
Att flyga på gränsvärden, att undvika 
fientlig radar, att "trycka ned" fientligt 
hot, att upptäcka och att förstöra målet, 
att lära verka och överleva i dagens 
och morgondagens stridsmiljö, det är 
Första Flygeskaderns (E 1:s) värld. 

Itsedan "slaget om Storbritanni
n", då de engelska jaktflygarnas 

insatser bedömdes som avgörande i 
kampen för att förhindra en tysk inva
sion, har i Sverige jaktflyget och luft
försvaret prioriterats. Detta har ibland 
tenderat till att överskugga andra fun
damentala och vitala delar av flyg
stridskrafterna som attack-, lätta at
tack-, spanings-, signalspanings- och 
transportflygförband. 

De offensiva flygstridskrafterna har 
alltsedan mellankrigstiden haft en 
avgörande betydelse i flertalet kriser 
och krig. Som exempel i modern tid 
framstår Koreakriget, Berlinblockaden, 
Sexdagarskriget, Kubakrisen, Vietnam
kriget, Yom Kippurkriget och Kuwait
kriget. 

I •• I de hotbilder och de scenarier 
som det svenska försvaret arbetar med 
alltsedan andra världskrigets slut, är 
en väpnad invasion över havet 
och/eller över landgränsen i kombina
tion med luftlandsättningar det allvar 
ligaste hotet mot vårt land. Därvid är 

22 

det synnerligen betydelsefullt att ha 
system, utöver I uftförsvar, som upp
täcker och verkar mot mål till sjöss 
och på land. Flygvapnet har därför 
byggt upp effektiva spanings- och sig
nalspaningsflygsystem med förmåga 
att tidigt upptäcka och följa en angri
pares resursuppbyggnad, åtgärder och 
rörelser. På samma sätt har Flygvapnet 
utvecklat effektiva system för verkan 
mot mål på ytan. Det svenska attack
flyget med flygplanen A 32 Lansen 
och AJ 37 Viggen och med vapensy
stemen Rb 15, Rb 04, Rb 05, Rb 75, 
bomber och raketer har utgjort och 
utgör ett allvarligt hot mot en eventu
ell invasion. Attackflyget har en bety
dande krigsavhållande roll. 

Det lätta attackflyget (med SK 60) 
har genom en utpräglad låghöjdstak
tik, med utmärkta vapen mot markmål 
och i direkt samverkan med våra 
markstridsförband skapat stor respekt. 
Detta har säkert inneburit ett stort 
hänsynstagande vid övervägande om 
en eventuell gränsinvasion mot vårt 
land. Det lätta attackflyget har bidragit 

- och bidrar påtag I igt - ti II den krigs
avhållande effekten . 

• • Rörlighet liksom eldkraft är vikti
ga element i modern krigföring . Det 
gäller för de flesta militära enheter. 
Behovet av rörlighet genom luften har 
ökat successivt och möj I igheter har 
skapats bl a genom tillkomst och ut
veckling av Flygvapnets transportflyg
system. I samverkan med civila resur
ser är E 1 :s lufttransportkapacitet i dag 
betydande. 

• • Första Flygeskadern är beroende 
av bas-, verkstads-, stril- och sam
bandsförband samt ledningsfunktioner 
som är underställda sektorcheferna. 
Personalen - yrkes- och reservoffice
rare, civila, frivilliga och värnpliktiga 
- i dessa förband och funktioner är 
välutbildad och -övad. Denna personal 
visar stor samhörighetskänsla med E 1, 
vilket bl a förstärker Flygeskaderns 
effektivitet. 

• • Att planera ett offensivt företag, 
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spaning, attack eller transport, är ett 
mångdimensionelit arbete. Det kräver 
kunskap och kompetens. Det är då 
som flygförarna har att analysera och 
värdera vad som kan hända under 
företaget, att minimera osäkerheterna. 
I planläggning och genomförande 
påverkas allting av allting. Varje före
tag är olika, måste utföras olika, med 
variation av taktik - ja, av allt. Skick
lighet, erfarenhet och ledarskap är 
avgörande. 

De faktorer som spelar stor roll i 
planläggning och genomförande av ett 
offensivt företag är bland annat: 

~ Första- och andrahandsmål. 
~ Vad som skall åstadkommas, önskad 

verkanssannolikhet. 
~ När skall målet anfallas, utspanas. 

