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Första september 1969 var det officiella datum då
"Svea kontroll" övertog ansvaret för terminalkontrollen
i Uppsala TMA, dvs terminalområde .
Cirka 1 1h år
har förflutit sedan övertagandet och vid en återblick
stannar kanske tankarna inte enbart vid det gångna
året, utan går tillbaka till tider då de första fröna till
militär flygkontroll började gro . Dessa frön som seder
mera skulle växa upp till flygsäkerhetsfrämjande kon
trollorgan, som nu inte kan undvaras . Materiel och
metoder provades, finslipades och godkändes.
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SVEA KONTROLL
- den ovärderliga trafikledaren
enn a artikel om flygtrafikled
ning gör ej anspråk P~l aU vara
n~gon komplett historlebeskriv
ning, ulan redovisar enbart en
.
del milstolpar, som synes kla
rare än öv riga .
En sä rsk ild tanke ägnas då åt den första
sv enska UK-pejlen. dvs ultrakortvagspej
len. Kort beskrivning:
Med hjälp aven ratt omedelbart under
innertaket i trafik ledartornet vreds ett an
tennsystem på tornets yttertak. Samtidigt
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där bäringarna lades ut. Med två stationer
blev lägel i krysspunkten. Men när lre sta
lianer deltog, blev lägel ka nske ni\gonstans
i en stor tri an gel.

ETT SYSTEM STANDARD!
Senare,
samband med J29-tiden, blev
l;lOgvågsfyrar ett bra hjälpmedel. De ute
slöt dock ej gamla hederliga UK-pejlingar,
Varje division med sjä lvaktning utarbetade
ett ell er flera system, på vilket en pej l-

stånd att separera militära flygplan genom
luftleden mot Norrland. Flygplanen fick på
sa sätt möjligheter att pa ett smidigt sätt
utnyttja även östra Uppland.
Om PJ21 sade en gång en civil trafikle
dare alt den hade "varannandagspresenta
tion", och man insåg snart att den hade
sina begränsningar.
Arlan da flygplats som var under upp
byggnad, skulle naturligtvis bl a ha en
övervakningsradar (SRE
Surveillance
Radar Equipment). I samarbete med flyg 
vapnet tillk om en SRE, Decca DASR l, Som
länkades via viss knutpunkt till F16.

PROVISORIUM
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Oversl + ovan : Svea Kontroll av idag .. , där såväl quinna som man har
en viktig roll för luflsäkerheten,

arbetade trafikledaren febrilt efter "mini
ma" på ett instrument uppsatt på väggen.
Detta instrument sku lle mäta antenn lob zr
nas maximala fä llstyrka. Mellan dessa lob er
skulle finna s tya rni n in1a, dvs en fram
och en baksida . Pa speciellt sätt skulle
lrafikle daren avgcn'a vad som var "rätt
sid a".
Med spärrni ng avläst t's sedan pejlvärden
QDM (QTE ) pi; g ra d skivan run t rattstilngel'
och
vidarebefordra des
till
flygföraren,
(Gärna med tillägget: stammer det?) . .

FLERA MINIMA ...
Under utvecklin gsstadiet erhölls nä mlige n
int2 bara lV~l minima. Flera Ll nd e1~li~a fe 
n omen uppenbara de sig och fö r,! e f tl' r ell
fler lal pejlingar kunde tra fi kl ed a r ~ n ' T I)
känna sig övertygad om att det n o g var
rä tt p e jlvärde .
Ovanstå e nde försöker skildra at! tl - jobbet
var nog ,;fl "pännande da I Dels upplysa sen 
lida kolleger Qln alt en numera ~å enkel sak
som en pejling en gäng var r iktigt ko mpli 
cera d.
Småningom tillkom även krysspejling.
Radiostationerna på Fl, F8 och FI6 utgjor
de gemensamt "U ppsala Kryss" och åstad
kom tre pej Ungar samtidigt. Fl och F8 sän
de sina pejlvärden på kortvåg till Uppsala,
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eller navigeringsfyrlandning skulle genom
föras. Säkerligen var flera av dessa system
myck et bra, men jag ka n försäkra att tra
fikledarnas glädje var stor, när standardi
sering till ett syste m genomfö rdes.
Pejl- och navigeringsfyrlandningar ge
nomfördes i uppdelade förband med två 
f y ra enheter iit gan gen . Som rege l kom för
sta enheten/ förbandet under moln först.
En övel'vakningsradar på den tiden hade
kanske avslöjat att det fanns vis.a brister
i sy steme t.
Ett annat hjälpmedel som i vissa fall hän
fördes till flygsäkerhetstjänsten var ER3B
( ER = Ekoradio) dvs föregångare till ra
dar,
där
specia lutbildade
observatörer
slundom såg " ekon" som k u n d e vara
flygplan.

