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En människa som är 90 år är one kli gen ga mmal, men en orga ni satio n ell er en fö retee lse
som fyller 90 år är ege nt li gen inte så ga mmal.

T

itta på våra syskon i försvarsfam iljen armen eller marinen,
de har funnits mycket längre än flygvapnet. Samtidigt är
90 år rätt mycket om ma n jämför med företeelser som
Internet, mobiltelefoni eller sociala med ier som inte varit med oss så
länge. Så på något sätt är vi unga, men ändå inte oprövade eller
omogna.

Vad är f lygvapnet i dag?
Med ett hårdnande säkerhetspolitiskt klimat i vå rt nä rområde och
med ett tyd ligt ökat försvarspolitiskt intresse är vi i Flygvapnet i
dag mer efterfrågade än på länge. Vi har under de senaste åren
gjort en omställning till att prioritera det nationella försvaret igen,
även om vi fortfarande ska kunna genomföra insatser internationell t. Vi tillfö rs ny materiel och persona l och vi övar i en omfattning som vi inte gjort på många år. Under året kommer Flygvapnet
delta med våra krigsförband i försvarsmaktsövn ingen Aurora 17,
en övning som ti ll sin omfattn ing inte ge nomförts i Sve rige sedan
1993. Vår största utmaning, här och nu, är att få res urserna att
räcka till för all t vi vil l och behöver göra; beredskap, övningar,
utbi ldning och utveck li ng. Vi vill snabbt öka vår fö rmåga och vi
vi ll leverera försvarsförmåga va rje dag.

Varför en Jubileumsutgåva?
Va rt är vi på väg?
Omvärlden och tekniken förändras och utvecklas därför måste även
Flygvapnet utvecklas. Artificiell intelligens, robotiser ing, fjärrstyrda
fa rkoster, cybervapen, ökade räckvidder, integrerade sensorer och
ny taktik är områden som jag är helt övertygad om att vi komme r se
mer av de närmaste åren. Vi kommer behöva följa och i vissa väl
valda områden leda utvecklingen. Våra metoder att leda och slåss
måste vara moderna och i balans med persona l och teknik.
Oavsett vi lken väg vår framtid tar så kommer Flygvapnet behöva
kompetenta kvin nor och män som fattar beslut, utbildar och genomför insatser. Vi kommer även i morgon behöva mycket skicklig
personal. Flygvapenandan, dvs. vå rt sätta att vara och lära, kommer
vara än viktigare i framtiden. Flygvapenandan kommer vara ett
starkt varumärke för oss när det gäller att attrahera de bästa tjejerna
och killarna till oss.
Jag önskar er en trevlig läsn ing av detta jub ileumsnumrner av
FLYGVAPENNYTT och jag hoppas ni hittar både välbekant och lite
nytt bland artiklarna.
Avslutningsvis vill jag framföra ett tack till alla er som bidrar till
att bygga och utveckla vårt Flygvapen och ett särskilt tack till alla er
som gjort 90-årsfirandet förra året möjligt.
Gen era lm ajor Mats Helg esso n

Var kommer vi från?

Flyg va p ench ef

Efter det Kalla kr igets decennier gick Flygvapnet in i 90-t:a let med
en god nationell försvarsförmå ga. En förm åga som di\ int e var e[Lcrfrågad och som därför i 90-talets o h 00-Lu l ' lS försvarsbeslut
reducerades och om inriktades i om gån gar o h för att cl lir ·f't r gå in
i 10-ta let med en mycket god förm åga nit g •nomförn inlcrnalionella
insatser. Jnsatser i Afghanistan , pil Ba lknn, liv ·r Liby ·n o h på andra
platser hår visat att vi verklig n ktrn g ·11 0111mrn insuts r utom lands.
Vi kommer också från en tid m ·d drygt 100 llr tlV motordriven
flygn ing, 17 december 1903 flög O r·vll l ' Wrlght för första gånge n
med ett motordrivet tlygp lan och det hnr 011 •kil ren varit en extrem
utveckling inom flygomr~d ' i s ·<.1 :111 d ·ss. Innovation och tekn isk
utveckling är en de l av Plygvuprwl s I N/\ o ·h vi har med vårt innovativa arv mycket god~ rnöj ligh ·tl'I' nll 111lllt1 !'ramtiden.
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FLYGVAPENNYTT är en tidskrift som under decen nier beskrivit livet i och utanför Flygvapnet.
Innehållet har speglat såväl materiel som människan där den senare är själva själen i försvars grenen och förklarar varför vi står där vi står i dag.
•'

I flygvärlden var FLYGVAPENNYTT en ikon och en
mycket uppskattad tidskrift med en inte oansenlig
upplaga. Redaktörer som Jan Charleyville och
Peter Liander var tidskriftens ankare under många
år och bidrog att tidskriften fick den status l:Jen
hade. Det var därför naturligt att i dåvarande
Flygvapenchefens, generalmajor fvficael Bydens,
vision om att manifestera Flygvapnets 90-åriga
existens, låta "FLYGVAPENNYTT" vara en av de
olika aktiviteter som ingick i visionen.
Att tidskriften - i likhet med värnpliktssystemet kanske kan anses "vilande'; gör det extra spännande att som en fågel Fenix återuppstå, om än
bara med ett enda j ubileumsnummer.
De övriga aktiviteterna som på olika sätt påvisar
Flygvapnets första 90 år återfinns i tidn ingen för
att ge alla som har en koppling till Flygvapnet en
möjlighet att återuppleva artiklar om och med
Flygvapnet under jubileumsåret.
Detta specialnummer blir en aptitretare inför nästa
stora jubileum 2026 - när vi fyller 100 år!
RO Övers telöj t nant Ulf Cron a
Projektled are FV 90 år
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Flygvapenchefens rundresa
Med an ledning av Flygvapnets bildande för
90 år sedan , besökte Flygvapen chefen
samtliga ned lagda flotti ljer, vilket inte har
genomförts någon gång tidigare.

yftet med rundresorn a va r att hedra
och minn as de som en gång arbetade
och vigde sitt liv åt Flygvapnet och för
Sveriges frih et.
Det var naturli gtvis en stor ära fö r Flygvapnets kamratfö reninga r att få en stund
med Flygvapenchefen oc h få till fä lle att informera om föreninga rn as ve rksa mheter,
inte minst det ideella stöd som lämnas till
Fö rsva rsmakten inom tra ditioner och tradi ti onsvå rd, men även inom veteranstödet.
Första besöket genomfö rd es vid f.d. Kungl
Hallands flygfl ottilj F 14 i börj an på mars.
Därefter följde besöken ett geografiskt mönster under sommaren och hösten, fö r att avslutas den 12 januar i 2017 i Finland och vid

S

Flygvapnets jubileumsceremoni
en 1 juli bj öd Flygvapenchefen in
till en jubileumsce remoni vid flyga rmonum entet i Stockh olm, som
vid så många tidiga re jubi leum och högtid liga ceremo ni er fö r Flygvap net. Under stråland e solsken hade nä rmare 300 person er
sam lats fö r att uppmärksa mma och hed ra
det svenska Flygvapnet som bildades den 1
juli 1926.
Ceremonin in ledd es med en överflygn ing av en gru pp )as 39 Gr ipen , en ro te
TP 84 He rcules, Tea m 60 sa mt tre helikopt-

D

ra r. En fanvakt m ed Högkvarterets fa na, en
fan borg med flygfl ottiljernas fa nor sam t
Armens musikkå r deltog. Flygvapenchefen
höll ett hyl lningstal till Flygvapnet och lade
ner en blomsterkrans vid monumentet.
"Framf ör allt är Flygvapnet sin personal.
Utan professionella och lojala m edarbetare
är vi ingenting. Flygvapenandan består av
karaktär och Laganda som utvecklar gruppen. Här f inns bland annat viljan att lyckas,
samarbete, en förmåga att Lära av sina misstag och att aldrig ge upp", sa Flygvap en chefen

Rundresorn a har rönt stor uppskattning vid
flottiljer och skolor med traditionsan sva r.
Kamratfö reningarnas mottagand e av Flygvapenchefen, visar att iden fö ll i mycket god
jord på de besökta platserna. Det historiska
arvet är en av grundstenarn a för en lyckosam
utveckling av Flygvapnet, där vingslagen från
förr alltid finn s med i våra mi1111en.
Flygvapnets k amratfö renin gar t räffas
vart annat år fö r att utveckl a ideer om hur
fö reninga rn a ka n stödja flo ttiljern a med
olika tj änster, m en även fö r att träffa
Flygvapenchefe n och få det sen aste om
Flygvapnet och vägen mot 100 år.

PA Överste löj t nant Gun nar Persson
F V Kfr Samverkansgrupp
Foto där in get an nat anges: Gunnar Persson

under jubileumsce remonin. Efter ceremonin vid Karlaplan fö ljde en mi nnesceremoni
och ko rum i Flygvapn ets minnesh all i
ämbetsbyggn aden Tre vapen.
Flygvap e nch efen oc h fä ltprost Sten
Elmberg ledde kommet fö r att under stillhet
och m ed musik frå n Arm ens musikkå r
hed ra de som om kommit i Flygvapne t.

Förvaltare Joakim Hiertner

Ceremo ni formering på Söde rtörns fl yg flott ilj (F 18)

Ros lage ns Flyg fl ott ilj (F 2)

I Häge rn äs
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I Tullin ge.

Krlg sflygsko lan (F 5)

Foto: Lei f Ström

11 . heli kopte rdivisionen (11. hkpdiv)

I Be rga

Svenska frivilligflottiljen (F 19) I Olkkajärvi, Fin land
Fo to: Louise Lcvin/Försva rsmakten

Foton: Jimmy Croona/Fö rsva rsmakten
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den flottilj, F 19, som Sverige satte upp fö r att
stödj a Finland i det finska vinterkriget.
Run dresorna gen om fö rdes med en inledande in fo rmation med kamratföreninga rna
och avslutades m ed en minnesceremoni vid
förband ens minnesmonum ent. Deltagare
var föreningsmedl emmar, särskilt inbjudna
från kommun och sa mverkan sparter sa mt
represe ntanter från det fö rband som har
traditi onsansvaret fö r den nedlagda fl ottiljen. Även med ia bjöds in fö r att få info rmati on om den militära verksa mh etens
betydelse fö r orten.
Den ceremoniella delen bestod i att Flygvapenchefen och Ka mratförenin gens ord fö rand e höll några korta tal, varpå en tyst
minut fö ljdes av en kransnedläggning vid
minnes monum entet. Avslutnin gsvis spelades fö rbandets marsch och Flygvapenchefen
överl ämnade en speciellt framtagen min ness köld till kam ratföreningen.
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I Lju ngbyhed

Hälsin ge flygflottilj I (F 15) I Söderhamn
Foto: Louise Levln/Försva rsmakten
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lämpning av fl ygplanet och stridstekniker
so m luftstrid och attackanfa ll.
Grund en fö r hur vi ser på vå r utbild nings metod lades fö r snart 45 år sedan när
SK 60 va r nytt so m skolflygplan oc h vi had e
utarbetat en ny urva lsprocess. Trots dessa
stora investerin ga r i flygutbildningen nådd e
m an inte några märkbart positiva föränd rin ga r i utbildnings res ultatet, avskiljnin gs proce nten va r fortsa tt hög oc h det var
många tänkbara pilo ter so m skiljdes från
sin ll ygutbildnin g. G runden so m då lades
fö r vår utbildnin gs metod, som har ett ben i
vad vi gö r och ett ben i hur vi gör, är att vi
ska ha ll yglära re m ed hög kvalitet som fo ku se rar på utbildnin g oc h lärand e. D et ska
vara tydligt för eleven att vi som fl yglärare
foku serar på att lära dem ett yrke istället fö r
att ko nt rollera vad de ka n. Det kan tyckas
vara en enkel sa k men man ska komma ih åg
att utgå ngs pun kten ska vara utifrån ett elevperspektiv och inte utifrån ett fl yglärarp erspekti v. Vi eftersträvar ett öppet utbild nin gs klim at där vår må lsä ttnin g ä r att
eleven ska lära sig så mycket som m öjligt
und er den tid de är und er g rundutbildning.