Dessa faktorer är i regel givna av 
den operative ledaren . 

Därutöver: 

~ Målet e 	Läge, konstruktion, höjd 
över havet, topografi, ter-

Foto: Ulf Nylöf 

rängsort, insyn, upptäckts
möjligheter på radar, fart, 
kurs. 

~ Väder e 	Startbas, mål, landnings
baser, an- och återflygning, 
temperatur, våghöjd, sikt, 
solhöjd, solriktning, skug
gor, ljusförhål landen, ano
mali. 

~ Under e Målet, fientlig jakt, mark
rättelser flygburna radarstationer, 

fientliga fartyg, luftvärn-rb 
och akan, telemotmedel, 
infraröd, laser. 

~	 Val av am-e Verkanssan nol ikhet, am
munition, munitionstyp, antal enhe
kameror, ter, anfallssätt, räckvidd. 
film 

~ Baser e 	Divisioner, klargörings
och servicekapacitet, am
munitionsti Ilgång. 

~ 	Behov av 
jaktskydd 

~ 	Behov av 
spanings
underlag 

~ Samverkan e Mark, sjö 
~ Egen verk e Flygräddning, jakt, luft

samhet värn, fartyg. 
~ Flyg

säkerhet 

•• Det är av stor betydelse att alla 
länkar ges samma styrka, så att en 
eventuell angripare inte finner en 
svaghet - frånvaro av något system 
som skulle fresta till ett anfall i den 
svaga sektorn. 

Det innebär, att vi måste kunna 
möta alla typer av hot och möta med 
vapen mot mål i luften, till sjöss och 
till lands. Utveckling av Aj och S 37 
Viggen till AjS-system är därvid ett 
steg i rätt riktning. JAS 39 Gripen är 
naturligtis det stora "lyftet". Gripen 
har från början god flexibilitet och 
stor eldkraft mot mål tiH sjöss, på mar
ken och i luften - t ex Rb 15, Rb 75, 
Rb 05 , Bk (bombkapsel DWS 39), Rb 
74 och automatkanon . 

• • Hitintills har avvägningen mellan : 
de olika flygslagen va rit lämplig, lik
som anskaffning av vapensystem för 
verkan mot olika måltyper. Beslut om 
och anskaffning av JAS 39 Gripen 
med vapensystem möjliggör även i 
framtiden en i varje situation rätt av 
vägd fördelning av Gripen i olika rol
ler, jakt - attack - spaning. 

Med den framtida ledningsstruktu
ren (Högkvarter + tre flygkommande
on) föreligger goda förutsättningar för 
att AjS 37 och JAS 39 skall kunna 
verka såsom Första Flygeskadern kan 
verka i dag - det vill säga: 

~ 	Upprätthålla hög kvalitet och hög be
redskap. 

~ Utveckla stor eldkraft med stor preci
sion, stor rörlighet samt kunna kraft
samlas till tid och rum. 

~ Utnyttjas flexibelt med varierande tak
tik och vapen 	mot mål till sjöss, på 
land och i luften. 

~ Tidigt upptäcka fientliga dispositioner, 
följa dessa och säkerställa en effektiv 
underrättelsetjänst. 

~ Samverka med sjö och markstridskraf
ter. 

~ Verka och överleva. 

Det förel igger dessutom goda förut
sättningar för att utveckla transport
flygförbanden i samverkan med de 
civila resurserna. 

Med ett minskat antal kvalificerade 
enheter är det desto viktigare att dessa 
utnyttjas optimalt och så att de tidigt 
åstadkommer verkan, mot rätt mål . 

Första F Iygeskadern har hög bered
skap och kan snabbt insättas kraft
samlat mot ett angrepp varifrån det än 
kommer. 

Första F Iygeskadern har god förmå
ga att med hög precision och med stor 
eldkraft verka mot ett angrepp över 
landgränsen, på havet och mot mål i 
luften . • ~ 
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Chefen för Första Flyge~fradern 
~ El) är underställd Overbe
fälhavaren (I och lyder vad 
avser orga tion, utbildning, 
taktik, materiel m m under 
Chefen för Flygvapnet (CFV). 
För att leda och kontrollera de 
förband som ingår i Första Flyg
eskadern har C E 1 till sitt för
fogande en fredsstab (i Göte
borg och Norrköping) beståen
de av cirka 40 militära och 
civila tjänster. 



