
*' *' Jaktflyg t är huvudkompon nten l det svenska 
luftförsvaret. Jaktförsvaret kall förhindra att en angri
pare tår luftherravälde över svenskt territorium. Genom 
att effektivt använda vArt Jaktflyg mot Inledande, flent .. 
IIg flygbekämpning och luftinvasion, kan vi törhlndra 
eller törsvåra en Invasions tortsättnlng. * '* Genom 
att vi med jaktför varet bekämpar angriparen utantör 
vAr kust, får resterande enheter i det svenska totalför
svaret en rimlig möJnghet att mobilisera utan ant för 
stora störningar från luften. "*"** 
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et första hindret en angripare fallskraft till slut bryts. Eftersom vi administrativa organ. 
måste ta hänsyn till är därför inte räknar med att ensamma vara För att kunna utöva effektivt luft
hotet från vårt jaktflyg. Detta föremål för en angripares samlade försvar även vid ett mot Sverige rik

gör i sin tur att han hela tiden måste resurser, kan även en förhållandevis tat kuppföretag , skall jakten ständigt 
inrikta sig på att möta vår jakt. Bara ringa förlustsiffra hos fienden i läng ha hög stridsberedskap. Den höga 
vetskapen om jaktflygets existens den vara ekonomiskt oacceptabel. beredskapen är också ett krav för 
gör att hans handlingsfrihet i luften Så länge vi har ett effektivt jaktflyg att under fredstid hävda vår säker
begränsas. Dessutom skal'! vår jakt har vi också en rimlig möjlighet att het och neutralitet genom att avisa 
genom nedskjutningar reducera an skydda vårt luftrum och därmed främmande flyg som kränker vårt 
griparens resurser så att hans an- också befolkning. försörjning och territorium. ~ 
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I Beväpning vid jaktuppdrag: 

a F lygplanet 
J 35 'Draken'. - Redan 1949 på
börjades projektarbetet med en er
sättare till flygplan 29 " Den flygande 
Tunnan". Projektet var revolutio
nerande på många sätt . Det fanns på 
den tiden inget överljudsplan på för
band någonstans i världen . Om
världen imponerades när 5MB:s 
dubbeldelta 1955 gjorde den första 
flygningen. Cirka fem år senare bör
jade J 29:an bytas ut mot överljuds
planet J 35 . 

I dag, efter drygt 20 år, utgör den
na konstruktion fortfarande rygg
raden i svenskt jaktförsvar. Frånsett 
smärre ändringar ser 'Draken' i dag 
likadan ut som den gjorde då den 
lämnade linjen på SAAB en gång i 
tiden. Flygplanets inre har dock 

modifierats ett flertal gånger, bl a i 
samband med ombyggnad för att 
bära moderna vapen. Själva skal
konstruktionen är mycket stark. Om
dömet " som skuren ur ett stycke 
metall " är talande. 

J 35 konstruerades en gång för att 
göra direktanfall/"intercept" mot 
anflygande kärnvapenbärare på 
hög höjd . Efter hand har hotet änd
rats och i dag användes J 35 i stor 
utsträckning på låg höjd , speciellt i 
södra Sverige. Trots att konstruk
törerna siktade på helt andra an
vändningsområden , äger flygplanet 
goda egenskaper även på låg höjd. 

Under ett jaktuppdrag kan be
väpningen bestå av fyra (4)' radar
eller IR-styrda robotar samt en 
30 mm automatkanon. Även jakt

raketer kan utnyttjas. I attack-funk
tionen bär flygplanet tolv (12) 13,5 
cm attackracketer. 

Under BO-talet kommer " Draken" 
successivt att bytas ut och ersättas 
med flygvapnets senaste tillskott, 
JA 37 Viggen (se separat artikel) . 
Den alltmer krympande försvars
budgeten har emellertid väckt tan
kar på att förlänga gångtiden för 
'Draken '. Beslut därom (m m) kan 
komma medio detta år eller först 
1982. 

