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SMS till jakten
När man talar om stridsledning av JAS 39 Gripen från StriC
med hjälp av talradio och avancerad dataöverföring, så höjs
inga ögonbryn i Sverige. Men internationellt väcker det fort
farande förundran att Sverige utvecklat denna teknik i över
fyrtio år.
AV BJARNE DARWALL
BILDER: FLYGVAPENNYTIS ARKIV

et var med rösten som enda hj älp
medel som radarjaktledarna under
1950-talet ledde jaktplanen till
kontakt med si na mål. Stor inl eve lseför
måga krävdes för att "måla upp" scenari ot
i luften för flygarna. Flygplanen uppträdde
som ljusa punkter på den svarta radarskär
men, och det gällde fö r radarjaktledaren
(rrja l) att beordra rätt styrkurs på jaktflyg
planen för att de till slut sku lle träffa på
målflygplanen.
När J 35 Draken in fördes förändrades
kraven. Man behövde bland an nat nog
gran n, kon tinuerlig höjdmätn ing och möj
Iighet att prec isionssLridsleda l1era enheter
samt idi gt - inte bara med tal, utan även
med styrdata.

Banbrytande teknik
mitten av 1950- ta let hade tekniken
utvecklats så mycket att man började fun
dera på hur datamedde landen sk ulle kunna
sändas från marken upp till flygplanet.
Med hjälp av dessa så ka ll ade styrd ata
skulle strids ledningen kunna fungera även
om talradion var störd.
Stockholmsföretaget Standard Radio &
Telefon AB fick i mars 1959 uppdraget att
konstruera ett sådant system. l ansl utning
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till de stora radarstationerna PS-08 sku lle
stora så kallade op-rum byggas, varifrån
såväl strids ledning som lu ftbevak ning
sku lle bedrivas. Trots att det till stor del
fortfarande rörde sig om analog teknik var
de nya kommunika ti ons- och presenta
tion slösningarna så banbrytande att de
kom att kallas "Stril 59". Vektorer, sym
boler och en elektronisk kartbild lyste på
radarskärmarna sam tidigt som den halvau
tomatiska målföljningen höll reda på alla
flygplan in om radarns räckvidd.

Från marken till luften
Sty rd ata kunde sändas till Draken från och
med ve rsion J 35B, där de togs emot aven
utrustning ka ll ad "Flugan". Med en kort
lon i hörlurarna uppmärksammades föra
ren på att ny information sänts från op
rummet, beläget åtskillga mete r under
markytan.
Det som sk ickades var i allt väsentligt
samma information som radaijaktl edaren
sade på ta l över radion . Den visades sedan
på flera indikatorer i kabinen - i form
symboler, visare, spaltmätare eller till och
med som tex t. 3 1 ol ik a textmeddelanden ,
"diskreta kommandon ", fa nns att vä lja
mellan: "Nytt mål ", "Sväng", "Avbryt"

med flera, som skickades samtidigt som
radarjaktledaren sade dem.
Antalet var tyvärr för litet, men probl e
met löstes genom att man skickade olika
kombinationer av texlkommandon.

Radarbiträde
Ti ll radarjakt ledarens hjälp fanns rada rbi
trädet. Tjänsten kunde äve n innehas av
kvinnor, som senare ofta blev bland flyg
vapnets förs ta kvinnliga njalar. Biträdet
såg hela tiden till alt radaijaktledaren hade
sekundfärsk information om bland annat
bäring och avstånd till fienden.
DaLan fanns att läsa på en speciell
tabellindikator vid sidan av arbelsposit io
nen , och med lite erfarenhet visste radarFJygvapenNy tt • 3 • 2002

Den stora antennen på radarstationen PS-OB.
T v: Radarjaktledare och ett kvinnligt radarbi
träde leder ett jaktflygföretag någon gång
under 1960-talet. Kommunikationen skedde
bland annat genom textmeddelanden.

biträdet när det var läge att störa den lätt
stressade njalen !
Med hjälp av tvil rattar kunde man på
skärmen lägga ut en linje mellan det egna
jaktflygplanet och fienden. Den kunde
även användas för att markera en styrkurs
för jakten, men radarbiträdet (eller radar
jaktledaren) utnyttjade den för aU peka ut
fienden. Låg den helt rätt kunde man till
och med rikta in Drakens radarlob, sil aU
jaktradarn fick låsning nästan i samma
ögonblick som den öppnades! Rätt använd
sparade funktionen många viktiga sekun
der i den snabba striden.
Med hjälp av symboler och vektorer
kunde alltså målet pekas ut grafiskt på
tlygplanets indikatorer. Om föraren upp
täckte flera mål låg symbolen från radarFlygvapenNytt • 3 • 2002

jaktledaren på det prioriterade målet.
Risken för vådabekämpningar och miss
förstånd blev därför mycket mindre.

Taktiken utvecklas
Radarstationerna PS-08 och indikator
system m/59 , som op-rummet med dess
utrustning benämndes , lades ned i slutet av
l 970-talet. Sedan drygt 15 är hade då Stri I
60 med sina stora luftförsvarscentraJeI' och
radargruppcentraler byggts ut. Styrdata
ledningen av J 35 Draken , och senare även
JA 37 Viggen, utvecklades med tiden , och
till den senare kunde ännu fler textkom
mandon och grafiska symboler sändas .
Med bättre prestanda på den flygburna
jaktradarn förändrades även det tak ti ska

tänkandet och radarjaktledaren fick i vissa
övningar en ny roll. Det var fortfarande
viktigt för radarjaktledaren al! ha uppsikt
över närområdet oc h varna för fientl ig
jakt, samtidigt som civila flygplan passe
rade området och behövde tas ut separa
tion till.
Idag är det svenska flygvapnet inte
ensamma om a tt skicka information från
marken till luften. Flera länder har tekni
ken , men det sätt som Sverige utnyttjar
den på är fortfarande unikt. Om detta vitt
nar militära studiebesök från hela värld en.
Över 40 års erfarenhet borgar för att flyg
vapnet även i framtiden li gge r på framkant
•
i della avseende.
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