•

Flygvapnets flygutbild n1ng
- i går, i dag och i morgon
en ledand e tanken i verksamheten
är att alla som arbetar i en roll so m
har m ed flygtjänst att göra ska ha
en ge mensam kulturell förståelsegrund för

D

vad ll ygtjänsten innebär. Detta är något som
har vidareutveckl ats und er de år som llygskolan varit base rad p å Malmen. I d ag
ge no mgå r cirka 65 individ er någo n form av
utbildning i ll ygskolans regi per år oc h av
dessa är det 24-28 so m geno mgå r en g rund läggand e flygutbildning som pilo t (flygplan ,
helikopter eller T UAV).

skol an i Ljun gbyhed (F 5) upprättad es.
D ärmed har de n svenska militära flyg utbildningen utvecklats und er mer än 100
år. Stora utvecklingss teg togs under tiden i
Ljungbyhed vilket var naturligt då utbild ningen var förl agd där i 70 års tid. Vi a någ ra
år på F 10 i Än gelholm och F 16 i Uppsal a är
Flygskol an sedan 2003 fö rl agd till M almen .
Tillbaka till ursprunge t m ed andra ord .
2006 överfördes Flygs till Luftstridsskolan .

Dagens flygutbildn ing

Arvet

Basen för Flygskol ans, Flygs, verksa mhet är
de grundläggand e flygutbildningarna till att

På Malmen bedrevs flygutbildning i Baron
Cederström s regi redan 191 2 och 1913 tog
Arm ens Flygkompani över skolan. Armens
fl yg komp ani och Marin ens fl ygväse nd e
öve rfö rd es till Flygvapnet 1926, då Flyg-

bli strid sflyg pil o t, heliko pterpilot eller
transport- och specialfl ygpilot. H elikopterpiloterna startar i dagsläget sin utbildning
v id H eeresfli ege rwaffensc hule i Blickeburg
Tys kl and , en halv timm es kö rnin g fr ån

6

H annover. D en svenska llygutbildnings verksamh eten i Tyskland etablerad es 2008
och i Bi:1 ckeburg lär sig eleverna grunderna
i att flyga helikopter innan de ko mm er till baka till Sveri ge fö r att fortsä tta sin takti ska
grundutbildnin g vid FlygS (GTU/ H) . H är
lär sig eleve rn a taktisk tillämpnin g av heliko ptern. I Tyskland genom fö rs utbildninge n
på heliko pter EC- 135 och vid Flygs anvä nds
HKP I 5. Strid sflygpiloterna samt transpo rtoch specialllygpiloterna geno mför från första dagen hela sin grundllygutbildning på
fly gplan SK60 vid FlygS på Malmen där
transpo rt- och specialflygpilotern as grund lägga nde takti ska utbildning är ett kn appt
halvår ko rtare än den som är inriktad mo t
stridsflyg, )as 39 G ripen . Und er G FU/F lär
sig elevern a g rund erna för att llyga llygplanet och på GTU/F utbildas de i taktisk till -

FLYGVAPENNYTT I Jubileumsutgåva I 2016

Flera sto ra beslut som påverkat flygutbildningen togs under 70- och 80-talen men
utvecklingsprocesse n för att nå vår m ålsättning har fortsa tt fram till nu och ko mm er

kun skapssyn likt den inverkan skriftspråk
och boktryckarkonst hade en gå ng i tid en.
D et är dock svårt att se va d det innebär här
och nu när v i är mitt inne i processen oc h

fo rtsatt vara und er ständig utveckling. Vår
utbildnings metod är inget som sköter sig
självt i en militär högriskmilj ö utan kr äve r
en ko ntinu erlig m edve tenhet hos p ersonalen o m var vi står och vart vi är på väg.
Metoden ska vila på vetenskaplig pedago-

när vi sa mtidi gt är en del av den. Vi måste
dock vara med i framkanten när det gäller
hur vi ska bedriva utbildninge n och identi fi era såväl de nackd elar so m fö rd elar som
utvecklinge n fö r m ed sig. Milj ön so m vi
militära piloter verkar i har även den för -

gisk grund där kun skaper om lära nd eprocesse r är sty rande, det är något vi är
mycket noga med. D et få r inte vara allm änt
tyckand e och så kall at sunt förnu ft som styr
hur fl ygutbildnin ge n ska bedrivas. Vår

ändrats i takt m ed den tekni ska utvecklin gen . Vissa grundl äggand e kognitiva förmågo r är do ck oföränderli ga. D etta sam mantaget har skapat en intressa nt utgå ngspunkt in fö r framtiden där vi so m er farn a

metod måste också vila på beprövad er fa renhet i fo rm av fl yglärarnas saml ade erfa renheter och det o rga nisato riska minn et.

lä rare och yrkes utövare ska ska pa en
lära nd es ituation för vå ra elever i en digital
milj ö där vi lärare är "immigranter" och
eleverna är "ursprungsinnevå nare''.
Elevern a är uppvuxna med att förstå och
tolka det tekniska grän ss nittet m ed an
lärarna har en längre lärand eväg för att fö rstå på samma sätt. Lärarna är vana vid en
lärand ep rocess som bygge r på en stegvis
uppbyggnad av en yrkesprofessio n ("just in
cirkase learnin g") och eleverna är mer vana
vid snuttifi erat (frag menterat) n ätverkslärande ("Ju st in time lea min g") . D et har

Morgondagen
Den di gitala tekniska utvecklingen är någo t
vi m åste anpassa oss till inför framtid en.
D en di gitala revolutionen med sm arta telefon er, su rfpl attor och m öjlighet till ständi g
uppko ppling m o t Intern et är n ågo t so m
påverkar såväl lärandeprocess som lärand emiljö. Den di gitala revo lution en ko mm er
sa nn olikt att ha en inverkan på lärande och
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alltid varit konflikter mellan olika generationers syn på lärande,
kommunikation, relationer och ledarskap, men dagens digitala miljö
gör det extra intressant och utmanande. Vi äldre ska sluta leta våra
likar i den yngre generationen och fokusera på hur vi ska ge dem den
grund de behöver för att bli framtidens militära piloter.
SK60 har fungerat som skolflygplan i snart 50 år och det håller
fortfarande måttet sett ur ett plattformsperspektiv, det är ett utmärkt
flygplan att lära sig flyga med. Utvecklingen har dock gått framåt på
detta område och i dag kan man med de moderna skolflygplanen
som finns på marknaden öva de förmågor som övergripande kan
kallas systemträning. Med denna förmåga kan man träna hanterand~t av den stora mängd information som genereras i ett stridsflygplan i form av radar, varnings- motmedelssystem, bildsensorer och
vapenleveranser. All denna information simuleras i realtid ombord
på flygplanet och för den övade eleven uppl evs det precis som om
det skulle vara en riktig radar och riktiga vapen som används emot
en riktig motstå11dare. Sedan några år håller Flygvapnet på att stu dera och planera för en anskaffning och ett införande av ett nytt
flygutbildningssystem med dessa systemträningsförmågor i syfte att
morgondagens flygelever ska ha en större kunskap än dagens när de
startar sin inflygning på Jas 39 och TP 84. Med detta skulle flygtim mar i Jas 39 och TP 84 kunna frigöras för att använd as till ökad
operativ effekt i stället för till utbildning.
Framtiden ser som alltid intressant och utvecklande ut.

Air Pow r Symposium
Från flygplan med dukklädda
vingar och pionjärer i lufthavet
till Jas 39E. Hur har Luftförsvaret utvecklats från 1926 till
i dag och hur kommer den
framtida teknikutvecklingen
att se ut?
ilka fö rmågor krävs i framtidens
luftförsvar? Detta var frågor som
stod på agendan när Flygvapnet
under två soliga och varma dagar i augusti
bjöd in till Luftförsvarssymposium i Linköping.
Torsdagen den 25 aug usti startade Flygvapnets Luftförsvarssymposi um (Air Power
Symposi um) med prominenta deltagare
från Europa, Nordamerika och Afrika. I två
dagar genomfördes föreläsningar i Helikopterflottiljens hangarer i Ma lmslätt,

V

Major Michael Rosenqvist
Stf chef Flygskolan

GTU/ H
12 m6n
GTU/F

CT/CIH JAS 39

12 mån
TRANSPORT· OCH
SPECIALFLYGPILOT
GFU
CT
TFHS

GFU/F
12 m6n

Grulidläggande Flyqutblldnlhg
Conversion Trainlng (TIS)

ClTU/ TP
6 mån

GTU
ORT

C'JICRT
IHIK Pl'./1!>/16

TF HS
13 mån

Linköping.
Syftet med symposiet var att göra en resa
från dåtid, via nutid, till att blicka in i framtiden för att ge en bild av de förmågekrav
som kan komma ställas på det framtida
luftförsvaret, säger överstelöjtnant Fredrik
Pålsson, LSS. UTVE LUFT fick tidigt uppgiften av Högkvarteret att planera och genomföra ett "Air Power Symposium" vilket
gjordes i nära samverkan med HKV PROD

cr1crn
TP8M5100/S102

Grundläggande Taktis~ Utbildning
Combat Readlness Tr~l m ng (GFSU)

Trafilcflygarhögs~olan

Anm. CT och GR1' har olika längd beroende på vilket flygslag pjldten tillhör. Inom respektive flygslag

kan längden också Variera beroeritte på typ av heUkopter eller tran~port och !$1;leclalflygplan. Skedena
CT/CRT I bilden ovanför sl(a därför inte betraktas som skalenligt återgivna.

