
eiteene katapultstol skymmer sikten tramAt. Det 

tinne ett periakop pAmonterat pA huven dir man 

kan se inom en begrAnead sektor tramAt. Hen det 

tordrae rutinerade t6rare för att aitta i balc

eita och landa genom att titta i perillkopet. 

SA var det daga att kliva i framsits ooh dAi

med blev ockaA "arbetebördan" t,yngre, för nu 

skulle jag sköta allting ejAlv. Lll.raren skulle 

bara rätta och ge goda rAd itr!n balteiteen. 

Körningen pA marken var lAtt och sikten fraaAt 

var 1117oket bra. Starten gick bra och jag steg 

upp till sektorn där jag tränade normal flyg

ning samt prövade flygplanet• egenskaper vid 

l!g fart med landetlllet utfällt. 

SVWRE ATT LANDA MED DRAKEN 

Draken akiljer aig en hel del trAn 28aan vid 

landningen. Kan mAate ae upp noggrant pA fart

aAtaren eå att inte farten blir tör lAg. Ser 

jag att det blir en minuslandning eå kan jag 

inte enbart 6ka antallevinkeln f6r att komma 

tram till banAndan, eom jag dAremot kunde gira 

med ·· 28aan, utan jag aAete eamtidigt 6ka drll6'"' 

kraften. Ty motetlndet blir acy'Cket stort med 

6kad antallavinkel. Resultatet blir att jag 

åker nAatan rakt ned om jag ej et6ttar med 

acy'Oket motor. Motorvarvet Ar i landningavarvet 

nol'llalt cirka 80 ~. Vid enävare landningaprov 

krAve det tidvis tullgas. PA flygplan 35 finne 

det bromeaklrm som kan utnyttjas vid landning 

i farter upp till 300 km/t. Den bromsar upp 

flygplanets hastighet ltYCket kraftigt och d~ 

Ar ju speciellt bra att ta till nlr banorna Ar 

extremt hala. 

SIWLATOIIN SPARAR TID 

Fl5reta EK-flygningen (EK • enkelkommando) fl!lge 

i Sk 35C föret därefter i ensitsiga J 35 B. Ha

de vi inte haft den mycket einnrika simulatorn 

hAr vid F 16, så hade vi !Att flyga betydligt 

flera paae med lirare innan första EK-flyg

ningen. Simulatorn• kabin Ar en exakt kopia av 

351ana. Principen för utnyttjandet av simulatorn 

Ar att jag först flyger övningen i simulatorn, 

därefter i Sk 35 C och till siat i J 35 B. 

Innan vi kom hit var vi alla negativt inatlllda 

till simulatorflygningen. Men nu nAr vi har 

fått erfarenhet av aimulatortlygningen vet vi 

att den inatAllningen var felaktig. 
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De f8rata passen var kanske inte eA roliga, 'be

roende p~ att det är avArt att flyga simulator 

mAnga g!nger avArare och jobbigare An i det rik

tiga flygplanet. Men ju mer man lärde sig desto 

intressantare blev det. 

Fördelarna med simulatorn Ar att man lir sig 

övervaka instrumenten pA ett attektivt sitt och 

att n6dinatruktionen blir grundligt inlärd inte 

bara teoretisk utan ockeA praktiskt. Instruk

tören ser pA sitt manöverbord, när olika fel 

pA "planet" eimuleraa 011 rAtta Atgirder vidtas 

av föraren i aimulatorkabinen. Dessa övas in 

aA att man i brAdekande lägen utför dem retlex

mAeeigt. 

Overhuvudtagst så bidrar aimulatortlygningen 

mycket till att det blir lättare att sedan flyga 

flygplan 35. 

Till siat vill jag bara säga att flygplan 35 är 

acy'Cket intreeaant och roligt att flyga och det 

tror jag alla 35-förars vill intyga. 

* 

Eskaderövnin«aen 

i Ovre Norrland 
En eskader8vning genomfördes i fjärde flygeaka

derna regi i Övre Norrland mellan den 28 februa

ri och 8 mara. Huvudändamålet med övningen var 

att pröva jaktförsvaret i Övre Norrland, att öva 

ineate av epaninga- och attackförband mot arm6-

stridakrafter inom VI.militäromrAdet - med vare 

vinterfAlttjAnetövning eskadarövningen var sam

ordnad - eamt att öva underrittelaetjäneten. 

Därutöver ingick i övningaAndamAlen en mobilias

ringaövning och en särskild markförsvaraövning 

vid fl7gbas. 