Attackflygförbanden utnytti~s 
för försvar av hela landet. DB 
fördelar divisionerna till den/de 
militärbefälhavare (MB) som 
ÖB bedömer skall disponera 
resurserna. 



Lätta attack-(LA)systemet togs fram i slutet av 60-talet för att i 
första hand verka i övre Norrland. I systemet ingår divisioner, 
stationskompanier samt flygsamverksansgrupper. 

Systemet lämpar sig bäst mot fasta markmål samt långsamtgå
ende luftmål. LA-systemet kan också bekämpa markmål i direkt 
samverkan med våra armestridskrafter. 

å grund av SK 60:s begränsade 
prestanda bygger överlevnaden 

på en utpräglad låghöjdstaktik Den 
mycket låga flyghöjden, som bygger 
på lagarbetet förare-navigatör, har ti 11
sammans med SK 60:s goda manövre
ringsförmåga visat sig bilda ett väl fun
gerande system. Dess goda verkans
och överlevnadsmöjligheter har verifi
erats bl a under FOCUS-övningarna, 
då det sätts in mot lämpliga mål och i 
rätt miljö. 

I fred organiseras LA-verksamheten 
med en lätt attackenhet vid F 16:s 
femte division. LA-enheten vid F 16 

sätter tillsammans med flygskolan vid 
F 5 upp fyra krigsdivisioner. Divisio
nerna arbetar i tregruppssystem med 
två grupper i luften och en grupp på 
marken som planlägger nästa företag. 

Attackföretag genomförs normalt i 
grupp med navigatör i flygplan 1 och 
3. För att få erforderl ig precision arbe
tar navi,gatören i si utfasen med karta 
1 :50000. Detta tillsammans med den 
relativt låga farten gör att LA-förban
den har goda möjligheter att verka 
mot svårupptäckta mål även under 
svåra väderförhållanden. 

Erfarenheterna från prov och öv

ningar under LA-systemets 20-åriga 
verksamhet visar, att LA-förbanden 
ofta uppnår goda skjutresultat samti
digt som man kan undvika bekämp
ning från modernt luftvärn. 

LA-systemets framtida utveckling 
beror till viss del på eventuell anskaff
ning av ett nytt skolflygplan. Emeller
tid kan även SK 60 ytterl igare utveck
las, bl a genom övertagande av olika 
vapen från andra flygplanssystem. 
Sammantaget skulle dessa vapentyper 
höja slagkraften och förbättra överlev
nadsmöj I igheterna. • 



försvarat område kortast möjliga tid. 
Spaningssensorerna är konstruerade 

så att de ger bra re ultat från lägsta 
höjd med högsta fart till höga höjder 
och I~nga avstånd . FOlo&rafering kan 
även ske under mörker. 

Del specifika med en paningsiJyg
företag är att uppdraget inte är lutfört 
förrän informationen från använda 
ensorer har bearbetats och rapport 

om spaningsresultatet sänts till - och 
nått - ~Jlaren_ 

om väl kommc:>r till användning i 
framtiden i AJS- och JAS-epoken. 

Spaningsviggarna kommer i likhet 
med AJ 37 at! modifieras under mitten 
av 90-talet o h får därmed större 
ttack- och jaktkapacilet (Rh 15, BK. 
ex Rh 24 , m m). 

För planering och utvärdering samt 
signalspaning kommer Aygplanen att 
frunn kommunicera med FÅ (Före
1agSAnalys Sraning Attack) geoortl en 
data lav, helt i likhet med AJ 37 efter 
mC}difiering. 

pan llQlI~v~rmt!lnF'n 
dess 

Spaningsflygplanen kan förutom 
spanmgssensorer äv mediöra Rb 2.4 
för luMör varsuppgjft och själviörs r 
och Rb 04 för attacKuppdrag över 

D kan S 37 medföra · akti~.:ili 

-Au 'UwHJft~ ~ö"e" 
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Spaningsflygsystemet är en del 
av totalförsvarets underrättel
setjänst. Spaningsflygets huvud
uppgift är att inhämta under
rättelser sop är av betydelse 
för såväl DB som regionala 
chefers disposition i stort av 
våra stridskra fter. 

paningsfl yget skall härutöver 
kunn.) inhämta: 

• underlag iör attackinsat~ 
~ underrättelser av takti k betydelse 

för våra mark- och sjöstridskrafter. 

