Första flygeskadern
dirigent med
"08:s klubba"
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Kännedomen om 1:a flygeskadern (E1) är (i vissa avseenden)
mycket olika hos olika kategorier personal i flygvapnet . Erfaren
heten har visat att även hos befattningshavare på förhållandevis
hög nivå är kunskaperna ibland väl bristfälliga.
Avsikten med
denna information - som sammanställts av förre stabschefen vid
1:a flygeskadern, överste Karl-Eric Fernander - är att ge en kort
fattad men allsidig och öppen bild av E1.

*

ydnadsförhållanden. Chefen för
första flygeskadern (C El) är
enl Kungl Maj :ts instruktion
underställd öB. I frågor rö
rande förbandsproduktion ly 
der C El under CFV.
Attackflottiljerna - F6, F7, F15 och
F17 - samt spaningsflottiljen Fll är
underställda C El. Inom några år kom
mer F17 - i samband med omskol
ningen till jakt-Viggen - att försvin
na ur El:s organisation.
Även F2l har anknytning till El
genom att C El har att ge anvisningar
till C F2l angående taktik, u trustning,
utbildning. övningar och personal av
seende flygspaningstjänsten så att
denna bedrivs enhetligt vid Fll och
F2l. C El kommer fr o m hösten 1972
att få ännu större inflytande över F2l
genom ansvar för såväl operativa- som
förbandsproduktionsfrågor
gällande
SK 60 B / C-divisionen. Lydnadsförhål
landena åskådliggörs på fig l.

L

UPpgift. Efter
som militärbefälhavaren (MB) i krig
leder spaningsförbanden, blir C El i
krig renodlat chef för attackeskadern.
I fortsättningen kommer framställning-
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Fig 1

•

'Viggen' är specialkomponerad för ope
rationer från svenska vägar. En 37-land
nlng t ex uppvisar ingen sedvanlig utflyt
ning. 37:an dunsar s a s rakt ned på sina
dubbla huvudstIllI, bromsar/reverserar och
stannar Inom 500 m. - Ovan en STOL
start från "busken".

populärt för "öB:s klubba" genom att
ÖB skall kurma slå med attacken mot
en angripare inom alla MB:s opera
tionsområden. Av detta skäl finns at
tackbaser i hela landet. El opererar
från dessa med ett antal attackdivisio
ner som kan utnyttjas flexibelt och
exempelvis på förmiddagen anfalla en
angripare i södra Östersjön och på ef
termiddagen anfalla i norra Sverige.
Utöver attackdivisionerna har C El
även tillgång till relativt hyggliga
transportflyg- och sambandsflygresur
ser som gör det möjligt att på kort tid
koncentrera attackkapacitet
olika
riktningar.

en främst att behandla attacken.
Flygsparungen behandlades i FLYG
vapen-NYTT:s temaserie 5 och 7 (FIl
2/3 1971... samt F21 5/71).
Attackeskaderns - som även i detta
sarrunanhang kallas El - uppgift är att
i samverkan med övriga stridskrafter
bekämpa en angripare som söker in
vadera landet. Attackeskadern kallas

Ledning, För att leda attacken dis
ponerar C El dels attackeskaderstaben,
dels ett antal framskjutna ledningsor
gan som är grupperade i huvudluftför
svarscentralen inom de militärområden
som har luftoperativt ansvar.
Staben arbetar dels på något längre
sikt genom att biträda C El med att
göra överväganden och bedömanden
av olika alternativ att lösa en uppgift
och att mot bakgrund av detta utar
beta en stridsplan, dels mera omedel
bart genom att utarbeta direkta order

till förbanden. De framskjutna led
ningsorganen har främst till uppgift att
under planläggningen och genomföran
det av attackinsatser samordna dessa'
med insatser av arme- och marin
stridskrafter samt med flygspaning och
luftförsvar.

