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•• Onsdagen den 9 Januari 
var en slor dag för F18, och för 
lIygvapnet bör väl tilläggas. Då 
överlämnade nämligen mångmil

jonprojektet TAS T - lIygvapnets 
nya utbildningsanläggning för 
luftbevakning och stridsledning 
- vid en ceremoni I vilken deltog 
bl a huvudintressenterna FMV :F, 
Fortifikationsförvaltningen och 
STANSAAB Elektronik AB. För
utom, givetvis, CFV generallöjt
nant Dick Stenberg, som formellt 
övertog TAST. • •• 

Nu dröjer det förstås en tid innan 
TAST tas i bruk på ailvar, den 1 juli 
1974, men de huvud sakliga data ska il 
vi ge. Och de är imponerande nog . 

TAST skall, vilket är det operativa 
målet , användas för grundläggande ut
bildning av radarobservatörer och ra
darjaktstridsledare. Dessutom skall man 
kunna bedriva insatsspel och tekniska 
luftförsvarsstudier. Simulatorn skall 
kunna användas i framtiden oberoende 
av vilket stridsledningssystem som då 
finn s. 

I anl äggningen kan samtidigt 136 

• 

• - Ett nytt styrkehoi i luften 
kri ng OSlersj ö-områdel har iakt
lagils. Som fö rsta land i världen 
utanför Sovjets g ränser har nu 
DDR/Ost-Tyskland operativt· utrus 
lats med al1acklj aklfpl MiG-23 B 
" Flogger". El1 fö rband har hit
ti Ils försells med detta avancera
de jeUpl som dessutom sells 
operera från fl era kustbaser . 
MiG-23 har vari ab la v ingar . Det 
liknar USAF:s F-l11 , men ha r bara 
en j etm oto r och fl ygs bara med 
en mans besättning . Luft i ntagen 

påminner dock mer om F-4 
Phantoms. " Fl ogger" uppges 
preslera överljudsfart v id mark
nivå och kunn a nå ca M.2.3 med 
fälltanka r på 15-16 km höjd . Ak
tion sradien har beräkn ats till ca 
100 m i l . - MiG-23 :an. so m blev 
väst-bekant vi d fl ygutställningen 
1967 på Domodedovo-flygplatsen 
utanför Moskva. uppges nu också 
erbjudas Ind ie·n. Aven i della fall 
med namntilläg get B, v ilket indi
kerar inriktning på bomb/a llack
tjän st. 

flygplanekon simuleras representeran
de flygplanrörelser för sju olika flyg
plantyper. Flygplanets rörelser planeras 
och lagras på skivminnet. På detta 
minne finns plats för 50.000 flygplan
rörelser (kapacitet en halv miljon ord!) 
för användning under skilda övningar. 

Utbildningsverksamheten bedrivs i två 
skoldelar, en stridsledningsdel och en 
luftbevakningsdel. I den senare kan 
tjugo radarobservatörer, tio höjdradar

observatörer, tjugo kartmarkörer och 
tio kartritare samtidigt utbildas. I strids
ledningsdelen finns 18 positioner för ra
darjaktstridsledare. Varje sådan posi
tion har en bildskärm som visar data 
om det eller de strids ledningsuppdrag 
radarjaktstridsledaren just utför. 

Simulatorsystemet ger flera fördelar : 
• utbildningen inom luftbevaknings
och strids led n i ngstjänst förbättras ge
nom att flera övningar kan genomföras, 
krit iska moment kan specialövas, öv
ningen kan upprepas godtyckligt antal 
gånger, eleven får arbeta direkt och 
slipper sitta bakom en lärare : 
• eleven kan tränas i störd radarmiljö , 
som i fredstid är svår att realisera': 
• säkerheten höjs. Inga ovana elever 
leder flygplan i luften: 
• ekonomin förbättras . Ingen flygtid 
behöver tas ut för grundläggande 
stridsledningsutbildning. Piloten kan få 
mer utbyte av sina flyg pass genom att 
alltid ledas av utbildad stridslednings
personal. 

• 500 vpl radarobservatörer och 70 ra
darjaktstridsledare blir årlig utbild
ningskapacitet. 

Men smakar det så kostar det. Pro
jektet har totalt kostat ca 30 miljoner 
kr, varav 10 hänför sig till byggkostna
der och 20 till elektronikutrustning. • 

Ola 

På morgonen den 30 september 1961 
lyfte fem J 29:or flygande Tunnor från 
Skånes F10 och flög de 1.200 milen till 

Kongo (nuv. Zaire). Därmed inleddes 
en unik epok i det svenska flygvapnets 
historia, den om F22, flottiljen som 
tjänstgjorde i Kongo för FN:s räkning . 

Nu håller kn Lennart Berns, elev 
vid MHS flyglinjes högre kurs, på att 
skriva F22:s historia. Han har funnit det 
officiel la materialet beg ränsat. Han 
vill därför komma i kontakt med per
soner som har bilder, dagböcker, sta
tistik, enstaka minnnesbilder eller ro
liga historier med anknytning till F22. 

Historien om F22 kommer eventuellt 
att fogas in i det saml ingsverk över 
svenska FN-insatser som är under 
tillblivelse på MHS militärhistoriska av
delning . - Kn Berns träffas efter kl 18 
på tel-nr : 08/ 61 4579. • 
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