Spaningsilyget skall dessutom kun
na ingå i luftförsvaret samt genomiöra 
attackuppdrag över hav. 

Spaningstaktiken 

paningsflygsystemet är i dag under 
fredstid i6rdelal på tre flottiljer F 13, 
F 17 och F 21. Spridningen innebär att 
man redan från fred baseringen 
kan verka i alla operationsornr.1den. 
Sp-aningsviggen (S 37) finns i tv" ver
sf(mer (SH och SF). Bårla versionerna 
flhO$ vid amtliga spaningsdivi iOller. 

En underrättelsepluton är i fred 
samgrupperad med spaningsdivisio
nen. Plutonen bestar av underrättelse
personai och utvärderi ngsutrustning, 
som tar hand om all information som 
finns i fl ygplanens sensorer. 

Över hav opererar spaningsflyget 
mestadels i rote, för att få bättre egen
skydd med hänsyn till jakthotet. Upp
trädandet över land sker oitast enskil t. 
Terrängfölj ning och extrem lågflygning 
i kombination med hög fart ger bra 
~kydd och är lättare att genomföra 
enskilt än I rote. 

Grundtaktiken för all spaningsflyg
verksamhet är all så långt möjligt ut
nyttja egen striltäckning, undgå luft

och passiva motmedel för att reducera 
fientliga vapeninsatser. 

Ny kombinationsroll 

Under övning "Samverkan 92 /1 övades 
för första gången samma spaningsflyg
förband ti llampat i de tre rollerna at
ta k, jakt och spaning (AlS) . 

paningsflygdivision rna genomiör
de förutolll huvuduppgiften underrät
telseinhämtning även attackufJpurag I 
med sjömål robot Rb 04 unrler mör
ker och ingick i luftförsvaret på dagtid. 
Re ultatet blev mycket positivt och 
flera värdt,fulla rfarenheter erhölls, 
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Flygburen signalspaning genom
förs såväl i fred som i krig och 
kan ske på strategisk, operativ 
och taktisk nivå. Signalspa
ningen kan ske som kommuni
kationsspaning och/eller tek
nisk spaning. 

Signalspaning på strategisk nivå 
sker för regeri ngens och överbe

fä lhavarens (ÖB:s) behov. Detta sker 
främst genom kommunikationsspa
ning. 

Signa lspaning på operativ nivå 
innebär inhämtning av information för 
bearbetning och delgivning av under
rätte lser som erfordras som underlag 
för högkvarterets beslut. Operativa 
underrättelser inhämtas genom kom
munikationsspaning och teknisk sig
nalspaning. 

Taktisk signalspaning innebär 
inhämtning av informat ion för bear
betning och delgivning av underrättel
ser som erfordras som underlag fö r 
taktiska beslut och för stridsled ning. 
Denna inhämtning sker som teknisk 
signalspa ning och kommunikations
spaning. 

I första hand skall signa lspanings
flyg täcka områden där övr iga signa l
spani ngssystem är bristfälliga ell er har 

Ist 

tillfälligt nedsatt verkan. I krig kan 
också snabbt brister i det ord in ar ie 
signalsystemet uppkomma och som 
då får täckas med ett flygburet system . 

Arbetshästen Caravelle 

För att lösa behovet av signalspaning 
med flyg har C E 1 ti II sitt förfogande 
"13 1 :a transportflygdivisionen", vi 1
ken under fredst id är baserad på 
M almen (F 13 det). 

Divisionen består av flygstyrka, 
markstyrka och en FRA-del. (FRA = 
Försvarets RaclioAnstalt.) Sedan 1974 
har divisionen utnyttjat två TP 85 
Caravelle fö r signa lspaningsflygning. 
Varje TP 85 kan operera sjä lvständigt 
från ordinarie (0-) bas ell er tillfällig 
(T-) bas över hela landet. 

ÖB utövar den operativa ledningen 
av försvarets signalspaning . ÖB leder 
den flygburna signa lspa ningen genom 
i nriktn i ng av FRA:s signa lspaningsverk
samhet. Inriktningen baseras på ÖB:s 
och militärbefälhavarens (MB) under
rättelsebehov som kan lösas med sig
nalspa ning. 