TL "KANONFOTOGRAF"
ER3B ersattes så små nin gom med en PJ2\,
och PPI (dvs "radarskärmen ") från denna
monterades i tornet. Ett svart skynke typ
kanonfotograf gillrades och tr afi kledaren
k r öp in under detta och började flyg
kontrolltjanst med hjälp av radar.
Den ringa kunskapen avhjälptes senare
med radarkurser, bl a en kortare kurs p å
Bromma . Den sena re innebar att militär
tr afik led are, efter ett visst system, fick till

I början av 60-talet had e äve n en ny pejl
(FMRP 6) tillkommit. I tornet kunde ej
all ny materiel fa p lats, varför det s törsta
radiorummet gjordes o m till "Uppsala ko n
troll" . Allt monterades som ett provi so
rium, Alla längtade efter den dag då ma
teriel och personal kunde flyttas till ny
modern lokal (ca 8 m") där allt sist och
slutligen monterades, nämligen till KC
(kommandocentralen) .
Tyvärr hade någon felräkning gjorts i ett
avseende. Ny skrymmande materiel hade
nämligen tillkommit, varför utrymmet för
pejl (FMRP 6, sedermera FMRP 8), tvil
PPI Decca, en PAR och tre manöverpul
peter blev i knappaste laget. Däremot stod
utrymmet för personalen helt i relation till
personalbristen (PAR :=: Precision App
roa ch Radar, dvs precisionsinflygningsra
dar.)
Tanken att inrymma ter m inalkontroller ..

et

Uppsala Kontroll i ett tidigt utveck
lingsskede,
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Dan sk-svensk blandning pä den dans
ka basen Karup . Fr v Slående: Nep ,
Zak , Ris , Sto , Bon , Hel , Des , Bu , Fr.

Sittande : Fln , Den , Mak , Bä m, For.
Korl il gott - Jo, men visst , , !

.. i KC ändrades . De skulle i stället så små 
ningom övedas av Svea Ko n troll pil Ar
landa , varför vi c1 tervände till provisoriet i
radiorummet.

Hvornår
en Drake?

HÖJD FLYGSÄKERHET
Glädjen va,· sto r när de bilda Decca-PPI :na
började fungera. Trafikledningen med hjälp
av denna SRE - fjärrövervaknin gsradar 
höjde fl ygsäkerheten högst väsentligt. Men
vi erfor snart att avtal mellan flygvapnet
och luftfartsverket upprättats ang~ende
gångtider, översynstider m m. Kortare av
brott uppstod därför i början helt oanmält.
Senare, efter samarbete mellan civil och
milit.är t rafikledarpersonal, kom avbrott
först efter samråd .
I början av 1965 anmäldes alt större ar
bete skulle ske p~ Deccaradar n . Länkför 
bindelser anslöts dil på Brommaradarn (typ
Selenia) . Efter mycket krå ngel (bl a infö 
J'ande ave n fördröjnl ngsenhet) kom små
ningom en radarbild. Den var dock långt
if rån så bra som den från Decca-radarn.
Ett exempel: radartäckning gavs ned till
75 m över FI6 med Decca . Motsvarande
för Selenia vru' 400 m.
I slutet av 1965 äteranslöts lä nken till
SRE Decca . Dock vreds länken något för
att klUlna betjäna även andra organ. Re
sultatet val' atminstone föl' var del d å ligt,
varför länken vreds rätt och vi hade åter
en god radarövervakning dvs SRE. Själv
klart uppstOd fel på län kförb indelsen nä
gon gång, men tack vare tillmötesgående
och s tor snabbhet fran " Länk service" på
F2 var dessa fel av underordn ad betydelse .

SVEA KONTROLL LYCKOKAST
Det mycket väl fungerande provisoriet
"Uppsala kontroll" hade upphört, och "Svea
kontroll" - en nu välkänd radarkontrolJ
- utökade sitt ansvarsområde till all om
falta Stockho lm, Tullinge och. Uppsa la ter
minalomraden. Denna rationalisering visa
de sig vara ett lyckokast t i ll glädje för
bå de piloter och flygtrafik ledare.
I kontrollcentralen på Arlanda flygplats
disponerade Svea kontroll fyra radarposi 
tioner med toppmOdern utrustning, men
tyvärr a ll t färre flygplan all ansvara för
(F8 och FI8 under avveckling). Nu avde
lades tva radarpositioner för Uppsala ( F161
F20 ) fl yg trafik och resterande två pOSitio 
ner för genornIlygning i Stockholm TMA
samt inflygningar till F8 och F18.
Dessa radarpositioner är stä ndigt beman
nade unde,' flygning ( per sonalbehovet lös
tes genom kommenderingar och omflytt
ningar av trafikledare frå n bl a F16) och
för Uppsa las del innebar d etta at! flygtra
fiken delades på två flygtrafikledare mot
tidigare normalt en . Tjän stgörande tJ s lapp
nu känna oron att den intensiva flygtrafi 
ken skulle bli honom övermäktig.