Exempel på tänkbara föränd ringar 
kan vara: ny motor, ny vingkonfigu
ration, förbättrat radar- och siktes
system, nya typer av robotar. Att det
ta kan ses som ett realistiskt förslag 
har sin grund i Drakens kraftiga 
grundkonstruktion . 

l 
'!"=': 

4 jaktrobotar (rlldar el. IR-styrda) 
2x19 jaktraketer (2 kapaiar) 
1 automatkanon (30 mm) 

Beväpning vid attacl<uppdrag: 
12 eltackraketar (13,5 cm) 
1 automatkanon 
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Grund"ggandft flygutbildning aher under ott Il, vId KrlgtlflygskolBn. 

Föraren. - Ut
bildningen till jaktförare är uppdelad 
i flera steg. Första steget är den 
grundläggande flygutbildningen 
(GFU) vid F5/Krigsflygskolan i 
Ljungbyhed. Där får eleven under ~ 
ett års tid lära sig flygningens ele
mentära grunder. Han får ca 150 
tim sammanlagd propeller- (SK 61) 
och jet- (SK 60) flygtid. 

Därefter vidtar andra steget för 
den bl'ivande jaktföraren. Det är typ
inflygning (TIS) på J 35 'Draken' i 
Uppsala/F16. Under sex månader 
får han lära sig start och landning 
samt 35:ans speciella flygegenska
per. Detta sker dels med den två
sitsiga SK 35 dels med J 35F. Flyg
tiden i Uppsala bl'ir ca 60 tim. 

Efter godkänd TIS fortsätter ele
ven sin utbildning vid någon av våra 
jaktflottiljer. Där börjar den egent
liga jaktförarutbildningen, kallad 
grundläggande flygslagsutbildn ing 
(GFSU). Nu får eleven lära sig flyga 
taktiskt intill flygplanets gränsvär
den samt använda det omfattande 
vapensystemet. Den na utbildn ing 
tar 13-17 mån och ca 170 tim flyg
ning. Efter genomgången GFSU 
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klarar föraren de av chefen för flyg
vapnet ställda kraven på en jakt
förare. För att bli riktigt rutinerad 
krävs dock ytterligare cirka ett års 
träning. 

Total utbildningstid blir således 
nästan fyra år. Till detta kommer 
utbildning i ett och ett halvt år på 
kadettskolan (Flygvapnets krigs-

TyplnftYtlnlng pi J 35 'Dnlmn' SkM vid F1B1Uppuls, som '(JIJs ••• 

skola) i Uppsala/F20 för kategorin 
regementsofficerare. 

Våra jaktförare i FFSU-divisio
nerna är efter sin utbildning i dag 
med gällande flygtidsnormer - en 
professionell pilot, med sådan kun
skap och rutin att han optimalt kan 
utnyttja flygplanets aHa tekniska och 
taktiska möjligheter. 

.•. sv GFSU vid '(J,.".nd. 

Taktik. - Jakt
taktiken bygger på att ständigt va
ra flex,ibel och anpassningsbar m h t 
andra länders taktikutveckling samt 
egen flygplan/bas/stril-utveckling. 
Vidare taktikutvecklas ständigt sam
verkan mellan stridsledning och 
flygplan samt samverkan inom flyg
förbanden. 

Jaktflygets taktiska enhet består 
av rote och/eller grupp (2 resp 4 
flygplan) under dagtid samt enskil
da flygplan under mörker eller då
ligt väder (mycket moln) . Orsaken till 
förbandsuppträdande är att förar
na under dagtid/bra väder genom 
ögonspaning kan bevaka varand
ras baksektorer och varna varandra 
för fientliga flygplan och robotar, 
som närmar sig bakifrån . - Vid då
lig sikt samt i moln omöjliggörs 
denna defensiva ögonspaningsupp
gift. Därför utnyttjas enskilt uppträ- ~ 



dande under dylika förhållanden. 
Uppträdande med enskilda flygplan 
under dagtid undviks, ty om bakom
skyddet eftersatts innebär detta en vä
sentligt ökad risk för förlust av flygplan. 