Caravelle-uppdragen företagsleds 
av C E 1. I E '1 :s stab finns kompetens 
och kunskap för att göra företaget 
säkert, lösa uppgiften, verka och över
leva. 

Följ ande principer gä ll er vid plane

ring av företagen för att erhå lla bästa 
skydd: 

~ Tag största hänsyn till hotbilden. 
~ Lägg routen långt in över eget område. 
~ Begär övervakning - ledning av Stril {ör 

varje företag. 
~ Vid behov beställ jaktsk)ldd för uppdra

get eller delar av det. 
~ Utn)lttja möjli~heten att använda T-bas. 
~ Utnyttja vädret. 
~ Om uppgiften inte säkert kan lösas tag 

upp en dialog med beställaren. 

Företaget leds därefter på eskader
order. 

Hot - risker 

Besättningen måste under genomfö
randet vara mycket lyhörd för eventu
ella avvikelser från de förutsättningar 
som låg till gru nd för planering av 
företaget. Vid t ex jakthot mot företa
get måste besättn ingschefen snarast 
besluta om ändrad spaningsroute ell er 
avbryta företaget för att inte ri skera att 
bli bekämpad. 

TP 8S-verksamheten är i dag vä l 
fungerande och har välutbildad och 
ruti nerad persona l i både flyg- och 
tekn iska facket. 

framtiden - Utvecklingen 

TP 85 Caravelle kommer i mitten av 
90-ta let (1996-98) att ersättas med ett 
nytt - lite mindre men betydligt moder
nare - flygplan. Flygvapnet får ett snab
bare flygplan som bl a har större räck
vidd och högre topphöjd än Caravel
le. Ersättare blir två Gu lfstream G IV 
och flygplanet får militärbeteckningen 
TP102B. • 



Ifv 'j)e..-bik ~t&Ou.. 

=Foto: 'kli =FtJiMf~fI 

f l:s transportflyg har till upp
gift att i krig tillsammans med 
Luftfartsverkets krigsorganisa
tion genomföra totalförsvarets 
flygtransporter över hela lan
det. Det centrala militära trans
portflyget används d~. i första 
hand för att lösa OB:s och 
MB:s transportuppgifter som 
inte kan eller bör lösas med 
andra transportmedel. f l:s led
ningsorganisation för flyg
stridskrafter täcker hela landet 
och tillgodoser ledningsbeho
vet på ett bra sätt. 

fred är uppgiften för Sveriges 
"tredje största flygbolag" att så 

fredsrationellt som möjligt genomföra 
flygtransporter för försvarsmakten 
inom och utom landet. Även många 
företag och organisationer utanför för
svaret utnyttjar E l:s transportflyg 
t ex FN, försvarsindustrin, olika hjälp
organisationer och Nordiska Rådet. 

TP 84-förbandet (C-130 Hercu les) 
är den tunga komponenten i krigsor
ganisationen. Det genomför i första 
hand skrymmande materiel transporter 
med dimensionerande materiel och 
förbandstransporter. Förband med 
mindre flygplanstyper, som varierar 
från SK 60 till Cessna Citation och 
Learjet, genomför i första hand passa
gerartransporter. Dessa kan emellertid 
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alternat ivt även transportera mindre 
sk rymmande materiel. 

Innehåll i krig 

Förbanden leds i krig med företagsor
der, eskaderorder transport, som vid 
vissa transporter föregås aven strids
plan som benämns transportflygorder. 

Besättningen i krig utgörs av sex 
man - en befälhavare, en förare, en 
navigatör, en färdmekaniker och två 
lastmästare. Förste lastmästaren är yrkes
officer medan andrelastmästaren är 
värnp I i ktig. 

Utbildning av värnpliktiga lastmäs
tare har genomförts under senare år 
och resu Itatet har bl ivit mycket gott. 

Flygp lanet och dess besättning ut
gör ett eget förband när det utför sina 
uppdrag. De svarar för allt från detalj
planläggning till klargöring. De värn
pliktiga lastmästarna ges också en 
grundläggande teknisk utbildning på 
flygplanstypen för att även kunna del
taga i klargöringstjänsten. 

