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Under en dryg vecka besöktes F 4
på Frösön aven Tornado-division
från Tysklands 'flygvapen. på pro
grammet stod samövning med flot
tiljens två Jaktviggen-divisioner.
Flygövningarna genomfördes även
i samverkan med luftvärnsenheter
från armens tekniska skola i Öster
sund.
Av Peter Liander

D

JA 37 Jalctvlggen och tyska Tornado I forma
tIon under samövnIngen I september.
Foto: Peter Uander/Försvarets bUdbyrå
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et tyska flygvapnets 322 Squad
ron besökte F 4 på Frösön i slutet
av september. Personalstyrkan
uppgick td'l cirka 70 personer, som med
förde sex flygplan av typ Tornado EDS .
Divisionen är hemmahörande i Lech
feld, cirka sju mil väster om MUnchen.
Dess huvuduppgift är att bekämpa luftvärn
och radarstationer, i militära termer ut
tryckt som Suppression of Enemy Air
Defence, förkortat SEAD.
På F 4 var det flottiljens första division
"David Röd" som stod för värdskapet,
men även piloter från den andra Viggen
divisionen deltog i övningarna. Under en
vecka genomfördes flygövningar i direkt
samverkan mellan svenska och tyska flyg
besättningar.
Samövningen, som benämndes "Mon
sterrneet", tillkom på initiativ från den tys
ka divisionen.
- De kontaktade oss sommaren 2001
och hörde sig för om de kunde komma hit,

säger major Gabor Nagy, chef för David
Röd.
Att besöket kallades för "Monsterme
et" förklarar han med att båda divisionerna
har odjur i sina respektive divisions
emblem . Tyskarnas t1ygoveraller pryddes
av special broderade tygmärken förestäl
lande de två emblemen.
Dagligen genomfördes två flygpass
från Frösön, med fyra flygplan av vardera
typ. Det som övades var huvudsakljgen
något som enligt Nato-terminologin be
nämns Combined Air Operations, förkor
tat COMAO, vilket innebär att olika tlyg
slag agerar i direkt samverkan.
I det här fallet innebar det att svens
karna skulle utgöra jakteskort åt det tyska
Tornado-förbandet. Dessa skulle i sin tur
finna luftvärnsgrupperingar som fanns
utplacerade i den jämtländska terrängen.
Vid upptäckt bekämpades dessa med fin
gentde signalsökande robotar av typ
HARM (High speed Anti-Radiation Miss- ............
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ile). Jakteskolten utgjordes aven rote JA
37 Viggen. På motståndarsidan användes
ytterligare en 37-rote, även den från F 4.
- Taktiken som har övats gick ut på att
den eskOlterande Viggen-roten flög in mot
målområdet några minute r före Tornado
gruppen, med målsättningen att bekämpa
den fientliga jakten. Må let var att
Tornado-besiittningama s kulle kunna upp
täcka och anfalla luftvärnsställningarna
utan att ri skera att anfallas av fientli gt jakt
flyg, säger Gabor Nagy.
r e tt verkligt stridsscenario skulle den
na procedur kunna vara inled ningen på ett

attackanfall. De två inledande insatserna
med jakt och SEAD-flyg har då använts
till att und a nröja så mycket som möjligt av
hoten mot attackflyget.
- Varje flygp ass har varal i en dryg
timme. Mestadel s har SEAD-förbandet
opererat på relativt låg höjd , medan jakt
flygplanen opererat i mer varierande höjd
sk ikt, säger Gabor Nagy.
- Den fientli ga jakten har flugit i e n så
kallad CAP, Combat Air Patrol, innan de
har satts in för anfall.
Samövning med utländska flygförband
och tillämpning av utl ändska sätt atL flyga

Två divisionschefer i samspråk över en flygkarta, majorerna Gabor Nagy från F 4 på Frösön (t v)
och Siggi Beck från tyska 322 Squadron. Till höger ses fyra Tornado taxande på Frösön.

26

ger nya erfaren he ter. Gabor Nagy tar sä r
skilt upp ett begrepp kallat Bullseye Con
trol som tilliimpas vid tillfällen so m dessa:
- De tta är nytt för oss, man refererar
luftbilden i förhiillande till en v iss re fe
renspunkt, som iir förutbes tämd till ett viss
geografiskt läge som anges i longitud och
latitud. Utifrån den punkten anges bäring
och avstånd till o lika objekt , so m till
exempe l e n luftvärnss tällning.
- De t svåra är alt föreställa sig en läges
bild utifrfm Bullseye-Iäget. Vi har diskute
rat det en del med tyskarna , som säger att
det tar flera lIrs träning att bli bra på att

Foto: PeCet Llander/Försvarecs

bl/dbyr~

FlygvapenNytt • 4 • 2002

Till höger:
Major Ralph Engelbrecht från tyska 322 Sqn
tillsammans med major Gobor Nagy från F 4
efter ett pass i Tornado EDS.
Den tyska divisionen har bred erfarenhet av
internationella operationer. Major Engelbrecht
berättade att man började öva i internatio
nella sammanhang 1995, fyra år senare del
tog förbandet i Kosovo-kriget, då baserade i
norra Italien.
Stridsuppdragen kunde bli upp till sju tim
mar långa tack vare flera lufttankningar över
Adriatiska havet eller Makedonien.

