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* * Flygspaningsförbandens uppgifter i krig är främst att tör
se överbefälhavaren och militärbefä!havaren med sådana 
underrättelser om angriparen som fordras för beslut om 
dispositionen i stort av 
också underrättelser av 
som underlag för insats 
Det kan också uppstå 
markstridskrafter måste 

våra stridskrafter. 
taktisk art kunna 
av attackflyg och 

lägen där direkt 
prioriteras högt. 

Härutöver skall 
inhämtas, främst 

sjöstridskrafter. 
samverkan med 

f e ';r -{;:, 

Flygspaningens 

särdrag 

D
essa uppgifter i krig ligger 
helt naturligt till grund för 
utbildningen och övrig verk
samhet vid Fll i fred. De 
har inverkat på Fll:s lyd 

nc'.dsförhållanden och på flottilj ens or
ganisation. Självfallet är tjänsten vid 
FIl till mycket stor del densamma som 
v id övriga flottiljer. Vår strävan har 
därför varit - när vi nu fått tillfälle 
att berätta om FIl - att koncentrera 
oss till de förhållanden so:n är speci
elh för Fll. 

FAR SKÖTA SIG SJÄLV .. . 
Vid införandet av den nya regionala 
ledningsorganisationen 1966, inordna
des FIl i första flygeskadern tillsam
mans med attackflottiljerna. Skälet 
härtill var bl a det likartade uppträ
dandet för spanings- och attackflyget. 
Emellertid tillkom det inte någon för
stärkning av de personelb. resurserna 
i El:s stab för handläggning av frågor 
rörande flygspaning. De~ta har, till
sammans med det förhållandet att 
flygspaningsförbanden i krig lyder un
der olika militärbefälhavare, fått till 
följd att en stor del av de ärenden som 
"rätteligen" borde handläggas på regio
nal nivå för Fll:s del handläggs på 
flottiljen. Främst gäller detta plan
läggning och genomförande av tilläm
pade övningar, men också viss krigs
planläggning samt utarbetande av in
struktioner och anvisningar för verk
samheten. I sistnämnda hänseende 

sker också samarbete med spanings
divisionen på F21. 

Detta är alltså ett av de förhållan
den som är speciella för Fll. Andra är 
fototjansten - flygspaningens "vapen
tjänst" - och underrättelsetjänsten, 
som deL är en del av flygspanings
systemet, dels för Fll:s vidkommande 
har fått formen aven "flygvapneL<; 
underrä ttelseskola." 

KOLLAR GRANNARNA 
I likhet med övriga delar av flygvap
net deltar flottiljen i incidentbered
skap. Denna har för FIl:s del en spe
ciell karaktär med nära anknytning 
till tlygspaningens krigsuppgifter, som 
bl a ibland innebär flygningar långt 
utanför våra gränser. Inom ramen för 
sekretessbestämmelserna kan väl erin
ras om den uppmärksamhet från främ
mande makter, som ofta iakttags vid 
större övningar med svenska förband, 
inte minst vid marina övningar och 
luftförsvarsövningar. Uppföljningen av 
den främmande insatsen vid dessa till
fällen åvilar regelmässigt FIL 

Flygtjäns ten har i viss mån en spe
ciell ka raktär, dels genom att flyg
ningen (som till stor del sker på låg 
h~jd) utsträcks över stora områden, 
dels genom det enski ld a uppträdandet. 
Särskilda krav stä lls härigenom på led
ningen av flygtjänsten liksom på be
sittningarna och de enskilda förarna. 

Den tekniska tjänsten får ibland spe 
ciella pmblem pga att flygtjänsten be
drivs på fyra divisioner och med två 
flygplantyper, "Draken" och "Lansen". 

KONSULTUPPDRAG UPPSKATTAS 
Utveckling av ny materiel och nya me
toder inom tlygspaningen pågår fort
löpande. Genom flygsp2.ningens kon
centrering till Fll blir flottiljen i s tor 
utsträckning engagerad i denna verk
samhet. Specialisterna vid Fll kon
sulteras regelmässigt. Samartete med 
flygmaterielförvaltningens vapenbyrå 
och med försökscentralen (Fe) är ofta 
förekommande. Även om tiden ibbnd 
bli.r knapp ser vi dett'l so:n mycket 
s tim ulerande. 