U

trustning. Se
dan mitten av 50-talet har attackför
banden varit utrustade med A 32 Lan
sen. Flygplanets vapenutrustrung be
står av:
•

attackrobotar

•

bomber med
brandverkan

•

raketer

•

automatkanoner.

min-, spräng-

och

För att lysa upp mål vid anfall un
der mörker med bomber och raketer
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kan A 32 dessutom utrustas med lys
bomber.
Genom att använda en lämplig tak
tik, genom de förbättringar på vapen
utrustningen som ägt rum samt genom
att olika typer av telernotmedel införts
har det varit möjligt att använda 32:an
så länge som nu gjorts.
Det är emellertid nu nödvändigt att
ombeväpningen till AJ 37 Viggen ge
nomförs enl de planer som finns idag.
Enl dessa levereras AJ 37 under 1972
73 till F7, därefter till FIS och F6. Se
dan fortsätter leveranserna med spa
nings-Viggen till FIl. - F17 byter an
sikte och får jakt-Viggen.
AJ 37 (se fig 2) har konstruerats
dels för att ha STOL-egenskaper - dvs
möjligheter att starta och landa på
korta banor - dels för att vara ett

enhetsflygplan, där man från i stort
sett en och samma grundplattform skall
kunna utveckla olika versioner 
attack (AJ) , skol (SK), spaning (S)
(såväl havsövervaknings- som foto
spanings-) samt jakt (JA).

byggd kring en SAAB-tillverkad dator
(CK 37). Datorn ger föraren informa
tioner bl a för styrning, navigering och
vapeninsats.

F

ra
dar, som finns i varje flygplan, har
mycket bättre prestanda än motsva
rande i A 32. Likaså är AJ 37:s tele
motmedel effektivare och av flera olika
typer. Flygplanet är utrustat med en
s k taktisk instrumentlandningsutrust
ning (TILS), som möjliggör landning
vid sämre väderförhållanden .
AJ 37 kan - vilket framgår av bok
staven J i beteckningen - med akan
och jaktrobotar bekämpa luftrnål,
främst transportflygplan och helikopt
rar i samband med en angripares luft
landsättningar.

AJ",

ör att få STOL
egenskaper har flygplanet utrustats
med nosvinge (med klaffar), drag
kraftsreversering (tre klaffar som vän
der gasstrålen framåt), dubbla hjul på
huvudställen, AFK (automatisk fart
kontroll) samt siktlinjesindikator (s k
Read-up-Display), som innebär att in
formation för bl a styrning speglas upp
i frontrutan .
AJ 37:s vapenutrustning består av
attackrobotor, bomber, raketer, auto
matkanoner och jaktrobotor. De störs
ta nyheterna är tillkomsten aven ny
attackrobot (rb 05) avsedd att utnytt
jas både mot mark- och sjörnål samt
möjligheter att använda jaktrobotar.
Utöver vad som framgått ovan finns
- vad gäller utnyttjandet - flera vik
tiga skillnader mellan A 32 och AJ 37.
Flygplan 37 - utom skolversionen
- är ensitsigt. Därför har flygplanet
utrustats med en omfattande elektro
nisk utrustning som i AJ 37 är upp
•

T h : Fpl 'Viggen' finns nu på förband 
den Ingick t o m, om än I begränsad
omfallnlng, ·1 Milo O:a höat-KFO "Neptun'·.
- Nedan: SK
C under klargöring vid
en norrländak
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Slutligen har AJ 37 något längre
räckvidd samt naturligtvis avsevärt
högre fart än A 32.
• • Som tidigare antytts kommer
C El också att få ansvar för SK 60
B / C-divisionen (fig 3). Detta blir prin
cipiellt en helt ny komponent inom
attackeskadern. Meningen är att man i
krig skall kUIU1a utnyttja SK 60 vid
divisionen på F2l, SK 60 vid F20 och
målflygorganisationen samt vissa SK 60
vid F5 för att bilda förband i krig.
F2l-divisionen skall bl a ha hand om
den kontinuerliga utbildningen av be-'
sättningar ur F20, målflygorganisatio
nen och F5 i attack- och spanings
uppgifter med SK 60 B/C. Divisionen
skall vidare svara för att taktiken med
SK 60 B / C hålls "levande". Då flyg-

Attackföretaget. Här redovisas myc
ket kortfattat och principiellt ett at
tackföretags olika faser:
Attackdivisionen startar från sin bas
och flyger över eget territorium på låg
men "bekväm höjd". Höjden måste
vara sådan att förbandet flyger under
motståndarens radartäckning. Samti
digt bör dock en sådan flyghöjd 'väl
jas att det egna luftförsvarets upp
följning av förbandet underlättas. En
motståndares eventuella tillgång till
flygburen luftbevakning påverkar at
tackförbandets val av flyghöjd. Under
anflygningen kan divisionen ibland
samlas med andra divisioner för att
bilda en stridsgrupp.