FLYG.
I en för dagarna omdekorerad hangar
hölls föreläsningar med inbjudna talare från
näringsliv, myndigheter och andra länders
försvarsmakter. Bland deltagarna kan bl.a.

nämnas HMK Carl XVI Gustav, Sveriges
Försvarsminister, Överbefulhavaren, Flygvapenchefen tillsammans med ett tiotal
flygvapenchefer och flygvapenkollegor från
20 andra nationer.
Den första dagen hade fokus på teknik
och efter att Flygvapenchefen, generalmajor
Mats Helgesson, förklarat symposiet invigt,
tog moderator Dennis P Merklinghaus
hand om taktpinnen. Denn is P Merklinghaus, som till vardags är chefredaktör för
den internationella tidsskriften Military
Technology, dirigerade taktfast föreläsarna
utmed stigen med start 1926 till dags datum
för att sedan försöka sig på att staka ut vägen
mot framtiden.
Den första delen av stigen målades upp
av Ulf Nilsson, chef på Saab Aeronautic som
på ett målande sätt beskrev historien kring
hur Saabs flygplanstillverkning kom till,
genom att dåvarande AB Svenska Järn vägsverkstäderna, ASJ blev ASJA, där det
sista A:et stod för Aeroplanavdelning, med
framtagande av modell F 1. Saab grundades
1937 och har sedan dess producerat många
kända flygplan, som J 29 Tunnan, A 32
Lansen, J 35 Draken, JA37 Viggen och det
senaste Jas39 Gripen, där nu utvecklingen
fortsätter mot E-versionen.
Överste Oscar Hull från HKV LEDS
INRI, fortsatte måla upp stigen genom att
beskriva Försvarsmaktens långsiktiga förmågeutveckling, och de globala strategiska
trenderna mot 2035. Överste Oscar Hull
kommenterade den tekniska utvecklingen
tillsammans med den framtida operativa
stridsmiljön. I samma block följde sedan brigadgeneral Ingela Mathiasson och överste-

löjtnant Mats Knafve, från FMV, som inledde
med att beskriva hur FMV kom till och vilken roll myndigheten har som länk mellan
Försvarsmakten och industrin. Överstelöjtnant Mats Knafve beskrev hur Jas39 Gri pen
tagits fram från sta rt och sedan vidareutvecklats genom åren, samt det senaste
utvecklingsspåret Jas 39 Gripen E.
Knut Övrebö och Micael Johnsson från
Saab fortsatte målandet av sti gen med att
beskriva hur vägen framåt kan se ut med en
föredragning om teknikens möjligheter i
framtiden kopplat till system och plattformar inom lu ftstridskrafterna. Bland annat
pekade de på olika teknikutvecklingsspår
_} Olll kan komma att påverka flygstridskrafterna i framtiden och med det vikten av
långsiktiga inriktningsdokument som den
paria men ta riska I u ftförsva rsu tredni ngen
2040 och arbetet inom den nationella forsk ningsagendan, NRIA, och deras visionsarbete mot 2050.
Den framtida vägen fick ytterligare en
inramning av Dr Peter W Singer som förklarade att framtidens krigsscenarior styrs
inte av vad som är tekniskt möjligt, det styrs
av vår egen begränsning att utnyttja tekniken. Dr Peter W Singer gjorde en trend spaning mot framtiden och presenterade
sex olika områden; drönare/robotar, tredimensionella skrivare, "internet of things"
(sakernas internet)/ art ificiell intelligens,
designade droger och nya högenergivapen.
Föreläsningen gav en tankeväckare för vad
tekniken kan göra redan i dag och vilka
möjligheter som väntar runt hörnet. Peter
Singer gav en rad exempel på olika utmaningar, t.ex. hur man kan använda sig av

Foto: Philip Stevens
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vapen som fj är rstyrs på di stans med uppkopplade dato rer, eller hur våra br ittiska
kollego r på kort tid tillverkade en drönare
ombord på ett av sina hangarfartyg till sjöss.
Peter Singe rs fö reläs n ing blev föremål för en
artikel i NyTeknik med rubriken "Morgo ndage ns teknik skap ar nya hot". I artikeln
berättar Peter Singer att "det är inte den part
som har det telrni skt bästa vapnet som vin ner utan den med den bästa doktrin en".
Vid are uttryckte han sin oro öve r att "försvarsindustrin i dag inte gör jeepar, utan
Fe rraris''.
Flottilj chef vid F21, överste Ca rl -Johan
Edström fördjupade sig tillsa mman s med
Lars Sjös tröm, Saab Aeron auti cs, i vikten av
str id m ed system i samverka n inom m ark-,
sjö- och lu ftarenorn a. De beskrev detta uti från både ett använd ar- och tillve rka rperspektiv och tryckte på behovet av integrerade system av system i syfte att kunna

10

möta fra mtid a ut manin ga r i en alltmer
kompl ex strid smilj ö.
Med grund i förs ta dage ns teknikföreläs ninga r genom fö rd es två p aneldebatter;
den första paneldebatten hade ge mensa m
tekni sk utveckling som tema. Vilken sekto r
kommer att stå fö r drivkraften för den fram tida utvecklin ge n inom luftstridskrafterna,
militär eller civil? Panelens deltaga re va r
konteramiral T homas Engevall (H KV),
generalmajor Johan Svensson (FMV), Pontus
De Lava l (Saab) och PhD And ers Blom
(Innovair).
I den andra paneldebatte n ställdes fråga n om hur man kan harm onise ra tekn ikutveck ling oc h för måge utvec klin g. Styr
teknikutvecklinge n fö rm åge utvecklin gen
eller vice versa? I panelen deltog Flygvapen chefen ge neralm ajor Mats Helgesson,
generalmajor Johan Svensso n (FMV) oc h
Saab:s VD Håkan Buskh e. De nn a di skus-

sion avslutade dagen och blev också en
naturlig övergå ng frå n första dagens tema
"teknikutveckling" till andra dagen s tema
''fö rm åge utveckling".
Dag två inledd es med en histori skexpose
från vå r fd. Flygvape nchef (C FV) generalmajor Sven -Olof Olso n, som höll en mycket
skarp och läro ri k ge nom gå ng om hur
Flygvapnets fö rmågor har utveckl ats från
1926 till dags datum . Vä rt att nämna i detta
sa mm anh ang är att gen eralmajor Sven-Olof
O lsson är född sa mma år so m det sven ska
Flygvap net bildades. Und er den fö rsta tekni kori enterade dage n gav han också en in siktsfull komm entar om förm åge utveckling,
att även om tekni kutveckling n og är nödvänd igt fö r att utveckla vå r fö rm åga så är det
inte nödvä nd igt att ny teknik leder till ökad
fö rmåga.
Fil D r/Flygingenj ör, major Patrik Stensson gav sedan en fö reläsning om skilln aden
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mellan förm åga i teorin och i praktiken ,
vilket dä rmed blev en fil osofisk och vetenskapli g und erbyggn ad till Sve n -Olof
Olssons insiktsfull a kommentar från dagen
innan. Förm åga består enligt d en nuvarand e militärst rateg iska doktrin en av
fysiska, konceptuella och moraliska fak torer. Telrn iska system och deras prestanda
är fundam entala för att ha fö rmåga att agera
i luftarenan, de defini era r förutsättnin garna
för vad som över huvud taget kan åstadkommas. Konceptuella fa ktorer såsom regler och metoder påverkar hu r tekniken
används och moraliska aspekter defi ni erar
varför de ska användas. Förmåga kan , baserat på dessa asp ekter, beskrivas kvantitativt
i fo rm av antal system och dess prestanda,
nödvändiga processer och värderande m odeller, beskrivnin gar som lätt ge r intryck av
att vara objektiva sannin ga r. Med ett sådant
utifrånperspektiv blir förmåga något passivt, ett resultat av gällande förutsättningar.
, Men förm åga bygger i p raktiken till stor del
på aktiva män skliga handlingar. Tekniska
system och fysikens lagar defini erar vilka
möjligheter som finn s, mänskliga fä rdi gheter avgör hur möjligheterna i praktiken
kommer att tillämpas. Inbland ade männi skors kunskap, förståelse och uppfattnin g
om situationen utgör grunden fö r det incitament som fi nn s att använda sina färdi gheter i att tillämpa möjligheterna. Förmåga i
praktiken, en fö rutsättning för taktisk överlägsenh et, kräver att det objektiva utifrån pe rspektivet kompletteras med ett subj ektivt inifrånperspektiv. Det m änskli ga ini frånperspektivet är det so m skilj er förm åga
i teorin från förm åga i praktiken.
Försvarsminister Peter Hultqvist upplyste församlin gen om Sveri ges intressen
och om hur Flygvapnet kan bidra, inte bara
till det nationella försvaret, utan även till att
öka den säkerh etspolitiska stabiliteten i
Norden. Symposiet hade även med pe rspektivet "luftstrid skrafte rnas betyd else r
med beto nin g på Sveri ge och vårt närområde''. Något som fö rsvarsminister Peter
Hu ltqvist slog fast i inledningen på sitt
anförande: Säkerhetssituation en i Europa
och vår närmaste omgivning är mer utmanande och svårare att navi gera än förut.
Europa och den t ransatl antiska gemen skapen står in för en mängd av sä kerhetsutmaningar.
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Eft er den inledande delen på dage n med
svenska föreläsare, fortsa tte Dr C hristi an
C Anrig, ansvarig för doktrinutvecklin g i det
schweiziska flygvapnet med att reso nera
krin g modern krigfö ring med luftstridskrafter. Hans tem a "The Quest for Releva nt
Air Power" kretsade kring reso nemang ur
hans bok från 2011 med sa mma titel men
anpassat till dagens konflikt- och intresseområden - vilka utm aningar ser man inom
lu ftstrid sk raftern a efter Kalla kriget i Europa
och hur hantera r man dessa utmanin ga r?
General Tod Wolters, COMUSAFE, gjord e
und er Luftförsvarssymposiet ett av sina första
framträdanden som nytillträdd chef fö r det
ameri ka nska Flygvapnets styrkor i Europa
och norra Afrika. I sitt tal betonade han vikten av att alla pusselbitar måste finna s i det
tekniska och organisatoriska pusslet för att

kunn a nå verkan i en hotmiljö, det räcker inte
bara att ha ett välutveckl at strid sflygplan med
högteknologisk beväpn ing om inte tekniken,
logistiken, ledningen och orga nisa ti onen
runt omkring fungerar tillsa mmans. Dessutom lyfte han fram att den viktigas te pusselbiten oavsett nya tekni ska fra msteg är och
förblir personalen.
D en ka nad en siska fly gvapen ch efen
generallöjtnant Mi chael ) Hood, gav exem pel på Kanadas mi litära ve rksa mh et i delar
av norra polarområdet, Arktis. Detta kopplat till det ökade internati onella intresse t
avseend e olika naturtill gå nga r när till gä ngli gheten till området ökar i takt med klimatförändrin gen som bidrar till isminsknin g.
Behovet av öve rvaknin g oc h se nso rer i
området påpekad es samt den ökade närvaron från bl.a. Ryssland.
I likhet med den första dagen, följd e därefter en paneldebatt om den baltiska regionen m ed fl ygvapen chefer/flygtakti ska chefer från länd erna runt Östersjön. Sam tli ga
chefer va r rörand e överens om att det bäs ta
sättet att öka sä kerh eten i och o mkrin g
Östersjö n är att man ge nom fö r ge mensa mma övninga r och utbyter erfarenheter
med varandra.

