsammans. En 
viktig del - för att inte säga den 
viktigaste - i detta system är allt
jämt människan. Flygplan kan i 
dag konstrueras för prestanda 
t ex vad gäller g-belastningen 
och snabbhet i vinkeIförändring
ar - som skapar svårigheter även 
för en vältränad pilot att bokstav
ligen hänga med i svängarna. 
Det är därför som den flygmedi
cinska forskningen också ingår 
som ett viktigt led i skapandet av 
ett modernt flygsystem. Och 
detta arbete skall börja tidigt i 
kedjan. 

Beslutet om utveckling och 
produktion av ett nytt, modernt 
stridsflygplan i Sverige för 90-ta
let och 2000-talet, nämligen JAS 
39 Gripen, innebär en utmaning 

och en stor anspänning. Delvis 
som en följd av denna utveckling 
har också den flygmedicinska 
forskningen under senare år tagit 
ny fart. Ett av syftena med denna 
forskning är att ytterligare öka 
framtidens pilots förmåga men 
också att direkt kunna påverka 
den tekniska kontruktionen. 
Samverkan och samarbete är 
viktiga ord i modern flygsystem
utveckling. 

Svensk Flyg- och Marinmedi
cinsk Förening är väl etablerad. 
Dess målsättning att bl a genom 
konferenser, årsmöten och del
tagande i medicinska riksstäm
mor utbyta kunskaper och knyta 
kontakter är ett viktigt medel för 
att förbättra möjligheterna att 
tackla 80- och 90-talets flygme
dicinska problem. Jag är överty
gad om att en rekonstruering av 
en nordisk flygmedicinsk före
ning ytterligare skulle öka utby
tet av erfarenheter samt stimule
ra forskningen. 

Med dessa ord förklarar jag 
härmed detta nordiska flygmedi
cinska möte för öppnat och jag 
önskar Er välgång i Ert arbete' • 
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Före avresan läste Mats Nilsson 
om gymnasieskolans naturve
tenskapliga kurs i matematik 
samt i viss mån fysik, Dessutom 
repeterade han aerodynamik 
och fackengelska, 

Flygtjänsten vid FMV:PROV 
innebär flygtjänst på flera olika 
flygplantyper, Denna vana un
derlättade därför omställningen 
till olika typer under kursens 
gång, 

FMV: PROV strävar eller an deltaga med en 
elev ungefärligen varlannat till var tredje år 
vid någon utländsk provtlygarskola. Sådan 
professionell utbildning ger de nÖdvändiga 
teoretiska och praktiska kunskaper som krävs 
för styrsystem-/styrautomat- samt flygegen
skapsutprovning. * * Under en år, från juni 
-84 till juni -85, har därför kapten MATS NILS
SONbedrivitprovtlygarulbildning vid US Naval 

mycket hårt. Det kändes ibland 
som ett "slag i magen" när man 
fi ck dem åter efter rättning, säger 
Mats. 

• • Uppläggning: Första halv
året lades tonvikten på prestan 
dautprovning. Andra halvåret på 
stabilitet och styrning, bl a med 
flygning i flygplan med variabelt 
styrsystem (fly-by-wire). 

Kursen avslutades med en ut
värdering och rapportering aven 
tidigare ej flugen flygplantyp. 

- En värdefull och lärorik upp
gift om än mycket omfattande 
och krävande , Den innehöll 
provuppläggning, fyra flygningar 
plus rapport , säger Mats. 

- Arbetstiden under hela kurs
året, fortsätter Mats, präglades 
helt naturligt av det amerikanska 
synsättet - utan reglerade ar
betstider. T ex kunde man be
stämma en fredageftermiddag, 
att flygningar skulle genomföras 
påföljande lördag , Effektivt men 
lite slitsamt för den som är van 
vid annan veckory1m, 

• • Sammanlanning - En 
mycket bra kurs som gav goda 
kunskaper. Arbetsbelastningen 
var mycket hög. Man hade en 
känsla av att alltid "ligga två da
gar efter", avslutar Mats Nilsson, 

FLYGvapen NYTT tackar Mats 
Nilsson för intervjun och gratule
rar hon'Jm till prestationen att gå 
ut den krävande provflygarkur
sen som KURSETTA. Weil Done! 
En storfin PR-insats för Sverige 
och Flygvapnet!' • 

Prorflygarkursen: Tre del
grenar fanns på skolan: 

al Fixed-Wing (Som Mats deltog 1.)

bl RotaryWing (Hkp,) 

e) Systems (Främst radar/sys


tem/navigations
operatörer.) 