Ytterligare en viktig f:>.ktor må näm
nas. Den är visserligen med all säker
het inte speciell för Fll, men den är 
icke des to mindre i hög grad betydel
sefull, nämligen den goda andan som 
är rådande bland all persoilaI. Strävan 
till samarbete och samförståndslös
ningar ä r alltid påtaglig och utgör en 
fast grund för arbetsglädje och för 
goda arbetsinsatser. • 

Kurt Hagerström 
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<> S 32:an har sex spaningskameror och S 35:an sju 

<> ett spaningsflygplan kan medföra mer än 200 m film 

<> filmernas känslighet är normalt 400 ASA!27 DIN 

<> vid " dåligt väder" används filmer med en känslighet av 800 ASA!30 DIN 

<> ljusstarkaste objektivet har ljusstyrkan 1:2 

<> kortaste exponeringstiden 2.400-dels sek 

<> högsta bildfrekvensen är 10 bilder/sek 

<> S 35:ans kameror försetts med helautomatisk exponeringskontroll 

<> skärpa vid fotografering på låg höjd och med hög fart erhålls genom 
G k "bildrörelsekompensering (Birk)", varvid filmen rör sig i expone
ringsögonblicket med en fart upp till 35 cm/sek 

<> antalet exponeringar under ett spaningsföretag kan uppgå till över 2.000 

<> stereofotografering - 60 proc överlappning mellan bilderna - alltid 
eftersträvas 

<> Fototolkens vanligaste verktyg är lupp, stereoskop och räknesticka 

<> fototolken normalt granskar alla filmer med 2-3 ggr förstoring. De
taljer granskas med 6--8 ggr förstoring 

<> för att vinna tid tolkas först negativen sedan följer kopiering och/ 
eller förstoring samt detaljgranskning. 
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* * Förutom att vara ett normalt stabsorgan p a flottilj 
niva kan operations- och underrättelseavdelningen 
(op/und) sägas vara en fran ELs stab utbruten stabs
funk tion med speciell in riktning pa planering och led
ning av flygspaningens tillämpade övningar. I avdel
ningen ingM också resurser tö r fototjänsten och fö r 

underrättelsetjänsten vid F11 . * * * 

A
vd 1ningen lyde r d irekt linde r C Fll med nedansta(>n<!C' organisal1on 
j stor t : 

OperationschelI 
--;-----~I 

~------------~ ~------------~ 
Op-detalj Und-detalj 

ca 4 man Und-sektion 
Fotosektion 
10-20 man 

___1_:_a_u_n_d_-p_l_u_to_n___1 1___2_:a_u_n_d_-_p_l_u_to_n___ 

5--15 man 5-15 man 

Avdelningschd 'n ä r överste löjtnan t undl'J'o ffiC'er . I p lu tonen inga r Yt ledi
eller major. Chefen för operat.ionsdeta l  gare IV<l underofflcerare samt fotograJ 
jeH ä l kapten . Han bö r ha genomga Lt och v;impl ikliga. 
högn! kurs vid MRS, som i n ä r fa lle t. 

MOB- OCH KRIGSPLANLÄGGNING Övriga be!attningshavar·e ä r tva sam

verkall~o{ficerar· ' . en kap ten fr<1n var SmrlO r'dnlllj< a\- mob- och k r igsplan

del'a a r·men och mar inen, samt ('Il un  lägglling är en av operiltion~d 'ta ljen~ 


deroffIce r' , huvuduppgifter . Likas" ~~r plan lagg 

Chefen fö r lmderräLtelsedetalj n nr ning av " LölTe övninga,' sam L övning,, 

kapten. Närma:;L under honom lyder planläggni ng pa la llg slkt \' i kLJ~a llpp
bl a en fo toofficer_ I övrigt iiI' det a Ijen gifter 
uppdelad pa undplTätte lsesektlUn med F lyg~panitlgen~ dellaganrl • i övning
lva lIJlderotfic\!ran: o(·h l()to~ekl i on <I" inom alla IÖI·~v;lrsgrenarml ar ett 
med bl a en underoffict'l - ,)ch fyr'a 10- ölI;,k"'"lHI in!" !J.ml J !lyg:;panmgen~ 