Vid stridsledning av jaktflyget väl
jer stridsledningen mellan två meto
der - kurvledning och direktled
ning. 

Kurvledning fordrar bra radarun
derlag, dvs ostörda förhållanden. 
Man leder härvid jakten i en kurva 
in bakom det fientliga förbandet. 

Direktledning innebär att man le
der jakten på rakkurs mot en beräk
nad kollisionspunkt med det fientli
ga förbandet. Härmed möjliggörs 
kontakt med fienden även om strids
ledningen blir så utstörd att fortsatt 
ledning är omöjlig. I och med att jak
tens och fiendens kurser skär var
andra upptäcker man varandra förr 
eller senare. 

Vid radar- OCh/eller ögonkontakt 
är det förarens uppgift att välja an
falls metod och vapen. Med radarro
bot kan anfallet ske från alla rikt
ningar. Med IR- (infra-röd) robot 
måste anfallet ske i målets baksek
tor och det är alltså förarens uppgift 
att manövrera fram till denna posi
tion. 

För att uppnå tidigare bekämp
ning av inflygande företag används 
ofta beredskapsläge i luften. Man 
skiljer då på beredskapslägen med 
fungerande stridsledning och utan 
stridsledning. 

Med stridsledning flyger jakten i 
patrullbana, där radarjaktledaren 

plan och bildar sålunda en spärr (ca 
30 km lång) utanför kustlinjen. Des
sa spärrbanor läggs i områden där 
fienden väntas göra inflygningar. 
Det åligger den enskilde jaktföraren 
att identifiera och anfalla upptäckta 
mål. 

MiljÖ. - Jakt
förarens uppgift skiljer sig från at
tack- och spaningsförarens. Jaktfö
raren känner säll,an eller aldrig till 
vad typ av mål han kommer att mö
ta efter det att han fått startorder 
från sin krigsbas. Före start sitter 
han insatsberedd i sitt flygplan i ett 
främre klargöringsområde (" fram
om") . Under tiden föraren sitter "i 
högsta", får han information om vä
der, egen stridsledningskapacitet, 

avgränsad del av vårt luftrum. Inom 
denna beordrade ram krävs av föra
ren att han både i "framom" och 
framförallt efter start har förmå
ga att bearbeta information och 
snabbt fatta beslut om åtgärd. Ofta 
kan föraren falla tillbaka på rutin 
och handla så som han lärt sig un
der sin utbildning. Oförutsedda hän
delser och lägen är dock mycket 
vanliga. Föraren måste då snabbt 
analysera situationen, välja mellan 
ett antal handlingsalternativ och för
hoppningsvis välja den för den akuta 
situationen bästa åtgärden. För jakt
föraren gäller det att ta initiativet i 
striden och tvinga motståndaren till 
defensivt uppträdande . Om detta in
te är möjligt, skall jaktföraren snabbt 
dra sig ur stridszonen . 

Efter en startorder från stridsled
har insatsbeslut och leder jakten luftläget m m. ningen skall flygplanet vara i luften 
mot anflygande mål. Utan stridsled Föraren har av sin chef fått en or inom 60 sek. Föraren har i startor
ning på låg höjd flyger jakten fram der som i stort sett innebär att han dern fått en geografisk inriktning 
och tillbaka i kolonn med fyra flyg- skall genomföra jaktförsvar inom en t ex "starta sydost". Efter lättning 

H6gsla beredskap - 35-rote startkfar från 'Framom' Klargonng sker pil 5- /5 min. Eller varje insatspass 

byter man (fJr8f8. 
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Jaktdivisionerna byter regelbundet arbetspla/ser Sinsemellan, sA all fårdighel l flygning vid ol/I!B baser och 
mlff(jer upprilitMIls. 