Dagen och sy mp osiet avslutades med att
överbefälhavare Mi cael Byden beskrev Försva rsmaktens väg framåt och Flygvapenchef
Mats H elgesson prese nterade Flygvapn ets
väg mot 2026.
Fö r att ytterl iga re förstärka utvecklingens
betydelse så fa nns det und er båda daga rn a
möjligh et att, mell an fö reläs nin ga rn a,
besöka utställare frå n närin gslivet och försvarsindustrin som fö revisad e utveckl ad
teknik och metodstöd fö r att ytterli ga re fö rstärka lu ftfö rsvarets fö rmågo r nu och i en
nära framtid .

Major Anders Doverfors
Chef TU Specf!yg

Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Luftvä rnets roll i luftförsvaret
Luftvärnets roll i luftförsvaret
har varierat genom vår relativt
korta historia. Variationerna är
förhållandevis små men tydliga
kopplingar kan göras till teknologisk utveckling, en tänkt
motståndares doktriner och
luftvärnets storlek.

VK I och Il

Taktisk utveckling av luftstridskrafter
"Order till chef 16:e flygflottiljen, öppna Västerås
flygplats, genomför snabbtankning och laddning av
en rote Jas 39".
etta kanske låter som en order från
svunna tider då Flygvapnet hade
Basbataljoner och ett spridningskoncept som täckte hela Sverige. Faktum är
dock att detta är en order som jag gav och
som sedan utfördes under flygvapenövning
2016. Vi har nu börjat nyttja och återta
spridningsprincipen igen med ett nytt baseringskoncept för Flygvapnets krigsförband.
Med anledning av det förändrade om världsläget har Flygvapnet påbörjat en snabb
och stor riktningsförändring i syfte att
utveckla och förbättra förmågan att verka
nationellt i fred, kris och krig. Flygvapnet
måste kunna leverera operativ effekt här och
nu och det kräver att vi nu genomför ett
antal åtgärder parallellt för att säkerställa
effekt. Det går inte att på denna sida beskriva
samtliga aktiviteter som genomförts eller
som nu pågår inom Flygvapnet men jag vill
belysa några för att ge en bild av vad som
sker runt om i Flygvapnet.

D
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Flygvapenövningen har blivit både en drivoch provbänk för Flygvapnets insatsutveckling. Den tidigare internationella inriktningen med långa besluts- och planeringstider för ledning av förbanden har nu
utvecklats till en reaktiv ledning väl anpassad för den ledning ett nationellt försvar
behöver.
Våra flottiljer har under 2014 organiserats och blivit egna krigsförband för att
kunna verka på samma sätt i hela konfliktskalan vilket är mycket positivt för den
operativa effekten.
I takt med att flottiljer och krigsförband
utvecklats har även Flygtaktisk stab förändrats. I daglig drift är staben kaderorganiserad men vid behov och ökad kris förstärks
staben med nyckelpersonal från flottiljer,
krigsförband och andra delar av Högkvarteret. Detta säkerställer redundans och
uthållighet för den taktiska ledningen på
hela konfliktskalan.
Då Flygvapnet nu utvecklar sin operativa
förmåga blir det också tydligt att det finns ett
behov av skapa ordning och struktur i våra
styrande dokument. Många gamla dokument och reglementen har förfallit under
den strategiska "timeouten" och det föreligger nu ett behov att skapa nya styrdokument,

reglementen och handböcker som bidrar till
en taktisk helhet och funktionalitet. Här är
t.ex. det nya luftoperativa reglementet en
viktig grundsten att bygga vidare på.
I syfte att öka vår effekt, operativ djup
och förvarning så genomför Flygvapnet ett
nära samarbete med Finland. Flygtaktisk
stab talar dagligen med sin finska motsvarighet och utbyter information i syfte att höja
den operativa effekten i vår verksamhet.
Vidare deltar vi i varandras övningar. Under
Flygvapenövning 2016 deltog Finland med
F-18 Hornet som baserade på Visby flygplats
och uppträdde i övning som motståndare till
våra svenska Jas 39 Gripen. Motsvarande gör
vi i de finska övningarna. Samarbetet med
Finland är bara i sin linda men kommer att
utvecklas snabbt och kommer bidra till att
öka den operativa effekten och försvarsförmåga hos båda nationerna.
Ovan nämnda exempel tillsammans med
all annan utveckling och instansverksamhet
bidrar nu till att snabbt utveckla Flygvapnet
i rätt riktning med en reell ökning av den
operativa effekten!

I och med flyge ts inträde und er slutet av
Fö rsta värld skri ge t uppstod ett behov av
luftvärn . Terrorbombninga r av civilbefolkninge n ansågs som mest troligt va rvid den
fö rsta fö rsöksverksamheten av naturliga skäl
sattes upp i Stockh olm vid A 9 i början på
20-talet. Frivill igrörelser gjord e insamlin gar
för att kunna köpa in luftvärn skanoner till
hembygden på m ånga ställen i Sveri ge.
Arm eförb and och infras trukt ur såsom
större broar och kraftstati oner var obj ekt
som bedömd es ha behov av luftvärnsskydd.
Doc k så und erskred tillgå ngen på fö rband
vid a behovet. 1936 ti ll kom uppgiften att
skyd da våra fl ygbaser. Under Andra världskri get expanderade lu ftvärnet från att bestått
av 3350 man 1937 till 60000 man i slutet av

kri get. 1942 blev luftvärnet ett eget truppslag
i armen efter att tidi ga re so rterat und er
artilleri et.

Flygbaser gavs skydd av luftvärn ets territoriella enh eter.

Kall a kriget

Efter kalla kriget nedgick invas ionsbotet och
uppgiften nati onellt fö rsva r gavs låg prioritet.
Luftvärnet redu cerades kraftigt vilket medförd e att dess roll i luftfö rsvaret blev ganska
marginell under en peri od. Däremot ökade
terrorhotet i denna peri od vilket innebar nya
uppgifter för lu ftvärnet. Att und erstödj a polise n med sensorövervakning i luftrummet vid
större händ elser med högt säkerh etshot har
blivit återkommande uppgifter. Några exempel är OS i London 201 2 och president Obamas besök i Stockl1 olm 201 3.
Med den oroliga utvecklingen i omvä rl den i allmänh et och i vå r ~ närområde i synnerhet har nationellt fö rsva r åter blivit fo kus
fö r Försvarsmakten . Behov av luftvärnsskydd har framställts för storstäd er, fl ygbaser, markstridsförband och viktiga samhällsfunktion er. Dagens luftvärn består av två
luftv ärnsbatalj oner med Rbs 97 och Rbs 70
vilka ingå r i luftförsvaret och funktion sleds
från Flygvapnets lednin gscentraler. Dessa
två batalj oner kan bara möta upp en bråkd el
av de behov so m fram fö rts oc h den roll som
luftvärnet få r beror mycket på den situation
som uppstår.

Ef ter Kall a kriget
Även om hotet från kärnvapen va r dominera nde und er SO-talet bedömd es risken för
invas ion understött av flyganfa ll och fj ärrvapenanfall som det mest sa nnolika. Behovet
av att kunna verka mot bombflyg på hög höjd
va r viktigt samtidigt som hotet m ot markstridskrafterna ökad e genom in fö rand et av
helikopter och direkt und erstödjande attackfly g. Utvecklin ge n på flygs idan medfö rd e
anskaffnin g av långräckv iddigt rob otluftvä rn . Luftfö rsvarsutredninge n 1967 gjorde
gä llande att jaktflyg och robotluftvärn tillsamm ans med stridslednin gs- och luftbeva kningssystem utgj o rd e ett lu ftfö rsvar.
Under Kalla kriget gjord es en o mpri ori tering eftersom bombning av städer ansågs
mindre sa nnolik. En invasion var mest tro ligt där Flygvapnet nyttjades i ett förb ekämpnin gsskede för att skapa utrymme fö r våra
markstridskrafter att utgå ngsgruppera och
ge nomfö ra fö rsvarsförberedelser. Luftvärn et
fick som huvuduppgift att skydd a m arkstri dskraftern a och för att bekämpa lu ftland sättnin ga r och skulle grupperas i och i
anslutnin g till kust- och gränso mråden.

Framtid
Luftvärnets framtida roll ökar i betyd else i
och med införandet av nya luftvärnssystem
och en allt mer avancerad luftmotståndare.
Snart införs robotsys tem med längre räckvidd som kan bekämpa mindre, snabbare
och fl er m ål samtidigt. D en längre räckvid den medfö r att ett system kan täcka flera
skydd sobj ekt och stör re lu ftvo lym . I och
med att luftvärnet kan ta ett större ansva r i
luftförsvaret så kan fl ygstridskra ftern a i
större grad avd elas för offensiva uppgifter.
Dessa synergieffekter i luft fö rsvaret kommer
även att ge positiva effekter för mark- och
sjöstridskrafterna.

Briga dg en eral Gabo r Nagy

Major Max Larsso n

Flyg taktiskche f

Lärare Krigsvete nskap , LvS S
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bra öv ningsutbyte inte minst våra nya basförband dvs. flygflottil jerna. Flygdivisionerna fick också möjlighet att pröva den senaste
versionen av }as 39C, dvs. Ed ition 20, vilket in kluderar den nya
radarjaktroboten Meteor. Jas 39 är det första flygplanet i världen
med denna kapacitet vilket vi i Sverige ska vara oerhört stolta över.

Dynamiskt förlopp
Övningsledningens fok us har varit att åstadkomm a ett dynamiskt
fö rlopp vilket innebä r att all t in te är förutbestämt utan beroende på
hur A-sidan respektive B-sidan uppträder spelas olika händ elser
upp. Detta har mottagits väl och visar också på den mycket go da
förmågan som finns inom hel a ledn ingskedjan att anpassa sig till
den råd and e situ ationen.