Lografer . Väl'l1p liktiga under utbildning InLres"c Ulan l hk" hög grad t arme 
utnytljas för laboratorie- och lo lkupp och marinförhanden, . Dclla all~idiga 

gifte!'. deltagande innebrir atl Fl l normalt 
Che f för u nderrätieG;epllllon är en engagems i samllll,(a stcirre övningar 

6 

F 11 


i vi lka lörband Lir armen e ller marincn 
Inga... De"slltom delta r flygsp 'll1 ings
föruand (i den lItstriickning d t:> t an 
,e,. övningsmä;;sigt motive ra t ) ;ivell i 
rClla 111ftfö,'sva l·sövninga r. De lla inne
bä;· öVllinga r spndda över hela landet 
II lid ' " ~amlliga iu~tider med hög inten
, ile t under var- )ch höstp riodet_ 0 11 1
växlingen i övningsomraden, upplåg", 
niug och föru lsilttningar ge r savä l 
de ltagare ~Olll planH:igga re s t inlLllt:>nm 
de v'lI·ial ion i at"b tsllppgifler :;om bo
nllseftek l til l en rnang~ idig oc h för 
,;pal1illg~förballClen nödvändi" utbild
ning rör all l ö~a krigl:)uppf(ifterna. 

Plall läggninl:! och budgeter-ing av öv - ~ 
IIll1g:;ver·k~amhcten sker främst inom 
<l p-deta ljen. Chefell rör op und - avdc!
lIin~en e llf~r op-adju tantl'n de ltar i 
r l anerlll~smölen bade i Ilygstaben, i 

E I : ~ s tab vch i rnl löstabcrna, där verk 
~,l111heten för kOlIlIllandl' budgeta r dis
kute ra;,_ 

BOTANISERANDE SAMVERKAN 

Sall1verk~o [[iccrarll a li r a rll1en och ma 
rllll' ll ·'botanbe rar" i re~p försvars 
gren iivni ng-spla ne r för atl dels ge 
bilttre underlag ch information om 
ele övn ingar ~Olll dikutera t,; pa cen tral 
och regiona l niva ocll del:; fö resl" an 
dra tör ilygspaningen lämpliga ·am
verkansövningm' med tillämpade ma l 
i vilka flygspan ingen kan ge och r" 
övningsulbyte, 

Op-deta ljell bearbetar mat r ia le t 
Iran kostnuds- och kapac itetssynpu nkt 



Tillämpade övningar 
i foto- och 
underrättelsetjänst 
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samt rördelar övningarrw sa att perso
nal i spaningsavdell1ingar. clivisioner, 
und-plutoner och ba~kompanier fitr 
en i stort likal,tad beJa~tnin~ och ul 
bildning . D -Ila arhele sker helt natur
ligt i n;\1'11 ~amal'lwle !Iled övnga be
röt'da avde lningschefer, tr,imst fIyg
chefen och baschefen. Den planerade 

• 	 F11 de llar I övningsverksamhelen I 
slorl sell över he la landel. Bilden vj, 
sar övningsamraden tör samlldlgt pa , 
gaende övningar under en vecka hös, 
len 1970 
3170: 

i vilka Fl1 deltog, Fdö S 

Flygövning 
Arme .. 
Marin " 

och med milostabcI' "amt El ~nol'd
nade övningsverksamheten IaststiiLls 
av 'befen föl' F 11. 

•• Övningartta planläggs efter hand 
i d talj inom np und-avdelning n. dill' 

~nn1\'el'kansorriccral'na spejar en vik 
Ltg ro ll ,' id angivande av IÖl'lIlsätt 
nJtt~ar. · ' vning~uppläggning . samord 
ning med de ltagande förband tt r n?sp 
1i:I'svat'sgren !>aml ,id orderat'betet. 
Orde rarbete sker i hö~ gnJd ~<tmol'd 

nat med molsvaral1Cle ol'derarhet .. i mi
lostaberna oeh inom El for resp öv
ning . 