kontaktas ett stridsledningsorgan 
på en förutbestämd radiofrekvens 
och radarjaktledaren leder jakten 
mot det fientl iga flygplanet. Så långt 
har kanske allt gått utan störningar. 
• • Man räknar dock med att en 
" normal" stridsmiljö av i dag inne
bär mycket svåra störtörhållanden. 
Såväl radiokommunikationen som 
radarstationer på marken och i fiyg
planet förväntas bli mycket störda. 
Detta faktum ställer mycket stora 
krav på våra förare. De måste kunna 
analysera störformerna så att des
sas verkan reduceras under anfallet. 
För att minska effekten av taIradio
störning har stridsledningen möj
lighet att genom kodade signaler på
verka vissa av flygplanets instru
ment. Denna typ av kommunikation 
är svårare att störa än talledning på 
radio . Med hjälp av dessa "styrdata" 
fortsätter jakten mot sitt mål. 

Om kommunikationen mellan för
bandsmedlemmarna blir störd, är 

SkAnsk 35;a ur F10 landar pli mellansVfJnsk krigs
vsgbas. 

det av stor vikt att man känner var
andra och vet hur man skall agera. 
Därför övar man dagligen på våra 
fredsdivisioner under förhållanden 
som är så verklighetstrogna som 
möjl.igt. 

Om föraren efter sin första insats 
fortfarande har tillräckligt strids
värde (kvarvarande bränsle och va
pen) för ytterligare insats, styrs han 
antingen mot ett nytt mål eller till ett 
s k beredskapsläge, dvs högsta be
redskap i luften. Landningsorder 
ges då stridsvärdet inte r~cker för 
en ny insats. Ofta återvänder flygpla
nen till en annan bas än startbasen. 
Luftläget kan ha ändrats, jakt leda
ren (jal) vill änd ra takti ken eller kan
ske har startbasen blivit utslagen. 
• • Efter landning klargörs flyg
planet direkt i främre klargörings
området. Flygplanet tankas, laddas 
med nya robotar och kontrolleras i 
övrigt. Efter bara 5 -15 minuter är 
flygplanet klart att åter starta för 

nytt uppdrag - nu med ny förare . 
Tack vare vår effektiva klargörings
personai och flygplanets fältmäs
sighet kan vår begränsade flygplan
tiIIgång i viss mån kompenseras 
med denna internationellt jämfört 
korta klargöringstid. 

Efter en tid kan en division vara 
geografiskt mycket utspridd och det 
kan vara svårt att återsamla divisio
nen . Med den utbildning och rutin 
som föraren har, påverkar detta inte 
hans möjlighet att lösa sina uppgif
ter. Förarens initiativkraft och psy
kiska styrka sätts dock på prov un
der dessa förhållanden. 

Jaktföraren skall kunna fungera 
utan begränsningar överallt i vårt av
långa land . Därför genomför våra 
jaktdivisioner regelbundet s k bas
växlingar. Detta innebär vanligen att 
två jaktdivisioner byter arbetsplats 
under en arbetsvecka. En division 
från övre Norrland byter t ex med en 
division från Sydsverige . Förarna får 
på detta sätt tillfälle att från skiftan
de baser samöva med andra divisio
ner under annorlunda flygmiljöer. 

Basväxlingssystemet är inte minst 
viktigt för dagens minskande antal 
jaktdivisioner. I samma takt som 
jaktdivisioner läggs ned ökar kravet 
på de kvarvarande divisionerna att 
med kort varsel kunna verka var som 
helst landet. 