Alla tre delgrenarna innehöll 
akademisk utbildning (4 timl 
dag), provflygningar och rap
portskrivning. Totalt bestod kur
sen av 34 elever (32 från USA, 1 
från Italien och 1 från Sverige), 
Tre avskiljdes, 

- Teorin, berättar Mats Nils
son för FV-Nytt, omfattade 489 
lärartimmar fördelade på 28 äm
nen. Utbildningen var av föreläs
ningskaraktär med högt tempo 
och av mycket hög klass. Vi fick 
under årskursen genomgå 22 
skriftliga prov, 

- Vi fick 131,7 flygtimmar vilka 
fördelades på 16 flygplantyper, 
berättar Mats. - Samtliga DK
flygningar samt vissa uppflyg
ningar betygsattes, 

- Totalt redovisade vi 20 rap
porter (varav åtta muntliga), Det-

Test Pilot School, Patuxent River, Maryland, 

USA. * * Ener tolvmånaders slit kom be

löningen: Mats blev kursena! 

Ingen schemalagd tid utan kväl
lar och helger måste användas, 

- Rapporterna betygsattes 

ta var den mest betungande de
len av kursen , mycket pga snäva 
tidsramar och stor omfattning, 

F13:s kamragörening 

Nu har det äntligen skett' F13, 
Bråvalla flygflottilj, har fått sin 
kamratförening. Icke en dag för 
tidigt kan det tyckas, eftersom 
flottiljen kom till redan 1943. 

Hursomhelst, en kväll i juni var 
det dags. Ett trettiotal föredet
tingar - anställda såväl som vpl
gjorde slag i saken och nu väntar 
styrelsen på stor anslutning från 
en medlemspotential kring 50 000, 
som den har att agera bland. 
Denna notis är bara ett led i sam
manhanget. 

Ordförande i F13:s kamratfö
rening är enl stadgarna SJälvskri
ven, nämligen flottiljchefen - f n 
Börje Björkholm, som förresten 
själv började som aspirant där 

1948, Vid sin sida har han ett AU 
med Karl Ljunge som bas, Lars
Håkan Svensson som sekretera
re och Brita Carlsson som kas
sör, . 

Du , som mera stadigvarande 
eller som vpl haft med F13 att 
göra: Kom nu med som medlem' 
Sätt in årsavgiften , som enl stad
garna är "lägst 20 kronor", på pg 
149254-5, F13 , 600 04 NORR
KÖPING, Ange på talongen din 
tid på F13 och adress etc , Där
efter får du vederbörliga hand 
lingar och fortsatt information. 
Vill du veta mera så kontakta 
gärna vår sekreterare, tel: 011 1 
163382, • 

Sve 

Passa J. 

F6:s kamragörening 

Om ca tre år fyller F6 sina heder
värda 50 år. Som en del upp
märksamma läsare naturligtvis 
observerat, har (i innevarande 
års CFV-skrivelse angående 
flygdagar och utställningar) F6 
redan utsetts att då arrangera 
FV:s huvudflygdag, vilket natur
ligtvis gläder oss mycket. 