Op Illld - avdelrlltlgl.'lI;' pCI'Sona l delta! 
ock!>a i "tO t' ut"i t-ackning i övningarna . 
Oftast I dllhbclh(>laltlllll~f dels som 
ova II.' i bCl"örd spaning:savdell1lng, deb 
~om iivningslcdning, Denna po~ilion 

~cr per,;onalcn möjlighet alt styr", öv
ningarna sa att del operativa o~h tak
ttska \Itbylet .. ' tmrör!' mcd kostnad rna 
om rnöjlJgt bhl' optimerat. D>s.~lItom 

""ha ller per;:onalell vä!'d~flllla ",rfaH'n
hetl.'r och synpunkter pa ledninj!s funk
lionel', operat1va insat:sbeslut och lak
Ltskl uppträdande. "om kan ligga lIll 

~rund lör overarlJ lningat' av instruk 
tioner och anvisningar samt utnYlljas 
vid kommande ÖVl1lng~vcrk!>amhel och 
-planeJ'ing, 

ÖVNINGAR 
Antalet ö\'rtinga! ' i vi lka FIl deltagil 

hal' under Je senaste aren stadigt ökat. 
Föt- innc,'arande budg 'tar iO 71 deltar 
Fil i (ivl1lngar ;,om "ammanlagl nm 

spiillJ1(.'I' :'14 dygn med minst en spa 
ningsdivision , Utöver' dessa mera om
faUande övningar plan ras i slort sett 
daf:! ligen samövningar med armc- och 
marinfiiJ'band med varierande kl'av pu 
insats av spaningsQygplan . 

Maten!'1 och lakt ik masic följas \lPP 
ch ulveckllli;_ ofta i samband med 

större Il! l'edningal'. Op-detaljens per
sonal ledet' e llet' deltat- i o li ka former . 
Erfarenh..ler och t-esultat oms~ilL i 
publikationer. Vell'av TAS (tak Ilska 
anvisningar) sät'skilt beir nämnas. 
"Kons\llluppgiltcr" vid FS Plan och 
vid rlygmatericlföl'valtniLlgcns vapcn
byra ;ir ofta Öl'ekommaJ1de . 

UTBILDNING 
Utbildning av "tab_' personal föl' le 1
ning av spanmgsförbancl i krig sker 
g-eI1om vartannat <)1- alel'kommaT1de 
kurser - "Or-kur~ spaning" . Dess<l 
p lanlägg", och leds av op und-avdd
ningens personaL 

En slor arbetsinsats krävs för Mmlie
Les:! ken Vid Fl!. MilJtärbögskolan till 
hör dem som arligen aterkommer med 
olika Jevgl'llpper. Ä"en m<tnga amh'a 
milit;ira skolor ~ir regelhundna gasler . 
r regel \'ilrar besöken en hel dag, App

likalol'iska spe l samt demonsll'ation 
av vet'kliga spaningsföl-e tag Eli: vanlig", 
Besökett krävet- i r gel insab av ImJ T1pta 
kvalific'eradc- hefatlningshavare . Tl'oL'i 
delta ses mte besöken som belastning 
ulan som stimulerande och nödv;in
diga im,..lag för att säkerställa samvcr

kan • 
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Sovjetiskt 

radar/u f t 

bevak

nings

fartyg 

Kontakt med 


* * Foto- och underrättelsetjänsten innebär ständigt såväl 
utbildning som kontakt med verkligheten. Utbildning dels 
av egen personal, dels av flygvapnets övriga underrättelse
personal. Verklighet genom bearbetning av allt det spanings
materiai som dagligen strömmar in från spaningsföretag, 
ibland särskilt intressant genom inträffade kontakter med 
främmande fartyg . Dessa erhålls som regel vid spaningsin
satser i samband med F11:s deltagande i incidentbered
skapen. * Foto- och underrättelsetjänsten bedrivs dels 

U
nderrättelseplutonerna svarar 
i krig för all underrättelse
bearbetning efter spanings
fcretagen och utgör därige
nom nödvä ndiga komple

ment till spaningsdivisionerna. 
I fred är underrättelseuppgifterna 

begränsade. Många av flygföretagen 
med besättningar under grundläggan
de utbildning är av formell karaktär 
och ofta utan spaningsuppgift. Fll:s 
två underrättelseplutoner hinner där
för med att i fred samarbeta med två 
divisioner vardera. Alb tillämpade 
spaningsföretag \;earbetas dock krigs
mässigt. Framkallning, tolkning och 
rapportering sker omedelbart och på 
snabbaste sätt . Fototolkarnas skicklig
het granskas därvid ofta med hjälp av 
facit från samverkande förband . 