•

• Förbandet undviker egna luftvärns
och luftvärnsrobotområden. Senast då

c

O

För alla belackare av ell svenskt "flyg
plan 80" presenterar redos designavd
hArmed sill förslag. Det borde åt
minstone vara ekonomiskt gångbart . . .

höjd under så kort tid som möjligt
samt hela tiden under attitydför
ändring för att försvåra för luft
värn att verka.
•

Låganfall -

•

Radaranfall - med bomber, som
fälls med inriktning med hjälp av
flygradarn .

med bomber.

•

Aruall mot luftrnål kanoner.
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planet har begränsade fart- och acce
lerationsprestanda, medför detta att
insats bara kan ske mot mål inom om
råden där motståndarens luftförsvar
inte är alltför starkt. SK 60 B/C vapen
utrustning består av raketer och auto
matkanoner.

Mål.
Under
förbekämpningsskedet av ett aruall
mot vårt land är det väsentligt att at
tackeskadern undgår förluster så att så
stor styrka som möjligt finns kvar då
själva invasionsföretaget inleds. Sam
tidigt skall attackeskadern under detta
skede vid gynnsamma tiJIfäJlen slå till
mot mål som är särskilt betydelse
fulla för angriparen. Under själva in
vasionsskedet skaJl sedan attackeska
dern bekämpa motståndaren på havet,
i luften och vid aruallet över land
gränsen främst genom att sänka far
tyg, skjuta sönder transportflygplan
och helikoptrar respektive bekämpa
underhållsresurserna och transportvä
gama.

den egna kustlinjen passeras intas
lägsta flyghöjd. På ett avstånd från
målet, då risken för jaktrnotverkan är
uppenbar, ökas farten till stridsfart.
Anfallet genomförs enl någon av de
metoder som beskrivs i nästa avsnitt.
Efter aruallet genomförs utflygningen
på lägsta höjd med högsta fart.
Motståndarens jaktrnotverkan påver
kar valet av fart och flyghöjd under
återflygningen. Förbandet kan sedan
vid behov landa på en s k snabbtank
ningsbas. Flygplanen snabbtankas där
med erforderlig bränslemängd för att
nå utgångsbasen.

A

nfaUsmetoder.
Följande anfallsmetoder används med
A 32:
•

Robotanfall - med hjälp av radar
eller med optisk sikt.

•

Dykaruall - med bomber, raketer
eller automatkanoner. ' Anfallet ut
förs enl den s k flankmetoden. Flyg
planen befiIU1er sig över lägsta

med automat

Motsvarande anfallstyper kommer att
kunna användas med AJ 37. Därut
över tillkommer det speciella rb 05
anfallet samt anfall mot luftrnål med
jaktrobotar.
Anfallsmetod med SK 60 B/C kom
mer att inskränka sig till dykanfall.
Anfallsmetoderna är olika väderbe
roende. Robotaruall med hjälp av ra
dar samt radaranfall kan givetvis ut
föras utan optisk kontakt med målet.
De övriga aruallsmetoderna fordrar att
föraren ser målet. Dykaruall med bom
ber fordrar högre moJnhöjd än med ra
keter. Dykarua)) med automatkanoner
samt låganfaJI är de aruallsmetoder som
kan utföras vid det sämsta vädret.

ReSUltat. Inom
attackeskadern har man sedan 1960
kontrollerat förbandens förmåga att nå
verkan i målen genom att följa ·upp de
anfall som utförs med stridsammuni
tion under "tillämpade förhållanden. För
att kunna jämföra anfall vid olika till
fällen sker utvärderingen vid anfall
med bomber mot ett mål motsvarande
ett transportfartyg 100X15 m samt vid
anfall med raketer mot ett mål mot
svarande en landstigningsfarkost SO X 7
m.
Genom förbättrad utbildning - kan
ske åven förfinad taktik - har förban
dens resultat blivit allt bättre med
åren. Som ett riktvärde i mycket stora
drag kan konstateras att attackförban
den når verkan i ovan närIU1da mål i
ca 70 proc av antalet flygplananfall. •
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