Då och då under årens lopp 
har tankar att bilda en flottiljens 
kamratförening dykt upp, Men 
av olika anledningar har dessa 
inte förverkligats, Nu har vi emel
lertid äntligen "kommit till skott " 
- i viss mån har naturligtvis det 
annalkande jubileet varit en på
drivande faktor, 

Vid ett möte i slutet av april i år 
beslöts enhälligt att en förening 
skulle bildas. Lika enhäll igt val
des Karl -Otto Hornwall till 
ordförande i den tillsatta inte
rimsstyrelsen, Valet var nästan 
självklart genom hans djupa en
gagemang i frågan och hans av
sikt att efter pensioneringen bo 
kvar i Karlsborg , vilket skulle ge 
honom goda möjligheter att fort
sätta arbeta för föreningen . Ty

värr ville ju ödet annorlunda, Ge
nom Karl-Ottos bortgång i juli i år 
berövades kamratföreningen, 
redan innan den kommit igång, 
en mycket värdefull medhjälpa
re, 

Emellertid fortsätter arbetet. 
Föreningens första årsmöte 
hölls medio september. Då fast
ställdes stadgar och valdes sty
relse. 

Vi hoppas nu att alla - som un
der F6:s hittills gångna ca 47 år 
tillhört, mera tillfälligt tjänstgjort 
vid eller på annat sätt känner an
knytning till F6 - ställer upp och 
stöder Västgöta flygflottiljs kam
ratförening; i första hand genom 
att bli medlemmar i den. 

Enklast blir man medlem ge
nom att sätta in årsavgiften,lägst 
10 kr, på postgirokonto 491 69 
29-5, På inbetalningskortet bör 
anges på vilket sätt man har eller 
har haft anknytning till flottiljen, 
Den som vill veta mer är givetvis 
välkommen att kontakta sekre
teraren Sven-Erik StåhJ, vid F6. 
Tel: 0505/110 00, Väl mött' • 

Ragnar Ignell 
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VM i flyg-S-kamp 

Del är knall III man Iror del är sanl. Del svenska 
lIygVallnel har gjort del igen. För 27:a gångenl 
Oslagbartl(?) Och nu med en "lIojklag" ... näslan. 
Långl ifrån hemmaIlIan. I Brasilien. Del handlar 
om ingel mindre än en idrotlslig bragd. En guld
kanlal BRA GJORTI 

Vad ingressen åsyftar är det 
svenska FY-lagets bedrift vid 
sommarens PAIM-mästerskap/ 
VM i flyg femkamp. Mot alla odds 
lyckades - efter en högdrama
tisk och sisumättad spurt - vårt 
flygvapens adepter tillkämpa sig 
guldmedaljerna såväl i lag som 
individuellt. Dessutom kneps se
gern även i reservernas tävlan. 
Lagmedlemmarna och lag led
ningen är värda den stramaste 
av honnörer. 

Något flygrally kunde dock i år 
av praktiska skäl tyvärr inte ar
rangeras . Annars också en 
svensk specialitet. 

Egentligen var det för mycket 
begärt av det unga och orutine
rade svenska laget att det skulle 
aspirera på guldmedaljenNM
tecknet. Brassarna och spanjo
rerna hölls ju som klara favoriter. 
Svenskarna låg därför lågt ... 
trots att man naturligtvis siktade 
så högt som möjligt. Man ville 
slåss ur underläge. Och gjorde 
så, ända in på mållinjen. Hem
mapublikens bitterhet över det 
missade "givna" VM -guldet för
byttes dock sportsligt till entusi
asm över svenskarnas oförtrött
liga kämpainsatser. De våras 
kamp blev till fin reklam för spor-

Orömmen alt la resa 1111 Bras/flen lick svenSkarna all resa sig redan vid hemma/ra
nlngen Och mol alla odds rack/e det /III VM-guld_Nedan ses 1985 lirs PAlM-vinnare 
(L Pellersson , f Trorsman. H Rosen & D. WitJerg) /iiI höger om 3(4 av sllver/aget 
Brasilien Langs/ lram ses chelen for flygakadem;n. Brlgadeiro-do-ar Lull Fellpp/J 
PInheiro. 
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ten och skänkte god PR för Sve
rige. 