ATT TOLKA RÄTT 
vid F11:s två underrättelseplutoner, dels vid underrättelse- Vid divisionernas formella fotoövning

ar bidrar und-plutonerna med granskdetaljen. * * * 
8 



verkligheten 

ning av resultatet. Divisionschefen får 
protokoll på hur föraren lyckats med 
inriktning och bildkvalite. 

Besättningarnas utbildning i ögon
spaning är både viktig och svår. Grun
den är goda kunsk2.per i silhuettkän
nedom i första hand betr fartyg och 
tyngre armemateriel. Plutonerna tar 
ständigt fram nytt utbildningsrnateriaI 
och hjälper till med utbildningen. Det 
ligger ju i plutonernas eget intresse 
att få riktiga ögonspaningsrapporter. 

•• Underrättelseplutonernas verk
samhet kräver nära samarbete mellan 
chef, fototolkarr och laboratoriepersonal. 
Fototolkarna måste arl:eta snabbt och 
systematiskt. Arbetsplatserna i tolk
v:::gnen är noga anpass2.d för att under
lätt2. detta. Träning på platsen är en 
förutsättning. Fotobiträdena framkal
lar all film i fullständigt mörker. Kra
vet på både snabbhet och kvalite krä
ver exakt kännedom om laboratorie

v2.gnens materiel och lokaliteter. För 
att nå krigsduglighet måste därför ut
bildningen av personalen normalt ske 
i plutonens vagnar, även om arbets
platserna i längden kan vara obekvä
ma. Det ger också bästa möjlighet till 
nödvändigt lagarbete mellan pluto
nem; och divisionens personal. 

UNDERRÄTTELSEDETALJEN 
Unddetaljen är inrymd i en särskild 
byggnad - "und-byggnaden". I käl-

Västtyskt 


signa/
spanings
fartyg 

JarpJanet och nedre planet inryms fo
tolaboratorium. I övre planet arbets
rum för foto- och underrättelseperso
nal och lektionssalar. 

I laboratoriet sker formell bearbet
ning i form av större kopierings- och 
förstoringsarbeten och i övre planet 
fortsatt bearbetning av de uppgifter 
som kräver mer noggrannhet, tids
ödande fototolkning. 

•• Vid und-detaljen genomförs årli- • 
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~ gen ett stort antal und-kurser, bl a fy
ra av flygvapnets fem und-kurser. 
Und-detaljen vid Fll kan därför sägas 
vara "Flygvapnets und-skola". 

"Und-kurs l" (allmän) är grundkurs 
och främst avsedd för officerare som 
avses placeras i und-tjänst. Den äger 
rum vid Fll under fem veckor, nor
malt i maj. - Efter genomgången 
grundkurs sker specialutbildning. De 
som skall placeras som und-officer på 
jakt- eller attackbas får "und-kurs 2" 
- två veckor vid Fll och en vecka vid 
FBTS. Chef och s tällföreträdare vid 
underrättelsepluton går "und-kurs 3" 

F 11 

• 	 Folololknlng . Föraren och dIvIsIons
chefen studerar nyfiket resultatet. Tolk
ningen sker normal! direkt pa negati 
ven . r s k kniviga fall görs deltör· 
storingor. 

- två veckor vid Fll. "Und-kurs 4" 
är avsedd för personal vid sektorstab 
och genomförs i regi av flygstabens 
underrättelseavdelning under en vec
ka. Underrättelsepersonal vid flyg
stridsledarstab och attackeskaderstab 
genomgår "und-kurs 5" under två vec
kor vid Fll. Utöver dessa flygvapnets 
und -kurser - primärt avsedda för of
ficerare - utbildas fototolkar och un
derrä ttelsebiträden. 