130,4 NY FREKVENS
En ny radiofrekvens tilldelades FI6 
130,4 MHz - som används av inflygnings
kontrollen till Uppsala . Förutom en för
nämlig interfonanläggning (Uppsala TWR
dv s flygplatskontroll och PAR saknar dessa
finesser ) kan operatören pi, Svea kontroll
med si na tva PPI :n skifta melJan två ra 
darstationer, Arlanda och Bällsta / Bromm a.
Dessa båda radarstationer kompletterar
varand ra på ett utmärkt sätt och är en
extra säkerhet vid exempelvis ström avbrott.
Samru'betet m ellan de olika flygtra
fik lednin gsol'ganen v id Uppsala oc h
Ar landa fungerar perfekt , och d a
gens piloter ve t a tt nuvarande sys
t e m {ör flygtrafikledning vel'kligen
är bra.
•

HVERGANG!

<r

-<;-; Tjänsten som flyglärare

på F16 innebär ofta kon
takt med personal från
andra förband, speciellt
3S-flottilier. Detta innebär
ett stimulerande utbyte av
ideer och uppslag och ger
goda möjligheter till vid
gade vyer - till godo för
bl a flvgsäkerheten. {;; ,',y ix
åren 1970 knöts emellertid en
kontakt något över den vardag
liga, d å fyra danska officerare
gjorde FIK-35 (flyginstruktörs
kurs) pil 2:a div FI6 som för
beredelse för den danska om
skolningen till F-35 Draken dvs den dan
ska versionen . N~ja , det var inte helt nya
bekantskaper. Vi hade redan träffats pil
F3 , Malmen, där danskarna gjort TIS :Ä
(typinflygningss kede/ äldre e lever)
under
major Stig Abraham ssons spira. N ågra pass
hade vi alltså redan flugit tillsammans.
En viss flygrutin fär man onekligen efter
ca
1.500-3,000
flygtim,
vilket
dessa
gossar hade bakom sig. Att det inte var
några dunun gar hade vi följaktligen redan
märkt, Flygningen som ~l1 dan var vi alltså
inte &l oro ade för. Däremot undrade vi väl
lite tiU mans hur en kurs med våra blyg
samma resurser s kulle jämföras med mot
svarande kurs i USA. Hur sk uUe det gir
med språket? Vad innebar det att dans
kal'lla inte gjort GFSU dvs grundläggan
de flygslagsutbildning på Draken , och vad
skuJle det innebära att vi hade sa väsent
ligt olika flygbakgrund ?
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Sam t idigt som dessa fl'ägor genom 
korsade vå ra huvuden kände vi oss
på n agot vis iakttagna av hela
NATO, Danmark är ju det första
NATO-land som köpt flygplan frän
Sverige.
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F-35 :a n nyd a ns k jakibombare,

Sä kert hru' den affären orsakat en del
höjda ögonbry n , särskilt som man snart
fick klart för sig alt man i omskolnings
programmet i stort ämnade följa den
svenska utbildningsmetodiken med huvud
sakligen avancerad flygning ledand e till
gränsvärdesfJygning. ( Aerobatic s, det är väl
något man stökar av under den grundläg
gande flygutbildningen? ).

BALANCEKLAP?
Nil, beträffande de fyra dan skarna var det
ingen tvekan. De insåg snart nyltan med
att bära g -d räkt och göra halvrollar, och
när de flyttade friln F3 och FI6 hade man
redan at.ski lJiga g "i rumpan". Språket vi 
sade sig inte heller vara något större pro
blem. Pi loter kan nog göra sig försttldda
sinsemellan på vilket språk som helst.
Danska är ju inte särskilt svärt (?)
när man väl kommit öv er den för
sta ovanan. Att " balanceklap " är
skevroder förs!iir man ju eller ett
par
illustrerande
handviftn ingru' ,
o ch jag försäkrar att det inte var av
elakhet som flygplanmästaren va r je
dag s tällde Petter 77 på linjen I (Har
ni hört en dansk försöka ett svenskt
sj e-ljud ?).
Snart var alIts" vår kurs på g å ng i gam 
malt känt mönster och man fann det inte
längre ovant att instrueras i looping " pil
skandinaviska". Först vid kLLrsens slut bör
jade vi pa allva r inse, att fyra av kurs 
deltagru' n a dessvärre inte kunde placeras
på divisionen, utan sku Ue ilka till främ
mande la nd .

F16 FICK FÖRTROENDET!
Men samarbetet var inte slut med delta.
Eftersom den tvåsitsiga TF-35 levereras
först i maj -71 fick FI6 förtroendet att
medverka vid inflygningen av övriga förare
pil de lvå divisioner på Karup som skall
ombeväpnas t ill Draken. Hösten 70 företogs
alJtså tva resor med 35C till Danmark och
ytterligare två väntar våren -71.
Nu var det vår tur att hamna i främ
mande mi ljö. Och nog pirrade det litet i
magen när man läg över Karup med när 
maste navigeringsfyr 230 km bort, svenska
och dans ka surrande mellan fram- och bak
sits, och traf ikledaren talande engelska
med viss vä stjyd s k accent.
D r akskeppen seg la nu i Dana land .
M å nga vänskapsband hru' knutits,
och sist men inte minst har vi på
FI6 fått en värdefu ll glimt av andra
flygvapen och andra metoder. Sam
tidigt har misstanken bekräftats alt
piloter är sig lika om inte världen
över så dock i Sverige och Dan
mark
•
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