Visserligen byggde lagsegern 
mycket på giganten Lennart Pet
terssons suveränitet och skick
lighet. Det är något svensklagen 
i många år kunnat dra fördel av. 
Men som sagt i år bestod FV-Ia
get av nästan idel nya och unga 
förmågor, som bl a aldrigt dansat 
VM-samba. Dessutom har den 
utländska standarden stadigt 
höjts år från år. Mängden träning 
har ökat i alla länder, där man 
värdesätter idrottsliga fram
gångar på ett helt annat sätt än i 
gamla "Svedala". - Speciellt ro
ligt var det för svenskarna att 
åter få möta fransoserna i ett VM. 
Det var nämligen åtskilliga år se
dan. FV hoppas på många fler 
PAlM-duster med dem - Frank-

Lennart Pel/erson har nu mo VM-guld In
dlvidue/ll. Kan han klara ett 10.-de? 

Hans Ros~n blev sensalionell fyra 81" 
han ''Lelles '' arvlagare1 

Aven reservernas tävling vanns aven 
svens/c Per Lindberg. 

rike är ju denna idrottsdisciplins 
grundare. 

• Det var våra ungdomars mål
medvetna förberedelser hemma 
i Sverige och engagerade delta
gande i flera förtävlingar som 
mynnade ut i VM-viktorian i Bra
silien. Inte gammal rutin. Vår 
flygfemkampsframtid såg för 
några år sedan allt annat än ljus 
ut. FV hade levt på sina gamla är
rade kämpars idoghet i kanske 
för stor utsträckning. Rekryte
ringen till en generationsväxling 
haltade. Men så hux flux tycks vi 
återigen fått chansen till att kun
na beträda prispallstoppen. En 
vår vana med 21 år på nacken. 
FV har helt enkelt ett homogent 
guld lag på gång. Om lagmed
lemmarna själva vill satsa det lilla 
(svåra) extra som behövs för att 
träningen skall avspegla sig i re
sultatvinster. Förutsättningarna 
finns uppenbarligen, det har 
årets VM klart utvisat. 

• Inledningsvis har lagets insats 
välförtjänt harangerats, men 
otvivelaktigt är major Lennart 
Petterssons nionde raka VM-ti
tel grädden på moset. Med årets 
PAlM-viktoria blev Lennart den 
internationella militäridrottens 
störste genom tiderna alla kate
gorier. En spontan applåd är på 
sen plats. Och den skall höras! 

Självfallet skall inte receptet 
hur FV i år vann VM eller hur FV 
kommande år försöker upprepa 
PAlM-segern offentliggöras här i 
Nordens största/bästa flygtid
skrift. Den läses ju bl a av våra 
vänner i konkurrentländerna. 
Däremot återges gärna intryck 
från drömresans tävlingsmo
ment. 

•• Vid det traditionsenliga ny
årslägret i Vemdalsskalet gästa
de oss Brasiliens chefscoach 
kapten Gabriel. Sedan dess har 
alla nordiska femkampare vetat 
att VM skulle gå i Pirrassununga, 
flygförbandet som hyser brasi
lianska FV:s flygskola . Alla 
svenska flyg femkam pare har 
känt till att Brasilien skulle kom
ma med en inbjudan till gemen
samt träningsläger under 14 da
gar i Pirrassununga. Detta sköna 
faktum lockade fram extra trä
ning hos alla våra lagaspiranter. 
Extratävling i april, MM i maj och 
MNM i juni gav en resultatmäs
sigt lätt förvirrad bild av vilka 
som skulle få förmånen att resa 
och tävla. 

Uttaget lag (utom Lennart P, 
som ensam kan s!<öta en riktig 
träning på hemmaplan) åkte sitt
vagn till Paris. Väl omhändertag
na av franska flygvapnet kunde 
jumbojeten embarkeras för lång 
direkt1lygning till Rio. 

Mottagandet i Brasilien blev 
våra 20-faldiga världsmästare i 
högsta grad värdigt. T O m en 56 
man stark musikkår stod upp
ställd framför den gigantiska 
flygskolan. Tacksamheten för 
vad vi svenskar gjort för brasi-

Fäktning iIr en IIilrovunnen svensk paradgren. en avstamp fur fortsalt kamp om laggul· 
det. Har de svenske (ovan f v) med sina vanner Iran ArgenlIna, vilka besegrades med 

hela 15-1. 

liansk flygfemkamp kan dock in
te ensamt vara orsaken till det 
suveräna omhändertagandet. 
Vänlighet och gästfrihet är en av 
värdlandets mest utmärkande 
drag. 