Framtida utveckling
Svenska och finska flygvapencheferna på besök på Gotland under FVÖ 16.
Foto: Loui se Levin/Försvarsmakten

Nya krigsförband

••

2016 deltog för första gå ngen också våra nya krigsförband dvs. tlygtlottiljerna HKP, 7, 16 respektive 17. Den 21 flygtlottilj en förstärker
såväl övriga tlygflottilj er so m övningsledning sa mt B-sidan . En
flygvap enövning är inte bara en övning för hela Flygvapnet utan
även stora delar från övriga Försvarsmakten. Med såvä l den generella utveckl ingen i världen som att nivån på årets Flygvapenövning
är den högsta sedan Kalla krigets dagar innebär det att alla övningar
måste vara gemensa m/"joint" dvs. involvera minst två strid skrafter.
I år fanns det deltagande från såväl Lv 6, FMLOG, FMTIS, LedR som
marin en. Ett bättre ord än flygvapenövning vore en mini FMÖ eller
förövning inför Aurora 17.
Luftstridsskolan har haft planeringsansvaret för FVÖ sedan 2012

•

Nationell ovn1ng

då F7 ansvarade och C Luftstridsskolan, undertecknad är övningsledare seda n två år tiUbaka. Som tid iga re C Flygtaktiska staben har det
varit en bra erfarenhet att ha med sig.

med internationellt deltaganete

Ledningsfokus
FVÖ är en ledningsfokuserad övning där huvudfokus li gger på FTS
förmåga till att leda underställda förband men hela FY får mycket

Bakgrund
Sverige blir angripet och Gotland intas. Fortsatta
angrepp genomförs mot fastlandet. Svenska Flygvapnet
luftförsvarar fastlandet samtidigt som anfall genomförs
mot utländsk trupp på Gotland. För första gången
någonsin deltar internationella gäster i en svensk natio nell övning. Det är våra finska bröder och systrar som
deltar på 8 -sidan dvs. de simulerar angrip aren tillsammans med delar av Taktikutvecklingsenheten Jas 39
samt FlygS. Finländarna deltog med sex stycken F-18
Hornet. Samtliga baserade på Visby under Flygvapenövningen. Övningen involverade bl.a. baserna i
Ronneby, Linköping, Såtenäs, Uppsala, Visby och inte
minst Hagshultbasen där även kortbanor användes.
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Sammanfattnin gsv is så sa en mycket erfa ren deltagare: Nu är
Flygvapnet riktigt farligt för en motståndare! Det är väl det bästa
omdömet en övning kan få. Självklart finn s det utveckli ngsområden
so m vi på LSS kommer att ta med oss tillsamma ns med FTS inför
planeringen av framtida övn ingar men som vi alltid säge r "det finns
ju aldrig något so m inte kan bli bättre!"
Framtida utveckling är ett ökat internation ellt deltagande och att
få med en större andel övriga stridskrafter i syfte att öka svå ri ghetsgraden och mängden de) tagare och därmed komplexite t. Att Finland
kommer delta i större utsträckning är självklart. Sverige deltar även
i Finl ands natio nella övningar sedan ett par år.
Avslutningsvis så ser LSS fram mot att planera flygstridskrafternas deltagande i Aurora 17. Även den övningen kommer blir riktigt bra. Tillsammans försvarar vi Sverige och landets intressen, vår
frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Att öva så rea listiskt so m
möjligt är det bästa sättet att leva upp till vår verksamhetside och inte
minst vårt fok us på ökad militär förm åga och ökad operativ effekt!
Det har sannerli ge n FVÖ 16 bidragit ti ll!

Överste Anders Persson
Övningsledare FVÖ - 16

Jubileumsflygdagar
på Malmen
l

Foto där in get annat anges: Försva rsmakte n
i

Så blev det då söndag kväll den 28 augusti och
Jubileumsflygdagarna 2016 på Malmen va r över.
ästan ett års planerin g av Flygdaga rn as innehåll och tema
hade burit frukt och vi had e lyckats genom fö ra en hel g
med mycket bra och uppskattad e fly gs hower. För allmänheten och all a inbjudna gäs ter från när och fjärran had e vi visat upp
vad det sve nska Flygvapnet står för och kan 90 år efter föd seln den
l juli 1926. Vi hade även visat upp vå rt histori ska arv och lättat på
täckelse n fö r framtid ens fö rm ågor.
Uppdrage t att leda och plan era en tvådaga rs fly guppvisnin g gavs
mi g h östen 201 5, knappt ett år innan ge no mföra nd et. De t känd es
då ga nska lu gnt tidsmäss igt men det visade sig snart att tid en gick
åt. Nä r vi startade planera nd e! av fl yguppvi snin garn a börj ade
vi med att ställa oss själva några frågo r; Vil ke t är temat fö r Jubi leumsflygdaga rna? Finns det något förarb ete gjo rt? Vilka sa ker är
det bråttom att ta tag i? Vilka delansvarso mråden behöver vi upp rätta? Vilka ska gö ra jobbet?
Temat so m va ldes va ra att visa Fl ygvapnets 90-å riga historia,
dagen s fö rm ågo r, framtidsutveckJing samt att Flygvapnet in te är en
solitär utan har ett samarbete med fl era andra länd ers flygvapen. Jo
då, det fa nn s arb ete gjort in fö r flygdagar 201 2 oc h 2014 som gick att
lära av. Att bjuda in de stora eu ropeiska fl yguppvisnin gsgrupperna
(Red Arrows, Frecce Tri colori m .fl .) var det bråttom med, ti ll och
med fö rsent visade det sig då ingen av deo1 kund e komma på grund
av att de var bokade sedan länge. Arbetet med flyguppvisninga rna
delad es upp i två huvud grupper; uppvisning i luften och på marken
samt mottagand e och vä rd skap fö r gästand e fl ygplan och besättninga r ifrån Sverige oc h m ånga andra länd er. De som jämte mi g
själv blev engagerade i att planera och ge nomfö ra detta enorma
evenemang var överstelöjtn ant Michael Lundqvist som flyguppvisningsledare, kapten Magnu s Bragvad so m ansvarig fö r omh änd ertagand e av fl ygplan och besä ttninga r och kapten Mag nus Nordland er
som ansva rade fö r detaljplaneringen av fl yguppvi sningsprogram -

N

met. Ansvaret för att hantera alla flygplan på marken med all efterfrågad service och logistik lades på rampchef kapten Jan Backerholm.
Mitt eget arbete bestod i att koordinera och styra all verksamhet så
att det skulle bli ett bra, säkert och trevligt evenemang.
I augusti 2016 efter en oändlig mängd e-mail, telefonsamtal, brev
och SMS var flyguppvisningsprogrammet klart för genomförande.
Totalt var cirka 95 flygpl an och helikoptrar engagerade i flyguppvisningarna, på marken och i luften, och cirka 250 personer skulle
aktivt delta i genomförandet av uppvisningarna.
Själva genomförandet av flyguppvisningarna startade redan på
torsdagen den 25 augusti då de första flygplanen påbörjade sin uppvisningsträning inför helgen och avslutades först när de flesta flyg planen lämnade Malmen måndagen den 29 augusti . Genomförandet
leddes minut- och sekundoperativt av flyguppv isningsledaren och
hans grupp och det blev mycket pusslande med ordning och en jakt
pä minuter och sekunder för att få plats med alla uppvisningar under
den tid som grindarna var öppna för allmänheten. Från onsdagen
den 24 augusti fungerade Flygskolans lokaler som centrum för all
uppvisningsverksamhet och Flygskolans personal var värd ar för alla
människor som var inblandade i uppvisningarna. All service som
behövs i form av mat, transporter, information och mycket annat
ordnades raskt av Flygs persona l och flygel ever. Upp till 200 personer ifrån ett knappt tiotal olika länder "levde" tillsammans på FlygS
dessa dagar och stämningen i lokalerna var mycket trevlig och en hel
del vänskapsband knöts under dagarna.
När jag nu i november tänker ti llbaka på Jubile umsflygdagarna så
slås jag av att det trots allt arbete som pågick snart sagt dygnet runt
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i en veckas tid var så enorm t roligt att planera och genomföra detta.
Det känns otroligt roligt att direkt och indirekt få höra från de
130000 besökarna att det var ett bra och roligt flyguppvi sn ingsprogram. Lika roligt är det att ifrån samtliga som deltog i uppvisningarna få höra att det var ett mycket professionellt och välskött
arra ngemang och att alla kände sig väl omhändertagna och vä lkom nade. "Vi kommer gärna tillbaka!" är den van ligaste avslutningsfra sen när jag m ailar eller pratar med de oli ka uppvisningsgängen för
att få respons på vårt arbete. Jag har försökt välja ut tre personliga
favoriter ur uppvisningsprogrammet, vilket minsann inte har varit
lätt, men jag har va lt att framhå lla följande so m m ina egna toppar;
Helikoptermomentet med HKP 15, HKP 16 och alla soldater var
häftigt för att det var komp lext, skickligt genomfört och visade
exempel på den daglig verksamhet vi bedriver i Flygvapnet. Mycket
imponerande Torgny Törestrand med flera!
Schweizaren Julien Meister var imponerande med alla de manövrer han utförde med sin F- 18 Hornet, häftigt.
Viggen! Med mina egna 1200 timmar i Viggen som bakgrund är
det med kärlek jag upplever denna fantastiska flygmaskin när hon i
Stellan Ande rssons händer uppfyller alla mina sinnen!
Så här efteråt har jag då och då fått fråga n om det var något jag
saknade i uppvisn ingsprogrammet och svaret på frågan är lätt; Jag
skulle mycket gärna ha velat visa upp Flygvapnets och Flygskolans
egen stolthet - TEAM60. Denna gång var det inte möjligt och det
fanns ju som väl var enormt mycket annat att visa upp.

Major Michael Ro se nq vis t
Ft ygsko tan
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Carl .Florman
arl Florman var löjtnaint vid S'l'ea
artilleriregemente OGh hade ett st©rt
:flygintresse. 'Dä.Jifor alll'1älde han sig
för tjänstgöring vid armens tlygfrV'delning,
5. komp, på Malmen. Kompaniet tiillhörde
Kungliga fälttelegrafkåren i Stockholm. 1915
kom Carl in på Elloch Thulins flygskola på
Ljungbyhed och fick sitt certifikat och blev
sedermera flygförbandschef för neutralitetsvakten i Övre Norrland. Redan efter tre år
fick Carl andra uppdrag. 'Dessa hand.lade om
att studera 'fyslclands odt USA nyttjande av
flyg inom arme:t:lyget. Samtidigt pågick dis,.
kuss.ioner om ett svenske flygförsvar, där bl a
Carlingicksomsak.kunnig.1921 utnämndes
Carl till fl'ygattache med placeöng i London.
Han såg tidigt effekterna av ett självständigt
flygvapen , eftersom Royal Air Force hade
bildats 1918.
Vid återkomsten till Sverige 1923 blev
han mycket bekymrad öve\· att försvarsrevisionens betänkande redovisade att flyget
även fortsättningsvis. sk,ulle tillhöra armen
och matinen,. Cad Florman författade en
broschyr om "Flygvapne ti och Sveriges försvar", vilken innehöll alla tänkbara beskri'l'ningar och argument som talade för ett självständigt flygvapen. Carl Florman fick tillfälle att för Generalstaben presentera
"Flygvapnet och Sveriges försvar", vilket
byggde på hans erfarenheter inom armeflyget, studier i Tyskland samt sin tid i London.