Till vänster:
JA 37 och tyska Tornado bryter ut ur en tät
flankformering och påbörjar ett övningsupp
drag över Jämtland.

snabbt bilda sig en uppfattning om luft
läget i relation till Bullseye.
- Vi har tränat på det under några
veckor inför Monstenneet, men inte med
så många flygplan som nu , säger Gabor
Nagy.
Svenska piloter måste dock anses ha
bra förutsättningar att bli vana med att
använda Bullseye som referens, eftersom
det i Viggens och Gripens system går att
lägga in Bullseye-läget och få det presen
terat på den taktiska indikatorn.
Inför Monstenneet och flygövningen
Frisian Flag i Nederländerna, har tio av
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flottiljens piloter förberett sig genom att
flyga mellan tio och 15 pass med flyg
planens system inställda i enheterna fot
och knop.
- Synd att inte fler av oss som har kun
nat få chansen, men det är vad vi har kun
nat klara av med tillgängliga resurser,
säger Gabor Nagy.
Gabor Nagy vill gärna framhålla vikten
av att öva i internationella sammanhang
och tycker att det bör ske oftare.
- Det är så mycket som är nytt. Det gäl
ler till exempe l förberedelsearbetet inför
en övning, eller att man utomlands arbetar

på lite olika sätt. Jag upplever att hos tys
karna har enskilda förare stöne befogen
heter än vi och får ett stöne ansvar än vi är
vana vid . Det gäller även i den dagliga
flygtjänsten, inte bara under övningar.
Att utbytet av övningarna är ömsesidigt
är inget som Gabor Nagy tvekar om.
- J ag vet att de u ppskattar att öva här,
bland annat på grund av den stora till
gängligheten på övningsområden . Jämfört
med i Tyskland kan vi erbjuda större luft
rum att öva i, dessutom i närheten av flyg
basen, vilket ger ett effektivare utnyttjande
av flygtiden.
~ ~ ~
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Fänrik Matti Wiksten (t v) följde en tysk tekni
kerkollega och fick en god inblick i marktjäns
ten med Tornado.

Cross servke
Monstelmeet inriktades främst på fly göv
ningarna. Den tekni s ka markpe rsonalen
påverkades inte i så sto r omfattning, med
undantag av ett fåtal svens ka fly gte kniker
som de ltog i så kallad Cross service.
Det innebar i praktike n att ett antal
svenska te kniker fick följa e n tysk kollega
för att studera hur de a rbetar med Tornado.
Tanken var atl tyska tek nike r på motsva
rand e sätt s kulle följa e n Viggen-tekniker.
Så blev dock inte fallet, eftersom alla när
varande tyska tekniker behövdes i sina
ordinarie befattningar.
Fänrik Matti Wiksten var e n av de som
på nära håll fick stud e ra linje tj änsten med
Tornado under e n halv dag. Det var första
gå nge n han kom nä ra e n utl ändsk flyg
planstyp. Något som gav inblick i ett
arbetssätt som på må nga sätt skiljer sig
frå n de t svenska.
- De t är intressa nt att få se en helt
annan metodik, det är inte mycke t som är
likt vårt arbetssätt. Men det är kul att se att
de är samma sorts folk vi och lätta att få
kontakt med , säger Matti Wiks te n och
fOl1 sätte r:

Ett av de t}lst(a i ornado-f1ygplanen som
besökte Frösön hade radioanropet
"Monster". Flygplanet är ett av de ordinarie i divisionen, men har också en
specialmålning för att symbolisera
tyska flygvapnets "monster-division ".

28

- När flygplanet kommer in efter fl yg
nin ge n stannar det först till på plattan, tek
nikern kontrollerar däcken innan det kör
fram till uppställn ings platsen.
- De gör saker som inte alls förekom 
mer i vår värld. De sätter säkringspinnar i
huvud stället, nosstället, släpper ut öve r
try ck ur motorns växellåda efter varje
pass.
- Man får e n känsla av att de jobbar
mycket mera med fl ygplanet jämfört med
oss, och kontrolle rar samma saker fl era
gånger. Det som de kallar snabb klargör

Under Sverige-besöket flögs WMons
tret" flitigt, oftast med svenska piloter
i baksits. De fick prova på Tornados
flygegenskaper samt orienterades om
hu r dess system för att lokalisera luft
värns- och radarstationer fungerar.

ing tar 30 - 40 minuter för fyra personer.
En normal fredsmässig klargöring av
Viggen brukar vi klara av på en kvart med
två personer.
- Inför fly gning går de ige nom massor
med kontrollpunkter, safety c hecks, de gör
kontroller bakom ett stort antal luckor och
de s tår cirka en kvart på plattan med
gående motorer medan detta utförs.
- Sedan rullar fly gplanet fram en bit,
teknikern tar s ista sä kerh e tsp inne n och
bromstryck och däck kontrolleras ige n.
Sett ur en tekn ikers perspektiv anser
Matti Wiksten att Tornado än då verkar
användarvänlig:
- Alla luckor till apparatrummen stängs
med snäpplås , jag har inte sett e n sk ruv
mejse l på hela dagen.
- Dess utom kan det mesta göras i nor
mal arbe tshöjd , man kan stå upp . Det
mes ta är lätt gripbart. Hela moto rinstalla
tio nen nås genom stora luckor, precis som
på en Gripen.
En annan ski llnad mell an svenskt och
tyskt a rbe tssätt är att de har särski ld per
sonal som enba rt arbetar med fly gpla nen
på pl attan, medan andra specialiserats på
underhåll sarbetet inomhus. De t finns även
specialister på olika delsystem som mo to
re r, elektronik etc .
Matti Wiksten berättar att han fick frå
gan om vilken del som var hans specia li
te t:
-lag svarade allt. Då sa tys ke n coolt!
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