Det skall erkännas att det blev 
ett plus för oss med läger i Brasi
lien. Säkerligen skulle träning 
kunnat ske lika bra i Sverige, 
men inte acklimatisering och 
därmed uppladdning. 

Det var fulladdat i övriga lag 
också, som kom till PAlM i s k 
normal tid. Värdfolkets alla vänli
ga åtgärder vid mottagandet 
naggades i kanterna, då alla 
snabbt ville träna efter den långa 
resan. Blev lite irriterat på många 
håll . Allt redde dock upp sig. Det 
finns militär pli även när syd
ländskt blod hetsats. 

• FV-Iagets skjutträning visade 
sig sakna riktig grundträning för 
att hålla riktigt i ett VM. Spanien 
(med ograverat världsmästarlag) 
och Brasilien (med sammanlagt 
mer än 12 veckors gemensam 
träningstid) tog en ledning som 
kunde tyckas vara tillräcklig hela 
tävlingen ut. Men en svag start 
kan också tända ett lag, och det 
gjorde det svenska rejält. Man 
ville revanschera sig. För sin 
egen skull. För sin laglednings 
skull . För publikens skull. 

Redan i fäktningen kom avgö
randet. Som så många gånger 
förr för de svenska. Bra utdel
ning för alla i svenska laget. FV 
var tillbaka i medaljdiskussio
nen. Standarden är mycket hög 
numera, varför Lennart Petters
sons prestation var extra skicklig 

Bol/provet är en dM/g svellskgren. O/sclplmen ger for dal/gl belalt för aft stimulera 111/ 
m~lmedve/en IdOl} Iramng Här ses lagledaren H-E Hansson fl v) assistera Ola W/berg 

under slraflkas/momentet. 



- endast en ynka förlust under de 	 •• Flygfemkampen är ett av de FIktnIng: Or/enlmng: 
28 matcherna, som tog 12 tim att 	 finaste PR-vapnen Sverige/ FY 1) Pettersson, Sve 1195 p 1) Pettersson, Sve 1017 p 
genomföra. 	 har inom den mycket betydelse- 2) Plaza, Spa 961 p 2) Petersen, Dan 1016 p 

Bollprovet gick "bra" för FY ... fulla militära idrottssektorn. Re- 3) Salminen, Fin 961 p 3) Dokken, Nor 1015 p 
8) Rosen, Sve 883 p 9) Wiberg, Sve 960 pom man anlägger en "realistisk" 	 spekt för försvaret alltså. Militär

14) Wiberg, Sve 727 p 	 15) Trotsman, Sve 920 psyn. De stora bollnationerna fick 	 VM visar vad Sverige/ FY kan ut
20) Trotsman, Sve 649 p 	 26) Rosen, Sve 818 p

nämligen inte heller ut vad de 	 föra, visar FY:s kvalite och för
tänkt sig t Lennart P "taktikvila	 måga för den värld som bedö 801l/1fO.: 	 Lagt;.lIn n: 
de" sig dock genom grenen . 	 mer oss i de avseendena. Den är 

1) Plaza, Spa 998 p 1) Sverige 14122 p
Hindersimningen vann bras stor för övrigt. Aktningen och re 2) Russo, Bra 974 p 2) Brasilien 14063 p 

sarna programenligt, men inte 	 spekten för FY har i decennier 3) Silva jr, Bra 916 p 3) Spanien 14044 p 
med så mycket som de hoppats varit den största. Ett image-pund 8) Rosen, Sve 774 p 4) Finland 12479 p 
och FV fruktat. Ty vår Hans Ro värt att väl förvalta. Det gäller 16) Trotsman, Sve 662 p 5) Norge 12451 p 
sim, färsking som femkampare, alltså att använda detta stora 18) Wiberg, Sve 580 p 6) Frankrike 11916 p 
slog världsrekord med fenome PR-värde inom landet och FY 24) Pettersson, Sve 452 p 	 7) Argentina 11253 p 