Typlaster för olika förband i Flyg
vapnet, Armen och Marinen som skall 
kunna flygtransporteras finns (skall fin
nas) beskrivna i deta lj. Detta för att 
underlätta för MB, lägre regionala 
chefer och transporterade förband vad 
gäller planering och genomförande. 

Krigserfarenheter 

Unqer de senaste åren har framför allt 
TP 84-förbandet deltagit i samtl iga 
större övningar i stor omfattning med 
flygplan och personal under längre 

tider för att lösa omfattande transport
uppgifter. Dessutom deltog förbandet 
integrerat i de allierade FN-flygopera
tionerna i tre veckors tid under 
Kuwaitkriget, när det svenska fältsjuk
huset transporterades ti II Saud iarabi
en. De riktigt krigsrealistiska erfaren
heterna erhölls från hjälpflygningarna 
till Sarajevo nu i augusti . 

Allt detta har verkligen prövat syste
mets förmåga under realistiska förhål
landen och givit många erfarenheter. 
Dessa omsätts i dag över hela linjen 
från den högsta ledningsnivån ner till 
det enski Ida flygplanet och berör 
framför allt integreringsfrågor med 
Luftfartsverkets krigsorgan isa tio n, sam
bandssäkerhet och uthållighet - taktik
utveckling icke att förglömma. 

När den tunga komponenten i sys
temet använder sig av krigsbaser för 
lastning och lossning vid större för
bandstransporter ställs krav som hit
tills inte blivit tillräckligt tillgodosedda 
i taktikdiskussioner och vid utbild
ning. Ändring är på gång. Sakta men 
säkert håller transportflygsystemet på 
att bli till fullo accepterat och får 
behov och krav tillgodosedda. 

Datorn planerar 

Då det finns stora likheter med att 
företagsleda attack- och transportflyg
förband och underlaget därmed också 
till stora delar kan vara gemensamt, 
pågår analyser för att se möj I igheterna 
att företagsplanera transportflygföretag 
med hjälp av FASA - alltså datorsy
stemhjälp. • ~ 
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Första Flygeskaderns flygför
band betjänas av basförband 
som är underställda sektorche
ferna. C f 1:s inflytande på och 
ansvar för bas- och teknisk 
tjänst utövas genom ett nära 
samarbete och kontakter med 
bland annat förbands- och bas
chefer. f 1 (stab & verksam
hetskontoret) följer kontinuer
ligt upp bland annat flygplans
Iäge, flygplansstatus och flyg
tidsproduktion samt omförde
lar vid behov resurser. fska
derstaben arbetar dessutom 
med läge avseende basresurser, 

baseringsmöjligheter, flygplans
och ammunitionsläge samt 
prognoser avseende dessa re
surser. Därigenom skapas för
utsättning för att få bästa möj
liga basresurser, vilket är avgö
rande för optimala insatser. 

Underlaget, arbetsmaterialet är 
omfattande genom att det täcker 

samtliga E l:s system - attack-, lätt 
attack-, spanings-, signalspanings- och 
transportflygsystem och dessa systems 
användningsmöjligheter över hela 
landet. 

E 1 deltar, inom området bas- och 

teknisk tjänst, i verksamheter inom stora 
delar av Flygvapnet, t ex utbildning 
och övningar från nivån klargö
ringstroppchefer till sektorchefsnivå, 
inspektioner av och besök på krrigsba
ser. Därigenom ökar kunskaperna om 
flygeskaderns flygförbands behov av 
stöd samt ökar den egna kunskapen 
om basförbandens status. 

Ökade krav med A/S 

Vad avser arbetet med den framtida 
bas- och tekniska tjänsten inriktas den
na främst mot införandet av AJS 37 
och därmed sammanhängande hante
ring av sjömålsrobot Rb 15, bomb
kapslar och sex jaktrobotar på flyg
planstypen. Dessa nya beväpningsal
ternativ och ett ökat flerrollsuppträ
dande ställer nya och ökade krav på 
bassystemet. Det bidrar också till en 
erfarenhetsuppbyggnad inför JAS 39 
Gripen-epoken. Det taktiska utnyttjan
det av basresurserna kommer i framti
den att bli av stor betydelse för för
bandens uthållighet, överlevnad och 
verkan. 