BRA FOTOTOLKAR 

Grundutbildningen för fototolkar sker 
vid armestabens underrättelseavdel
ning (Ast/ U nd). Men under åtta vec

kor i augusti-september är kursen för
lagd till Fll för en första specialutbild
ning inom flygspaningssystemet. Foto
tolkarna återkommer sedan under feb
ruari-maj vid ett flertal tillfällen för 
tillämpningsövningar och samtrimning 
med den flygande personalen. Att den
na utbildning är särskilt viktig för 
flygspaningssystemet och att höga krav 
måste ställas är självklart. Utbild
ningsresultaten har också genomgående 
varit utmärkta, inte minst genom det 
goda samarbetet med Ast/Und. Foto
tolkarnas stora studieintresse samt 
regel höga civila kvalifikationer - of

ta är de civilingenjörer vid Vägverket 
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- är dessutom en god grund för att få 
de skickliga foto tolkar vi i dag har. 

De redovisade kurserna genomförs 
huvudsakligen med hjälp av Fll:s egen 
personal. Resultaten har hittills varit 
goda och FIl:s personal har ansett 
dubbelbefattningen som lärare vara 
stimulerande. Med den stora omfatt
ning som underrättelseutbildning har 
fått, måste det dock konstateras att den 
dagliga verksamheten inom spanings
sys;emet lätt blir lidande. En perma
nent underrättelseskola med särskilt 
avdelade lärare står utan tvekan på 
FIl:s önskelista. • 

Bry Dan Edw 

F11 :s årliga u nderrättelseku rser 

Und-kurs 1 grundkurs 15-20 oH och uoH 4 veckor 
2 tör jakt- och attackbas 10--15 2

"" " tör underrättelsepluton 5-103 2
" " " tör flygstridsledarstab 5-10 25 "" " 

4Und-biträdeskurs Itör und-grupp, und-pluton 115-20 vpl "Ioch und-avdelning 
1 

Fototolkkurs tör und-pluton 15-20 vpl 9 
" 
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• 	 Förberedelser för IpanlnlllUppdrllll I 
divisionernas atabsvagn. M61,vlpa
nlngsomr6det prIckas In på kartan och 
delges fÖr1I1en. 
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* * Flygspaningsuppdrag karaktäriseras av insats 
med enskilda flygplan . Tvamansbesätlnlngen i en 
S 32a eller den ensamme f()raren i en S 35.a 
skall pa egen hand kunna finna det ofta langt bort 
trim eget omrade belägna spaningsmalet (med 
nyttjande av flygplanets spaningsutrustning) och 
med egna ögon inhämta underrättelser om fien
den. Väsentligt är därefter att flyga hem med ma

teriale t . .. utan att bli nedskjuten. * * * 
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F
öraren i spanings-Draken skall 
under dager - från gryning 
till skymning - kunna ögon
och fotospana. 

Det samtränade pa ret föra
re-navigatör i spanings-Lansen skall 
kunna radarspana över havsområden 
oavsett tid på dygnet, ögonspana under 
dager samt fotospana under såväl da
ger som mörker - det senare med 
hjälp av fotobomber. 

IN- AND OUTPUT 
Gemensamt gäller att olika spanings
metoder skall kunna kombineras under 
ett och samma uppdrag för att därmed 
öka spaningsresultatets värde. Under 
flygnin g skall gjorda iakttagelser kun
na talas in på bandspelare och spa
ningsrapport kunna avges per radio. 

Navigatören i S 32:a skall med ut
nyttjande av radarn kunna lokalisera 
fartyg och fartygsanhopningar samt 
bestämma upptäckta måls k urs och 
fart. Han skall kunna dokumentera re
sultatet med "plotting" (= lägesbe
stämning på översiktsbord) eller PPI
fotografering (= Plan Polär Indikator / 
rada rindika to r fo tografer ing.) 