8) Danmark 10406 pnala 1.00,7! Och återigenom 	 såväl i rekryteringssyfte rent all Hlnders/mnlng:även mycket goda insatser från 	 mänt som för flygfemkampens IndJ,lduelll: 1) Rosen, Sve 1186 pde övriga i FY:s lag. Ytterligare 	 framtida väl. • 
 2) Silva jr, Bra 1100 p 	 1) Pettersson, Sve 5114 pavancemang i lagtävlingen. 	 H-E H & Red. 
3) Espresati, Spa 1096 p 	 2) Plaza, Spa 4918 p

I hinderlöpningen visste den 6) Pettersson, Sve 1030 p 	 3) Silva jr, Bra 4791 p
svenska lagledningen att det 9) Trotsman, Sve 972 p 4) Rosen, Sve 4709 p
skulle bli obehagliga, överrask 15) Wiberg, Sve 878 p 5) de AJmeida, Bra 4676 p 
ningar för motståndarna. FY-la Skjutning: 6) Espresati, Spa 4668 p 
get hade tränat hinderlöpning re 1) Luengo,Spa 1040 p Hlnd6f1 pnlng; 11) Wiberg, Sve 4299 p 
jält (för första gången). Våra nya 2) Silva jr, Bra 1020 p 1) Heinonen, Fin 1044 p 16) Trotsman, Sve 4069 p 
pojkar är lättfotade på rätt sätt. 3) Talavera, Spa 1020 p 2) Rosen, Sve 1042 p 
Hans R:s fina löpning satte 5) Pettersson, Sve 980 p 3) HåvoII, Nor 1036 p Res,m;.lan: 

18) Rosen, Sve 780 P 8) Wiberg, Sve 954 p 1) Lindberg, Sve 4687 pskräck i huvudmotståndarna, 
19) Wiberg, Sve 780 p 	 13) Pettersson, Sve 892 p 2) Guasti, Bra 4631 P som därför inte förmådde avvä 26) Trotsman, Sve 520 p 	 15) Trotsman, Sve 866 p 3) Vanazzi, Bra 4468 pga kraftförbrukningen på särskilt 

skickligt sätt. Nu var det definitivt 
avslöjat att svenskarna var på 
gång och skulle kunna vinna 
även lagtävlingen. 

• Avslutningsgrenen oriente
ringen - som gick på ypperlig 
karta , bra bana och i definitiv 
vildmark - blev dramatisk. Bras
sarna visste sin styrka på hem
maplan och trodde före hinder
löpningen att de bergsäkert 
skulle vinna lagtävlingen totalt. 
Den tron var inte borta vid orien
teringsmålet heller. 

Spanjorerna, som är lite mer 
sansade och realistiska, visste 
också att de hade chansen. 
Stämningen var hög bland mål
publiken. Mycket hög sedan det 
framkommit att Rosen missat 
första kontrollen . 

Men Lennart P:s orienterings 
fullträff (igen) sänkte stämningen 
ner mot noll, främst bland den 
stora hemmapubliken. När så 
Luengo (Spanien) bröt och da 
Silva (Brasilien) missade lite 
(men tillräckligt) behövdes inget 
mätinstrument för att notera att 
nollstrecket passerats. Reaktio
nerna upplevdes nästan som 
kusliga och gav upplysning om 
att besvikelsen var enorm över 
utebliven brasse-seger. Brasilia
narna fick nöja sig med att vara 
ouppnåeliga i gästfrihet och om
händertagande. Det räcker 
långt! 

Lennart Petterson är värd en 
hel artikel själv. Den kommer ef
ter nästa VM-seger. Det skulle 
nämligen bli världsunikt (Guin
nes rekordbok?) med tio VM
segrar eller fler. (Det blir dock en 
FY-NYTT-artikel om L P hur än 
framtida PAlM-resultat kommer 
att se ut.) 

