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.

FLYGVAPE NNYTT I Jublleumsulgåva I 2016
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