Flygvapnets "grundare"

C

Han fortsatte att med sin vassa penna och
sin förmåga att tala, marknadsföra iden om
ett självständigt flygvapen och var en utpräglad lobbyist i maktens korridorer. 1924 fick
Carl uppdrag i:l;\' dåvarande "försvar~utskot('
att fi;reslå e11 detaljerad organisation, inl<ltJsive kostnadsberäkningar. Han hade en tydlig bild av hur flygstridskraftei; skulle kmrna
användas, då med en mer offensiv inriktning, eftersom han menade att ett framtida
anfall mot Sverige skulle komni,a från luften.
En bekämpning av en angripares flygbaser
var därför oerhört viktig. Skydd genom

Chefen för Flygvapnet
"En chef av sin tid" är ett sätt att beskriva
Bengt G:son Nordenskiöld, chef för Flygvapnet 1942-1954, efter Torsten Fries.
Nordensköld anses av många va~·a skapa.ren
av vårt moderna flygvapen, även om
ideerna. fa11ns hos hm1s chef, gene.ral\öjtnant
Torsten Fries. Med sitt iti,tellekt och genomförandek);aft unde)i sin tid som flygstabschef
och c;hef för Första flygeskadern, blev det
inledningen till hans blivande befattning
som flygvapenchef. Han var den yngste officer som utnämndes till generalmajo1"1941.
Han var Flygvapnets första flygande chef,
och gjorde sina förbandsbesök med sitt "personliga plan': en J9 med individnumme\· 19.
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spridning var en annan viktig faktor för
överlevnad i en krigssituation, om möjligt
även med fortifikatoriskt skydd. Det gällde
- enligt Carl Florman - aM tillräckliga resurser i form av flygplan och piloter fam1s tillgängliga i fredstid och före en mobilisering,
eftersom en uppbyggnad inte var möjlig
under en kris eller i ett krigsskede. Naturligtvis hade cheferna för generalstaben
(armen) och marinstaben helt andra åsikter
om hur kriget skulle gestalta sig. Dåvarande
försvarsminister Per Albin H:ansson fjck
verkligi::n balansera på slak lina, eftersotn
han i sak st©dde Flormm1s tankar.
Själv tyckte nog Carl Florman att en
befattning som stabschef till Flygvapenc,:hefen skulle vara en lämplig befattning,
men den var dock redan avsedd för en
officer ur marinen. Han blev därför befordrad till kapten i armens övergångsstat och
påbörjade en civil karriär .inom trafik.flyget
genom att bJ.a. bilda flygbolaget AB Aerotransport, en av grundstenarna i det kommande skandiJ1aviska fl'ygb0laget SAS.
Med e11 blick i backspegeln kan således
Carl Flermans ansträngningar ligga till
grund för vårt Flygvapen.
RO Överste l öjtnant Ulf Crona
Projektledare FV 90 år

med stort N

HaJ1s ledarskap präglades av hårda nypor och
ge11omdriva impopulära beslut. Naturligtvis
var han även omtvistad, men i den t1tvecklingsfas som präglade Flygvapnet, var
Nordenskiöld ständigt på jakt efter det bästa .
Hans drivl<raft att övergå till jetdrift '\'isade
sig vara rätt väg, oc,:(1 svenska. !Flygvapnet
skurte snart bli ett av världens st0;rsta! Ha1qs
efterträdare, Axel Ljllngd,ahl, betonade att
Nordenskiölds egenskaper och hans ledarskap var det som behövdes då, för att Flygvapnet skulle få det anseende, storlek och
styrka som behövdes.
RO Överstelöjtnant Ulf Crona
Projektledare FV 90 år
PLYGVAPENNYTT I Jubileurnsutgåva I 2016

Flygvapnet i dag
SKARABORGS FLYGFLOTTILJ, F 7 (SÅTENÄS)
Sattes upp den 1juli1940 som en bombflottilj.
Valspråk: "Vi lja, Kunnan de, Ära"
Flottiljmarsch: "Th e Solitarie" av Sverker Hållander.
F 7 har drygt 800 anställd a och har uppgiften att wtbilda fyra transport och specialflygsdivisioner och två
stridsflygdivisione r samt utveckla krigsfö rb andet 7. flygflotti ljen med understä llda förband. Gripencentrum
finns på Såtenäs garnison och utbildar sve nska och utländska gripenpiloter. F 7 ansvarar även för den
svenska personalen i det internationella t ransportflyg samarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och
verksamhet vid vårt Gripendetachement i Thailand.
Flottiljen verkar från sina baser i Såtenäs, Arlanda/Bromma, Linköping och Påpa.

BLEKINGE FLYGFLOTTILJ, F 17 (RONNEBY)

•

Sattes upp den 11juli1944 som en attackflottilj.
Valspråk: "Styrka genom samverkan"
Flotti ljmarsch: "Artillerimarsch" av Åke Dohlin.
F 17 har drygt 600 anställda och har uppgiften att utbilda två stridsflygdivis ioner samt utveckla krigsförbandet 17. flygflottiljen med underställda enheter.
Flottiljen verkar främst från sina baser i Ronneby och Visby.

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ, F 21 (LULEÅ)
Sattes upp den ~ juli 1941 soliTl en flygbaskår.
Flottiljmarsch: "Stratos" av Per-Gunnar Råberg.
F 21 har drygt 600 anställda och har uppQJiften att u ilda två stridsfl:ygdivisioner samt utveckla krigsförbandet 21. flygflottilje n med underställda enheter.
Flottiljen verkar främst från sin bas I Luleå.
·-~~.!~~~;.;1 ,,.f!l\~'i.....,1'-c~~~~~~~~~:I

FÖRSVARSMAKTENS HELIKOPTE RFLOTTILJ, HKPFLJ (LINKÖPING)
il.f~n 1januari1998.
pr(iff-'~emper Parati" (Ständigt bredd)
Flottiljmarsch: "Adlerflug" av Hermann Ludwig Blankenburg.
Hl<~flj har drygt 800 anställda och har uppgiften att utbi lda fyra helikopterskvadroner och utveokla krigsför~~ndet Helikopterflottiljen med understäl lda förband . Helikopterflottiljen har Försvarsmaktens samtliga
helikopterresurser och stödjer såväl armem, marinen som Plyg)iqpnet med hel ikopterresurser.
H
stödjer civ ila samhället vid kriser och behov, t.ex. brandbekämpnihg; ef1tersök m.m .
en verkar främst från si na baser i Linköping, L!uleå ooh Ronneby.

Konceptutveckling
- i huvudet på en utvecklare
Omvärld
Det säkerhetspolitiska läget i det svenska närområdet har förändrats.
Bland annat har den m ilitära övnings- och under rättelseverksam heten i Östersjöområdet ökat. Situation en är kom plex och det går
inte med säkerhet att förutse alla konsekve nser för Sverige och
Försvarsmakten. Vidare kan det konstateras att synen på den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet är under föränd rin g. Den
fortsatta utvecklingen är svår att förutse och kräver kontinuerlig
uppföljning och anpassn ing. Flygvapnet m åste kunna verka inom
hela konfliktspektrumet, det vill säga all a konfliktstadier, konflikttyper och konfliktnivåe r. Den ökande sammanlänkningen av operationsmiljöns klassiska komponenter (mark, sjö, luft) som sker genom
rymden , inform ation smilj ön och cyberrymd en, ökar komplexiteten
ytterligare. Flygvapnets förmåge utveckli ng m åste därför inriktas på
att kunn a hantera händelser och scenarier över ett brett spektrum,
förutsedda eller oföru tsedda, und er snabba förlopp och korta tid sförhå lland en, m ed en hög uthållighet.

Flygvapnets beståndsdelar
Flygvapnet är m er än en organisation. Flygvapnet representerar iden
att nyttjandet av den tredj e dimensionen i grunden föränd rat kr igföringen. Genom åren har iden utvecklats till en kultur m ed vilken vi
i dag förknippar etiketter såsom ; exempelvis "Att flyga är att Leva"
eller "Så högt man kan komma". Dessa är uttryck för en identitet, att
tillhöra Flygvapnet. Iden om den tredj e dimensionen och identifierin gen m ed Flygvapnet kompletterar Försvarsmakten som en organi sation. Flygvapnets särart bidrar med unika operativa förmågor till
Försvarsmakten och den gemensamma striden. I dag tillhör de
svenska flygstridskrafterna världens främsta i sin storleksklass. Den
professionella och materiell a nivån h åller en mycket hög internatio nell klass över hela skalan av våra förm ågo r.

Det senaste Försvarsbeslutet
Efter att Sverige och Försvarsmakten i nästan två decenni er haft
fokus på den internationell a arenan och byggt vår säkerhet genom
att vara en aktiv part i fredsfrämjande operatione r utomlands, har
rege ring och riksdag beslutat att Försvarsmakten tydliga re ska inrik-

tas mot den n ationell a försvarsdirnensionen. En av anledningarn a
till detta är det säkerhetspolitiska läget.
För Flygvapnet innebär den nationella inriktningen en anpassn in g
av både materiel och metoder för att i högre grad fun gera i en nationell operativ kontext, dock utan att göra avkall på interoperabiliteten. Anpassningen som behöver göras tar sin grund i uppfattningen
om hur Försvarsmakten ska fungera för att enskilt eller till sa mmans
m ed andra kunna möta ett väpnat angrepp.

Flygsäkerhetskultur
Det modern a flygsäkerhetsarbe tet i Försvarsmakten tog avstamp i
1960 talet, och mognade fram genom 70, 80 och 90-talen till dagens
o rgani sation och arbetssätt. Denna kultur bygger på förtroende som
gör att händelser och misstag i samband med flygnin g kan rapporteras och tjäna som und erlag för erfarenheter och uppföljnin g inom
flygsäkerhetsområdet utan att man blir traffad som rapportör. Det
är en nödvändig del av flygsäkerhetsarbetet att sträva mot att håll a
oss alla på "tårn a" och inte luras in i att bara se alla olycksfria år, utan
istället håll a blicken framåt och kontinuerligt följa upp verksamheten och de händelser som sku lle kunna leda till olyckor och haverier. Därför behövs det kontinuerliga flygsä kerhetsarbetet.

Avslutning
Med en kontinue rligt förände rlig omvärld och en accelererande
teknisk utveckling går det inte att slå sig till ro utan i stället ta sikte
på de kommande 90 åren. Flygvapnet är som jag beskrivit en försvarsgren som omfattar ytterst kompetent perso nal som nyttjar tekniska system på absolut spjutspetsnivå. Flygsystem känn etecknas av
lång utvecklingstid för nya produkter, i vissa fall i storleksordningen
20-30 år. Av detta skäl krävs en väl koordinerad, stabil och samman hängande verksamhet under lång tid för att inrikta och möjliggö ra
verklig nytta av den forskning och tekniku tveckling som sker och
bygga vidare på det som byggts upp under 90 år och bana väg för
kommande generationer av Flygvapenmedarbetare.

Överstelöjtnant Mattias Hansson
FV Utvecklingschef

FLYGVAPENCHEFENS FOKUSOMRÅDEN
Personal och rekrytering på kort ach lång sikt - människan är central för all förmåga och därmed också för all förmågeutvecklJng. Att
attrahera ungdomar, rekrytera och utbilda dem till Flygvapenmedarbetare samt utveckla och behålla dem är en förutsättning för Flygvapnet.
Nationell försvarsfö~måga här och nu - den förändrade omvärlden och det bredare konfliktspektrumet ställer höga krav på tillgänglighet

h0s förband, materiel och personal.
Bas-, logistik- och strldslednlngsfunktlonerna- den samlade möjligheten att åstadkomma operativ effekt ges av summan av förmågorna

hos samtliga delfunktioner, vilket ställer krav på ett Flygvapen I balans.
En balanserad långsiktig utveckling av flygsystemen - modernitet, modularitet och mobilitet är avgörande för att kunna verka i en kom-

plex operationsmiljö. Därför krävs att våra flygande system utvecklas kontin1:1erligt, ba lanserat och långsiktigt.
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"Med utveckling av Flygvapnet menas
en medveten förändring i syfte att förbättra Flygvapnets förmåga att åstadkomma önskad operativ effekt"
(F lygvapnets utvecklingsplan 2016).