23 



Det har under senare år talats och skrilfits en 
hel del om flygburen spaningsradar. de olika 
utliIndska s k AWACS-projekten. Men hur 
långt har Ifi kommit i Slferige? Det är dags 'iir 
FV-NYTT att ge IlIsekretsen lite mer kött på 
benen. 

På 1960-talet insåg man i Sveri Dessa resulterade i ett ur de fles
ge att hotbilden i luften alltmer ta hänseenden bra alternativ. 
skulle förskjutas till låg och lägs Det innebär en fast monterad 
ta höjd. För att bättre möta den dubbelsidig rak antenn ovan 
na utveckling (markradarstationer flygkroppsryggen hos ett mindre 
har sina klara begränsningar i transportflygplan - t ex typ Met
detta avseende) påbörjades stu ro 3 eller SF.340, m fl. 
dier av flygburna radarstationer Flygprov har nyligen utförts 
för att förbättra radartäckningen med en antenntrapp monterad 
i aktuella höjdskikt. på ryggen hos en Merlin 4 C (se 

Under 60- och 70-talen fram foto). Möjligheten att bära en dy
kom en mängd olika alternativ - lik radarantenn bekräftades ge
flera utländska förebilder fanns nom dessa prov. Systemprov 
ju redan då. Samtliga var dock kommer följdaktligen att ske un
antingen för dyra eller för stora der slutet av 80-talet. Vilken flyg
för våra behov, varför inget sy plantyp som kommer att väljas är 
stem blev anskaffat. I "OB 80" i dagsläget inte fastställt. Me
aktualiserades frågan ånyo, var delstilldelningen från statsmak
vid studierna återupptogs. terna blir styrande. Målet är dock 

att anskaffning skall ske i början perspektivplan, vars "pop-utgå
av 90-talet. - Den flygburna ra va" - FV i perspektivet - utkom i 
daranskaffningen finns sålunda oktober. • 
redovisad i FV:s program- och FSISlll d 

Fågelmos på Gripen-nos 
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Fa la: Peler Liander 

HFlygand' HlJgralltH 

Huvud~tadsj~en
• o en sista gang 

85-06-27 

"Petter Röd", FV:s beteckning på den enda kvarvarande jaktdi
visionen vid F18 strax söder om Stockholm, upphörde att existe
ra kl 12.00 torsdagen den 27 juni. Tack- och avskedsföreställ
ningen genomfördes på 500 m höjd över Stockholm, Arlanda 
och Uppsala. Nedläggningen blev resultatet av ett omstritt poli
tiskt kompromissbeslut om jaktflygets framtid. 

- Tullinge behövs . Men vi har inte 
fåH de nödvändiga ekonomiska 
resurserna, konstaterade flygva
penchefen Sven-Olof Olson i siH 
tacktal till personalen vid avslut
ningsceremonin . 

- Nedläggningen av F18 bety
der aH huvudstaden från och med 
måndagen den 1 juli står utan eH 
näraliggande jaktlörband, och det 
sker i en tid då hotet från luften är 
allvarligare än någonsin, tillade 
CFV. 

Och chefen för Sektor Mill , 
överste Karl-Erik Fernander, fyll
de i: 

- Det här ären viktig sektor. Här 
finns landets politiska och militä
ra ledning och här bor fyra miljo
ner människor, hälften av hela 
Sveriges befolkning. 

- Som en säkemetspolltisk ma
nifestation borde vi få en ny jaktdi
vision Viggen till den här sektorn, 
tyckte Karl-Eric Fernander. 

"PeHer Röd " var en särling 
med många glada "hyss". Och nu 
har divisionen lämnat efter sig det 
märkligaste som har skådats I FV 
på länge, en för avskedsdagen 
knallröd (vad annars) J 35 Draken. 

- En dagslända förvisso, men 
ell färggrant minne i den nya bo
ken om F18:s historia , tyckte divi
sionschefen Alvar Nyren .. . lite 
senare. • 

Red. 
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