SPANINGSUTBILDNINGEN 

Grundläggande övningar såsom instru
mentflygning, taktisk gränsvärdesflyg 
ning eller instrumentIandning bedrivs 

på samma sätt vid Fll som vid övriga 
flottilj er. För flygspaningsförbanden 
speciella övni ngar är: 
• 	 formella övningar i ögonspaning, 

hög-, låg- och avståndsfoto, mör
kerfoto , radarspaning, lågflygning 
och navigering på olika h öjder samt 

• 	 tillämpade spaningsövningar i form 
av företag med användning av de 
formellt inövade spaningsmetoder
na. 

En del av övningarna bedrivs inom 
Fll t illdelade f1ygö vningssek torer, men 
den större delen - spaningsövningarna 
- går mot mål inom praktiskt taget 
hela landet och över omgivande havs
områden. 

Spaningsövningarna bedrivs till sto r 
del på låg och lägsta höjd. Besätt 
ningarna måste utbildas för att under 
verkliga förhållanden kunna flyga på 
så låga höjder a tt motståndarens mot
verkan minimeras. Varje division till 
delas å rligen två veckors basering 
ofta i form av basväxling - i Norr
land för att i glesbygderna där kon
cen trerat kunna bedriva utbildning 
och träning i lågflygning och lågnavi
gering. 

TJÄNSTENS OMFATTNING 
Vid FIl finns fyra flygand e divi sio 
ner - två med S 35:or, två med S 32:0r. 

• Lågloto mOl r8· 
darstation . Flyg, 12 
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Fordringar 
på flygförare 
och flygnavigatörer 

.................. .... .'. ... 
.;..-. 

,öJd sa m, lart ca 
nach 0.9. • 

F01" vardera flygplan typen är som re
gel den ena divisionen skol- och den 
andra övningsdivision. (Ytterligare en 
~, 35-division finns vid F21 i Luleå.) 
Den flygande personalen uppgår till 
drygt 130 man, vartill kommer ett an
tal i krigsorganisationen ingående re
servofficerare, värnpliktiga fältflygare 
och navigatörer, vilka fullgör författ 
ningsenliga repetitionsövningar. Det 
årliga flygtidsbehovet för jetflygplan 
är omkring 10.000 tim . 

Ca 100 flygplanrörelser per dag äger 
rum på FIl. Ett strikt system för se
paration av divisionernas landnings
tider måste därför tillämpas. 

SPANINGENS SÄRDRAG 

Flera speciella förh31hnden inverkar 
positivt på den flygande personalens 
syn på sin tjänst. 

Besättningens egna förberedelser och 
planläggning, det enskilda uppträdan
det och ofta förekommande självstän
diga beslut under uppdrag medför en 
berättigad känsla av att vara "sin egen 
förbandschef i luften". 

När uppdraget är genomfört, bilder 
tolkade, radarplott eller PPI-foton 
granskade och bandspelare avlyssnade 
får besättningen ett verkligt bevis på, 
om uppgiften lösts eller inte. Härvid 
finns ingen tvekan - kameran ljuger 

aldrig, "facit" hos samverkansofficeren 

stämmer alltid. På så sätt har inte ba

ra den enskilde föraren eller naviga

tören utan också divisionschef, flyg

chef och flottiljchef kontinuerligt en 

god uppfattning om besättningarnas 

och divisionernas verkliga förmåga. 


INDIVIDEN OCH LAGET 

Ett spaningsuppdrag är sällan likt ett 
annat. Variationen är en utomordent
lig stimulans. Därtill bidrar i hög grad 
den insikt i andra försvarsgrenars or
ganisation och verksamhet, som krävs 
för effektiva flygspaningsinsatser i nä
ra taktisk samverkan med armen och 
marinen. 

Aven om prestationerna under flyg
ning är beroende av enskilda indivi
der, ingår den flygande personalen som 
en del i flygspaningssystemet, där ut
präglat samarbete kännetecknar verk
samheten inom "laget", spaningsdivi
sionen-underrä ttelseplu tonen. 

•• Mot bakgrund av dessa förhål
landen, och väl medveten om hur vä
sentliga flygspaningens underrättelser 
är under beredskap och krig, känner 
den flygande personalen på alla nivå
er sitt ansvar för att flygtjänsten vid 
FIl bedrivs på ett ändamålsenligt 
~~ . 