0

mvärlden fö rändras kontinu erli gt
och med de n även den verklighet
Flygvapn et ska verka i. Det kräver

en ständ ig anpassning av Flygvapnets verksa mh et - det vill säga utveckling. Utvecklingen i sig kan handla om att avveck la,
vid areutveckl a ell er nyutveckla förmågor.
Flygvapn ets utvecklin g sker inte stegv is
utan hela systeme t tra nsfo rmeras kont inuerligt genom m änskli ga beslut och aktiva
handlin ga r. Utveckli ngen påve rkas av externa faktore r, såsom omvärldsutveckling,
men drivs framåt av in terna fa ktorer, såsom
mänskliga beslut.
På Luftstridsskolan i Uppsala finns
Flygvapnets UtveckJ ingsorgani sation , UTV
LUFT, som i dagsläget bestå r av ett drygt
70-tal m edarb etare sp ridda på ett anta l
orter so m stödj er ch efer, beslutsfattare,
använd are, kravstä ll are m.fl. såväl in om
som utom Försvarsmakten (tex FMV) med
underlag eller kompetens i syfte att utveckla
Flygvapnets förmågor. Det kan handla om
nödvändi ga anpassningar med anledning av
en förändrad hotbild v ilket föra nlede r ett
behov att utveckla vissa av Flygvapn ets koncept. Ett koncept som är i fokus i dag är på
vilket sätt vi ska skydd a våra flygbaser frå n
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främst lufthot. Ett sådant koncept kan innehålla skydd från ett kva lificerat luftvärn ti ll sa mmans med ett baskoncept som beskriver
hur spridning och rörlighet fö rsvårar en
angripa res möj li gheter att förstöra viktiga
verkanssystem på m arken som t ex st rid sflygplan. En ann an typ av konceptutvecklin g kan bero på anskaffning av ett nytt
delsystern till t ex Jas 39 Gripen, som den
lån g räckviddi ga

jaktrob ote n

Meteor.

Meteo r kan bidra till att öka vår o perativa
förmåga och att öka tröskeleffekten för en
angripare. Men införand et av Meteor kräver
dock en anpassning av många andra samverkande delsystem och funkti o ner för att
optimera dess potentia l. En sådan anpassnin g kan innebära förä ndrade krav på upptäcktsavs tånd med de sensorer som används
för att lokalisera m ål som avses bekämpas,
vilket i sin tur kan kräva en anpassning i
ol ika sensorsystem i såväl i stridsflygplanet
som på marken . Det taktiskta uppträdan det
behöver anpassas vilket föranleder förändrade strukturer på öv ningar, större flygövningsområden och uppdateringar i diverse
simul atorer. En förändrad takt ik m edför
också krav på att flygs trid sledare och andra
kompetenser vid t ex de takti ska staberna
erh åll er utbildnin g och övning. Vissa
anpass nin gar medför även krav på har m oniseringar med övri ga försvarsgrena r och
utländska sa mverkanspartners. I slu tändan
behöver kanske reglem enten, takti ska anvisnin ga r och utbildni ngsmaterial anpassas.

Det är summ a summ arum många de la r
som måste hänga ihop inn an ett koncept
blir komplett. Samtidi gt som delsystemet
Meteor infö rs pågår utvecklin g in om många
andra systemområden som ska avveckl as,
vidare utveck las eller nyutvecklas som på
motsva rande sätt so m Meteo r påverkar en
mängd andra delsystem . Ett sådant område
ärt.ex. in fö randet av Jas39E. I takt med att
)as 39E in fö rs ska Jas 39C/D avvecklas.
Viktigt är att fö rmåga n till lu ftförsva r bibehålls under denna process, vil ket bland
ann at ställer krav på en vä l geno mtänkt p lan
för såväl omsättn in g av m ateri el so m utbildning av inte min st piloter, tekniker och fl ygstridsledare.
Den na kontinuerl iga t ransfo rm at io n
ställer höga krav på struktur, kontro ll och
sa m ord nin g. Medarbetarna på UTV LUFT
har ett betydande ansvar i dessa processer
och h ar ofta en ged igen erfaren h et in o m
oli ka kompetensområden, all t fö r att innehåll a den förståe lse, bredd men även djup
som krävs för att för bereda och bid ra till
Flygvapn ets konceptutveckling i en förän derlig omvärld.
Det är inte vad flygvapensystemet består
av som avgör vad det kan, det är in te heller
vad systemet kan som avgör vad som kom mer att ske, det är vad vi gör med det vi h ar
som avgör vilka operativa effekter vi åstad kommer i verkl igheten.

Överstelöjtnant Fredrik Pålsso n
C UTV Luft
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Aurora 2017
Den senaste försvarsmaktsövningen genomfördes 1993, och benämndes FMÖ 93 Orkan.
n försvarsmaktsöv ning tränar samtli ga str idskrafter sa mt ledn ingen
med dess ingåe nde system från operativ och takt isk nivå till förbandsniv å.
Orkan fokuserade på dåvarande Milo Mitt
med Bråviken som viktigt område med
cirka 14000 övade.
Varför gö r vi en försvarsmaktsövnin g
nu ? Omvärldsläget är inte li ka stabil t so m
tid iga re och den stra tegiska time-outen med
större fokus på att stödja fre dsarbetet i internationell a oros härdar, har medfört att
Försvarsmakten de se nare åren succesivt
tvingats att bygga upp den mil itära förmå-

E

gan med ett nationell t fok us. Återtagandet
kräver att öv nin gar inom stridskrafter och
funktion skedjor nu sa mm a n förs ti ll
övningar på försva rsmaktsn ivå. Årl iga
övningar av denn a omfattning möjliggör
även att genomföra en tota lförsvarsövning
år 2020. Försvarsmaktsöv ni ngen Aurora
genomförs und er september 201 7, där det
yttersta syftet är att signa lera vår mili tära
förm åga genom att trä na Försvarsmakten i
sa mverka n med and ra nat ioner, bl.a. USA,
Finland, Estland och Danmark och tillsammans med civila myndigheter. Sammantaget
berörs cirka 19000 personer som övade

eller i övn ingsledn ing. Övningen bygger på
ett sce nario där Sverige til lförs resurser frå n
andra länder en ligt s.k. "Värd landsavta let"
och att dessa tillsammans med svenska
stridskrafter ska verka i Mälarda lsområdet,
på Gotland och i Östersjön efter ett öve rraskande strategiskt angrepp på Sverige.
Övn ingen är ett led i ÖB: s v ision
"Ett starkare försvar - möter varje hot, l<larar varje utman ing"

Gen eralm ajor Bengt Anderss on
Övnings ledare

Flygvapenchefens
jubileumsbankett

E

n av höjdpu nktern a under Luftförsvarsdagarna va r Flygvapen-

chefens jubi leumsba nkett. Att speg la 90 år görs lämp li gast i
Flygvapenmuseums anrika mi ljö.

Banketten avhölls den 26 august i med cirka 400 gäste r från an dra

länders f lygvapen, f rån regering, myndigheter och organ isation er, från
nä rin gslivet och naturligtvis från Försvarsmakten. Festen innehöll
typiska f lygvape nt radition er med skön så ng varefte r gäste rn a fi ck
njuta av en perfek t lokalt kompo nerad meny i en miljö, där luftens
vingsl(!g kröp nära inpå bord et.
Förutom Flygvapenchefens inled ningstal höll f.d. chefen för Flygvapnet, generallöjtnant Sven-Olof Olsson ett tal med inslag av munterh et, vil ket uppskattades av alla med stående innova ti oner. Även
Håkan Buskh e, Saa b. gratulerade Flygvapnet till de 90 åren, li kso m
överbefä lhavaren Micae l Byden. Gästernas tack framfördes av fö rsvarsminister Peter Hultqvist.
Underh ållningen hade inslag av både lokal- som intern ationell
karaktär. Gästerna fi ck bland annat njuta av Jenny Berggren, mera
känd från Ace of Base. Under middagen avtacka des delproj ektl edarn a
för Luftfö rsvarsdagarn a på Malmen. major Katharin a Grenda, för Flygvapenchefens rundresor. RO överste löjtnant Gu nnar Person. sa mt
proj ektl eda ren för FV 90 år, överstelöjtnant Ulf Crona.
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Luftstridsskolans tre pelare
UTBILDNING

INSATS

Luftstrid sskolan lede r och sa mordnar Flyg -

LSS har sedan den 1 jan uari 2016 ansvar för att

LSS har ansvar för utvecklingen av sa mtliga

vapnets sa mtliga sko lor under en utbi ldnings-

utbilda och sätta upp två stycken krig sförband.

Flygvapnets krig sförband inklusive Flygtaktisk

ledare, som har en liten stabsdel som stöd med

Dels den 16:e flygflottiljen sa mt den 161 Stril-

stab. Personalen sitter såväl i Uppsa la som i

ett 10-tal med arbetare. Den skola som längst

bata ljonen. Strilb ataljonen (Stril=Strid sledn in g

Linköp in g. Flygvapn ets utveckling beskrivs i en

t illhört F 20/LSS är FBS, Flygvapnets flygbe-

och luftbevakning) är den enda bataljonen av sitt

friståe nde arti kel.

fä lss kola, som tidigare hette Flygvapnets bomb

slag i Sverige och den är grupperad från Luleå i

och skjutskola. Den har i princip sa mma uppgif-

norr till Hästveda i söder med personal också i

ter som den alltid ha~. Att vidareutbilda våra

Linköping som Såtenäs och in te minst Bålsta.

piloter och

Strilbataljonen har verkat dygnet runt och året

besättn ing smed lemma r in om

strids-, transport- oc h specialflyg sa mt he li-

runt sedan 1952.

kopter. Detta sköts genom olika kurser so m

2008 slog s kvarvarande Stri lenheter runt

bedrivs såvä l på plats i Uppsa la so m runt

omkrin g i Flygvapnet ihop til l en Strilb ataljon som

omk ring på Flygvapnets f lottiljer. I och med

se dan 2016 benämns so m 161. Strilbata ljonen.

införandet av befälso rdnin g med specialistoffi -

Strilbata ljonen s perso na l ansvarar för att övervaka

cerare oc h taktiska officerare utgör FBS typ av

svenskt lu ftrum och dess omgivning. De deltar av

utbildning smål en grund so m mycket troligt

naturli ga skä l också i sa mtliga flygövningar so m

kommer att tjäna so m model l till sa mtliga

bedrivs i sve nskt luftrum men även till viss del

övriga yrkesgrupper i Flygvapnet.

internationellt. Med dagens teknik är det inga pro-

BBS - Basbefäl sko lan so m sedan ett par år

blem att strid sleda flygövningar i Norrland från

är återinförd i Flygvapnet, har också sitt sä te i

södra Sverige och tvärtom vilket underlättar och

Uppsala men dess R3 avdelning (tidiga re R3

skapar en större flexibi litet än vad so m va r möjligt

sko lan) verkar i huvud sak i Halmstad. Utifrån

tidiga re.

det förändrade nationell a fok use t så har BBS

16:e flygflotti ljen ansvarar för att driva Uppsala

bråda dagar. Den är i sin uppsta rtsfas men

flygp lats i såvä l krig so m fred. Fram ti ll 20 16

kommer precis som i gamla tid er ansvara för i

ansvarade F 21 :s basbataljon för detta med i

första hand utbildning av plutonchefers och

huvudsak Uppsalabaserad personal. Sedan års-

vid areutbildning av kompanichefer. R3 avdel-

ski ftet har LSS återskapat den förmågan genom

ningen utbildar såvä l soldater som officerare

överflyttning av F 21 personal i Uppsala till LSS.

inom räddning , röjning och reparation.