•• dessa nedläggningstider 
torde det vara på sin plats att beto
na. att både historia och moderna 
analyser visar att luftförsvaret mås
te vara effektivt i alla höjdskikt. Det 
står fullständigt klart, att det är myc
ket svårt för vårt markförsvar att ge
nomföra effektiva försvarsoperatio
ner på marken, om luftrummet be- ~ 



J 35 'Draken' identifierar tv<l västtyska Phentom-flygplan; t v F-4F ljakt) och t h J 35 'Draken' identifierar brittiskt signalspanings flygplan, 
RF-4E (spaning). typ 'Nimrod'. 

härskas aven angripare. Jaktflyget 
är i dag vårt enda system i luftförsva
ret med täckning i alla höjdskikt och 
som dessutom snabbt kan omgrup
pera med bibehållande av full slag
kraft. - (Värt att hålla i minnet!) 

Takt som gräns
vakt. - En diav fredstjänsten 
som tidigare var mindre känd utan
för försvaret är incident-beredska
pen. Ti,1I för några år sedan hade det 
inte talats mycket om denna för vår 
trovärdighet och fredsbevarande 
förmåga så viktiga verksamhet . Den 
omfattar alla luftförsvarets kompo
nenter inom flygvapnet . Där ingår 
'I'uftbevakning , jaktflyg , stridsledning 
och bastjänst och denna special
tjänst .bedr i,vs dygnet runt , året om. 
I våra stridsledningscentraler sitter 
personal som ständigt bevakar luft

rummet runt våra gränser. När främ
mande flygplan kommer för nära 
eller in över våra gränser eller bedri
ver " ovanliga" övningar i vår absolu
ta närhet , startas jaktflygplan från 
någon eller några av de baser som 
har beredskap. 

Genom att på detta sätt aHtid veta 
vad som finns och försiggår runt oss 
och samtidigt med ögonen kunna 
identifiera de flygföretag som olov
ligt flyger in över svenskt terr i, torium , 
ökar vi and ra länders respekt för 
våra qränser. Detta är inte minst 
viktigt efter det att vi 1979 utvidgat 
vårt territorialhav. - Utan att på det
ta sätt hävda vår suveränitet i freds
tid , kan vi knappast hoppas på bli 
betrodda om att kunna hålla oss 
neutrala i ett krisläge. 

Även för vår möjlighet att mobili
sera i rätt stund har incidentbered
skapen stor betydelse. Den ger en 
god normal bild av den mycket liv

liga militära verksamhet som pågår 
i vår närhet. En plötslig förändring i 
aktiviteten kan upptäckas på ett ti
digt stadium och ge ÖB möjl ighet 
att i rätt ögonblick fatta riktiga och 
för Sveriges intressen avgörande 
beslut. 
• • En tredje mycket viktig fu nk
tion som incidentberedskapen fyl
ler är underrättelse-inhämtning. Ge
nom att studera de övningar främ
mande makter bedriver får vi en bild 
av den taktik en eventuell angripare 
kan tänkas använda. Dessutom är 
beredskapsflyg planen utrustade 
med en handkamera för fotografe
ring av flygplan och fartyg . Dessa 
bilder är av oersättligt värde för vår 
möjlighet att bedöma den materiel 
som finns i vårt närområde. I vissa 
fall är bilderna världsunika, då myc
ket av den nya materiel som tas fram 
både i öst och väst först används i 
vår del av världen . • 

OS/FO/SAINI / MA-F10 
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Svensk flygincidentberedskap av i dag kan sägas ha f<ltt sina rötter fr<ln händelserna över Östersjön för 28 <lr sedan, d<l (13- 16 juni 1952) tvt! flygplan ur FV(DC-3 
och 'Cata/illsJ sköts ned. - DN rapporterade: 
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Ovan: Tu-26 'Backfire B' med Svenskattackroboten AS-4 

'Kitchen'. Fpl är ur Nedan: RF-4E 'Phantom 2',
jaklllygberedskaSovjetunionens marin spaningsflygplan ur 
flyg (A VMF). västtyska Luftwaffe.ideniiiierar: 