CLaes }ernow 
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* * I flygspaningssyste 
mets ledningsorganisa
tion i krig krävs ett an
tal officerare med sär
skilt ingående känne
dom om armens resp 
marinens taktik och 
teknik jämsides med 
goda kunskaper om 
flygspaningen. För att 
tillgodose detta behov 
utbildas i fredstid sam
verkansofficerare. * 
Tjänstgöringen vid F11 
omfattar emellertid in
te bara utbildning för 
den egna krigsuppgif
ten utan avser även i 
stor omfattning stabs
tjänst för ledning av 
övningar och utbild
ning fredsverksamhe

ten. * * * 

S

om elever till officersutbild

n ingen för flygsamverkan kom
menderas kaptener från armen 
och marinen. Dessa får en halv
årslång utbildning som syftar 

till god kunskap om flygvapnet med 
kraftsamling till flygspaningssystemet. 
Härutöver genomgår eleverna flygna
vigatörsu tbildning och är under sin 
fortsatta t j änstgöring vid flottiljen 
placerade i flygtjänst. Detta medför 
att samverksofficeren personligen får 
möj lighet att delta vid lösande av alla 
förekommande typer av spaningsupp
gifter. 

Samverkansofficeren blir då en man 
som har kunskap om spaningssyste
mets möj ligheter och begränsningar 
och som kan tala flygarens eget språk 
- en förutsättning för god samverkan. 

PLANLÄGGAREN 

En mycket stor del av sam verkansof
ficerens tid upptas av planläggning för 

övningar. Dessa kan vara a v flera ty
per. Från "beställarna", förbandschefer 
inom armen och marinen, inkommer 
en mängd önskemål om flygspanings
insats rörande t ex utbildningskontroll 
och underrättelsetjänst. Från utbild
ningssynpunkt föreligger för persona
len inom flygspaningssystemet behov 
av realistiska arme- och marinmål av 
varierande typ och svårighetsgrad. 

För att få bästa möjliga ömsesidiga 
övningsutbyte har här samverkansoffi 
cerarna viktiga uppgifter när det gäl
ler planläggningen. Genom sin kunskap 
om de båda försvarsgrenarna kan han 
sålunda medverka till lämpligt avväg
d? insatser. I samband med planlägg
ning av flygspaningens deltagande i 
milo- och krigsförbandsövningar ut
nyttjas samverkansofficeren i stor ut
sträckning pga hans fackkunskap och 
möjlighet till personkontakter. 

Genom flottiljens ställning som den 
enda i sitt slag har den blivit ett at 
traktivt studieobjekt. Planläggningen 
av studiebesöken från den egna för
svarsgrenen vid flottiljen faller på 
samverkansofficerens lott. 

LEDAREN OCH LÄRAREN 

Vid större övningar ingå r samverkans
officeren i spaningsledningen. Härvid 
är han länken mellan denna och delta
gande förband ur den egna försvars
grenen. Såsom fackman har han möj
lighet at påverka uppläggningen av 
de'~ enskilda spaningsföretaget så att 
önskat spaningsresultat erhålls. 

Tjänsten inom flygspaningssystemet 
kräver att personalen i såväl flygtjänst 
som underrättelsetjänst har ingående 
kunsk2p om egna och främmande 
stridskrafters organisation, materiel 
och taktik. Utbildning i detta syfte 
sker både i den vardagliga befälsut
bildningen och i för ändam ålet speci 
ell". kurser för underrättelseofficerare, 
fototolkar, underrät telsebiträden, ope
re.tiv personal m fl. Här kommer sam
verkansofficerens kunskaper väl till 
pass för läraruppgifter. 

MENINGSFYLLD OMVÄXLING 

S2mverkansofficeren vid FIl får en 
god insyn i det "o ffensiva" flygets 
verksamhet. Flygtjänsten är stimule 
rande och ger samverkansofficeren en 
god kontakt med den flygande perso
nalen samt en egen värdefull insikt i 
hur skilda spaningsuppgifter kan lösas. 

Tjänstgöringen vid flygvapnet inne
bär en meningsfylld omväxling som 
medför en vidgad syn och som kom
mer a tt vara av värde vid återkomsten 
till den egna försvarsgrenen. • 

H eilbornl Ekstedt 
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