Luftstridsskolan

(FSL) samt Luftbevakare (Lbev). Det är såvä l

- utbildning och utveckling i symbios med insatsverksamhet

Stri lbata lj onen oc h Tu -S tril i samba nd med

Luftstridsskolan (LSS) är ett av de mest
insatta förbanden vi har i Försvarsmakten.
Varje minut tjänstgör någon inom LSS oavsett klockslag, väder eller vind . Ofta sker
denna tjänstgöring även utomlands.

va ri erande kurslängd.

Stril S utbild ar framföral lt Flygstrid sleda re

UTVECKLING

Flygflottiljen är i första hand ett basförband so m
är beredd att ta emot flygande förband från andra
delar av Flygvapnet.

taktiska officera re so m specialistofficerare.
Vidare så ansvarar också StrilS för att stödja
Stri lspel där Stril bata lj onen övas. Utöve r detta
så ansvarar Stri lS för ett otal utbildningar med

En kort tidsaxel för att visa på den kontinuerliga föränd ringen som funnits I Uppsala det
senaste decenniet är

Fl ygsko lan i Linköping utbildar bl.a. våra
framtida piloter men också kortare kurser för
såväl besättningsperso nal so m blivande UAV

Årtal

Enheter

Personal

F 20 - 2004

FSS. S\rllS

cirka 100

pi lo ter m.m. Grund läggande flygutb ildning

F 20 - 2005

FBS, StrllS. LedsystE (Strlll, Utvlufl

elrko 300

(GFU) sker under ett år för fl ygp lanspiloter på

LSS - 2005

F 20 uppgl~er samt Frivillig• Uppsola Inkl Söderhamn

cirka 350

FlygS i Linköping på SK 60 medan GFU H

LSS 2006

Flyg$ tllllörs.

cirka 390

genomförs i Tyskland hos den tyska armen på

LSS 2007

Hkp~

cfrka 420

HKP typ EC635. Grundläggande taktisk utbi ld-

LSS 2009

Strlll>atlJonen skapas

cirka 610

ning (GTU F) respektive grund läggande taktisk

LSS 2011

R3 skolan överförs, Sista värnplikliga ät lrlvlillg

dlrke 580

LSS 2012

BBS skopas samt FV Frlvavd, GSS soldater tillförs

891 inkl GSS/K och GSSIT

ter från F 16 (Upplands flygflotti lj) . LSS är i dag spri tt över hela

LSS 2013

315 Morksäkpluton tlllfors

920 Inkl OSS/K och GSS/T

Sveri ge och fin ns även i Tyskland och är därmed till ytan de t

LSS 2016

Flygbaskomp överfös från F 2f somt org Ny

960 Inkl GSS/K och GSS/T

Historik
L uftstridsskolan bilad es 2005 då LSS övertog F 20 (Flygvap nets
Uppsalaskolor) u ppgifter som i sin t u r tagit över en d el uppgi f-

tillförs, men GHU

Sk~r

I TySklond

Därmed kan man säga att LSS ständigt växt sedan den skapades.
Inte undra på att staben haft att göra.

Hästveda.

30

HKP15. Efter cirka två års utbildning överförs
pi lotern a vidare ti ll F7 (b livande strid sfl ygpi lo-

största förba n det i Flygvapnet och det näst största personell t.
Chefen fö r LSS är också garn isonschef i Uppsa la, Bålsta samt

utbi ldning helikopter (GTU H) genomförs på
FlygS i Linköping på flygp lan SK 60 respektive

FLYGVAPENNYTT I Jubileumsutgåva I 2016

ter), TFHS för blivande transportpiloter sa mt
Helikopte rflotti lj en för blivande helikopterpil ot.
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Utveckling av LSS och Uppsala garnison

LSS framtid

Just nu utreds en eventu ell gru ppering av Flygstaben eller vad nu
namnet kommer bli och då kan eventuellt drygt 100-talet medarbetare från Högkvarterat komma att verka i Uppsala fr.o.m 2018.
Då i dag endast cirka en fjärdedel av Luftstridsskolan bedriver
utbildningsverksamhet kommer allt oftare frågan upp huruvida
namnet bör bytas. Detta fö r att tydligare visa vilket huvudfokus LSS
har och vilken typ av verksamhet de bedriver - det är de båda insatsförbanden 16. Flygflo ttiljen och 161. Strilbatalj onen som utgör
merparten av dagens verksamhet. Framtiden skulle kunna in nebära
att en flygkår skapas som innehåller LSS. Ungefur som LedR i dag
innehåller LedSS. (En flygkår är en flygflottilj utan tilldelade krigsplacerade stridsflygfö rb and.)

LSS har en tydlig och given plats i Flygvap nets fra mtid. Den utbildning och utveckling som bedrivs vid fö rbandet är avgörande för att
skapa den operativa effekt som efterfrågas såväl nu som i framtiden.
Att tillse att vår tröskeleffekt är tillräckligt hög, att tillgängligheten
hos våra krigsförband ständigt blir högre, att våra krigsförband är
trovärdiga och har den materiel som krävs och att vi inte bara i
Flygvapnet och Försvarsmakten utan inte minst med internationellt
deltagande gör detta tillsammans och därmed skapar möjlighet att
uppnår Försvarsmaktens vision Ett starkare försvar - möter varje hot,

Gripen E
nder våren fick Gripen C/D ett
omfattande lyft av den operativa
förm åga n, en uppgradering som i
Sverige ka llas MS20 (Materielsystem 20). En
av de många viktiga nyheterna är att Gripen
nu blir världens första och enda stridsflygplan som är utrustat med MBDA:s radarjaktrobot Meteor. MS20 ger Flygvapnet ett
brett fö rm ågelyft inom exempelvis jaktstrids- och markmålsförmågan, kommunikation och länkar och inte minst spaningsförmåga n. Uppgraderingen omfattar hela
materielsystemet, inklusive tränings - och
stödsystem. Förbandssättningen har skett
und er våren och har gått mycket bra.

U
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klarar varje utmaning.
Överste Anders Persson

C LSS

roll out

Ytterligare en stor händelse i utveckl ingen
av Gripen inträffade strax därefter. I maj
visade Saab upp Gripen E för världen. De
drygt 500 gästerna från över 30 olika länder
var imponerade av vad de fick se och höra.
Deltog under dagen gjorde bland andra
Sveriges försvarsmi nister Peter H ul tqvist,
Sveriges flygvape nchef Mats Helgesson och
Brasiliens flygvapenchef Niva ldo Luiz
Rossato. Jämfört med tidigare versioner av
Gripen, så har Gripen E ett kraftigt förbättrat avioniksys tem. Förmågan att bära fler
vapen, att vara längre tid i luften och operera över ett större område, möjliggörs av en
kraftfu llare motor och ökat utrymme fö r

bränsle. Gripen E har ett väl integrerat och
utvecklat sensorsystem, bland ann at AESAradar (Active Electronica lly Scanned
Array), Infra Red Search and Track (IRST),
system för elektro nisk krigföring (EW) och
avancerad teknologi för datalänkar, som i
kombination ger piloten och samverkande
aktörer exakt den information som behövs
vid varje givet tillfälle. 2019 börjar leveranserna av n ästa generations Gripen till
Sverige och Brasilien.

Anna Lindh
Saab
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sorga nisationerna. Varje år utbildar vi cirka 60 nya instruktörer
till de frivilli ga försvarsorganisationerna. Vi ansvarar äve n fö r att
rekr ytera, utbilda och vidmakthålla 84 Hemvärnsunderrättelsesoldate r till avtalsbefattningar i hemvä rn ets underrättelsekompanier. Vi stödjer Försvarsmakten att kombattantutbilda civi l
personal. Flygvapenfrivilliga har äve n uppdrag från Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att organisera en civil
flygplatsförstärknings res urs. Vid våra regioner genomfö rs försvarsupplysning, in fo rmation, studiebesök m.m. fö r medlemmar na.
Ungdomsverksa mhete n inom Flygvapenfrivilliga är omfa ttande och utgö r eu vikti gt stöd till Flygva pn ets rekryterin g.
Av våra J 200 un gdomar deltar cirka l 000 fli ckor och pojkar i ett
40 tal kurser per år. Med stöd av Flygvap nets flott iljer genomförs
fem sommarkurser med cirka 70 elever på varje fly gfö rband .
Under vinterhalvåret ge nomförs kurser i vintermilj ö med ett
30-tal eleve r från varje region. Våra fem regioner ge nomfö r
terminsbunden utbildning vid flygfl ottilj ern a under höst och
vår, här engageras cirka 600 elever över landet. Intern ationellt
utbyte sker med un gdomar från England, Polen och Estland där
vi besöker och deltar i varandras aktiviteter.
Framtiden fö r FVRF är spännande och utmanande. Ungdomsverksamheten är ständigt under utveckling och vi hoppas
på och är beredd a på att återigen fä uppdrag att rekrytera, utbilda
och vidmakthålla personal mot befattninga r i Flygvapnets krigsfö rband. Då blir Flygvape nfrivilliga en än viktigare del av
Flygvapnet. Läs mer om oss på www.fv1fse
Ossi Koukku/a

Flygva pe nf riv iIl iga

Generalsekreterare

- en del av Flygvapnet i går- i dag-i morgon
lygvapenföreningarnas Riksförbund, FVRF, bildades år 1962.
Vår historia gå r emellertid ännu längre tillbaka. Vår före gångare var Sveri ges Luftbevakningsförbund, som bildades år
l 955. Grund en för att FVRF bildades var nödvändigheten av" luftbevakningens effektivisering i fråga om rekrytering och utbildning av
frivilli ga" och därmed en närmare anknytning till Flygvapnet. FVRF
bildades av 28 Flygvapenföreninga r med cirka 3 000 medlemmar.
När FVRF firade sitt 25 års jubileum 1987 hade medlemsantalet
vuxit till cirka 12 000 medlemmar. Föreninga rna var anknutna till 10
flygflottiljer. Den framgångsrika utvecklingen under dessa år hade
sin tyngdpunkt i luftbevakninge n och ungdomsverksamheten. Även
bastjänstutbildningen utvecklades.
År 1999 ändrades namnet till Flygvapenfrivilligas Riksförbund
med sa mma förkortn ing FVRF. I dag är Flygvapenfrivilliga organi serat på fem regioner och ett Markförsvarsförbund. Vi är cirka 4000
medlemmar varav cirka l 200 är ungdomar under 20 år. Regionerna
är geog rafiskt anknutna till Flygvapnets fem flottilj er.
Vi har i dag en bred vuxen - och ungd omsverksamhet. Verksamheten fö r vux na sker huvudsa kli ge n inom vårt huvudmannaskap fö r
utbildning av instruktörer. Flygvapenfrivilliga har ansvaret för
grund - och vidareutbildning av instruktörer till de frivilliga försvar-

F

Foton: FVRF Bildarkiv
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