Dagens system och metodik vad av
ser uppföljning och hantering av bas
och flygplansmateriel har en mångårig 
tradition och utveckling. Den är fortfa
rande tidsenlig och uppfyller väl det 
moderna krigets krav. • 
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Flygvapnet blev egen 
försvarsgren 1926. 
Först i försvarsbeslutet 
tio år senare, 1936, 
lades grunden till Flyg
vapnets snabba expan
sion. De tidigare fyra 
flygkårerna omorgani
serades och utökades 
till sju flottiljer - fyra 
bomb-, två spanings
och en jaktflottilj. 
Dessa sammanfördes i 
EN operativ eskader. 
Flygeskadern omfatta
de således alla tre flyg
slagen. 

rfarenheterna av Andra 
världskrigets första år 

påverkade i hög grad 1942 års 
försvarsbeslut (FB 42). Flygvap
nets slagkraft ökade markant 
jämfört med 1936 års bes lut. 
(Störst var ökningen av jaktfly
get. Detta flygs lag hade visat 
avgörande betydelse i inva
sionsförsvaret under "slaget om 

Eskaderchefer för El: 

38-01-07 - 42-06-30 
42-07-01 - 52-03-31 
52-04-01 - 64·03-31 
64-04-01 - 66-t)9-l0 
66-10-01 - 73-03-31 
73-04-04 - 77-06-30 
77-07-01 - 110·09-30 
80-10-01 - 83-09-30 
83-10-01 - 90-09-30 
90-10-01 -

Generalmajor Rengt G:son Nordenskiöld 
Generalmajor Paul R af Uhr 
Generalmajor Björn Bjuggren 
Generalmajor Stig Noren 
Generalmajor Gösta Odqvist 
Generalmajor Rengt Rosenius 
Generalmajor Sven-Olof Olson 
Generalmajor Erik Nygren 
Generalmajor Bertil Nordström 
Generalmajor Bert Stenfeldt 

Storbritannien". Enligt FB 42 
skulle antalet krigsflygplan utö
kas till cirka 1000. 

1942 indelades flygförban
den operativt i fyra eskadrar: 

~ Första Flygeskadern, E l , 
bombeskader 

~ Andra Flygeskadern, E 2, 
jakteskader 

~ Tredje Flygeskadern, E 3, 
jakteskader 

~ Fjärde Flygeskadern, E 4, 
spa ni ngseskader. 

• • Första Flygeskadern/E 

var en renodlad bomb/attacke
skader fram till 1966. Störst var 
E '1 under slutet av 50-talet och 
fram till mitten av 60-talet, då 
E l omfattade fyra flottiljer och 
tolv divisioner A 32 Lansen 
med dåtida mått ett mycket 
kvalificerat attackflygplan. Flot
ti 'ljerna som tillhörde E l var 
F 6, F 7, F 14 och F 17. i slutet av 
50-talet ersattes F 14 av F 15. 

Är l 966 genomfördes en 
omorganisation av försvars
makten. Jakteskadrarna (E 2 
och E 3) utgick och jaktförban
den delades upp på fyra mili

tärområdesbefälhavare, vilka 
fick luftoperativt ansvar. Även 
spaningseskadern (E 4) avvec k
lades. 

Behovet att hålla attackresur
serna samlade innebar, att 
Första Flygeskadern förblev 
under en chef - direkt under
ställd Överbefälhavaren (ÖB) i 
fred och krig. Genom detta 
enkla Iydnads- och ledningsför
håilande skapades möjligheter 
för ÖB att snabbt ti Ildela 
attackresurser till den eller de 
militärbefälhavare (MB) som 
bedöms ha största behovet av 
dessa. Det möj I iggjorde också 
ett effektivt och optimalt utnytt
jande av de begränsade resur
serna över hela operationsom
rådet. 

Då jetskolflygplanet SK 60 
(efter modifiering i slutet av 60
talet) blev ett effektivt lätt 
attacksystem, underställdes de 

, lätta attackflygdivisionerna 
chefen för Första Flygeskadern 
(C El) av samma skäl som för 
attackflygförbanden. Under 70
och BO-talen har C E l av i stort 
samma skäl också tillförts 
ansvaret för spanings-, tungt 
transportflyg- och signalspa
n i ngsförbanden . • 