PA förevarssidan deltog, utöver bae- och atril

förband J 32-förband samt Aven en division J 35 

A. Fienden representerades i luften av an 

attackdivieion, en epaningsdivision utrustad med 

S 29 samt en division J 29 ooh förband ing~ende 

i den s k Rajden. 

Upptakten till eekaderövningan var en mobiliee

ringeövning. Vid denna ekulle eärekilt prövae 

i vilken utsträckning krigsmässiga flyguppdrag 

kunde utföras samti digt eom mobilieering genom

fördes. Mobiliseringen skedde vid en apanings

baa och det var a.Uunda epaningsflyr,eta förmll.ga 

till hög beredakap som sattes pA prov. 
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Redan n!gon timme efter det att mobilisering 

anbefallts startade de tre första S 29-orna mot 

sina apaningemll. Mobilieering,6vningen gick av 

etapeln vid en av krigebaserna och genomförde• 

mönetergillt blde vad beträffar inmön•tring av 

personal och mottagning av materiel. Provet vi

eade att den personal som berörde• av 5vningen 

var väl ineatt i sina uppgifter och att bered-

skapen för att 18sa stridsmäseiga flygupp-

drag även under mobiliseringsakedet är h8g. 

Inom underrätteleetjäneten prövades en ny prin

cip för kartpreeentation av krigeläget. Metoden 

gav en överekAdlig och lättläst bild av hur 

fienden grupperat sina •tyrkor. Erfarenheterna 

var eä goda att försöken kommer att fortsätta 

och utvidga• under kommande övningar. 

Vad gäller luftförsvaret tilldrog sig under 

eekaderövningen kanske 35-förbandete verksamhet 

det största intreeeet. Divisionen betjänades av 

ett krigsorganiserat basförband. Avsikten var 

att dels utröna hur bastjänsten under krigsmäs

siga former Bltulle fungera under vinterförhll

landen dela hur J 35ran bäst skulle eamordnas 

med bas- och strilkomponenterna i Övre Norrland. 

Beträffande bastjänsten kan sägas att möjlig

heterna att efter ett· uppdrag p! kort tid göra 

flygplanet klart för ny insats överträffade även 

ställda förväntningar. Tiderna hlrf8r var avee

vlrt kortare än för Drakens föregAngare. 

Nlr det glller a8jligheterna att utnyttja Dra
ken för insat• aot fientliga flygplan kan den 

genom korta klarg8ringetider, h8g fart ooh god 

stigf8ral.ga, sll.ttas in med avsevlrt h8gre fr9-

lcvene 11.n de flygplant)'Per vi i denna del av lan• 

det tidigare haft tillg!ng till !8r luftf8i

svarsuppgifter. Samtidigt kunde emellertid 

konetateras att Laneen ooh Draken, beroende p! 

vilket m!l ia11at•en ekulle ske emot, pA ett 

utmärkt sitt kompletterade varandra. Saaman

fattningsvie kan konstateras att baeeriD&Bn av 

divisionen till övre Norrland gett b!de b..

och strilf8rbanden god 8vning i betjlning ooh 

utnyttjande av vapensystemet J 35 A. Perarna i 

flygförbandet har ollvi ttnat att eskader8vningen 

gett lven dem alnga llrdomar. 

lllkaderövningen var, soa inledningsvis nlant•, 

i tiden samordnad med VI.militlromrldet• vin

terfllttjln•tlSvning. Anfall•!8rbanden1 attaoken 

och spaningen, var till etor del inriktade mot 

m!l inom VI.ailitll.romrldete lSvningeomrAde. En 
flygeamverk&nsof!icer var plaoerad i ailitli

befllestaben och eaaverkan mellan ara6f8rban4 

samt ep&ninge- och attackf8rband var ook•l 

f8rem!l f8r elrekild 8vning. BA&ra radikalt 117a 

erfarenheter vanns vill inte inoa detta oar!4e. 

Snarare fann aan att de foraer, som anvlnds f8r 

denna samverkan, lr ,_.. Dlreaot be•t71'kte• att 

det 11.r vll.Hntligt att tiden ytterligare pre•.•a• 

mellan uttalat 8nskemll oa flygineats och ef-

, 



tektuering d.lrav. •15jlighet 41.rtill torde 

frimat finna• genom att aignaltarbindelaerna i 

vi••& led tl5rblttraa samt att al5jligheterna 

!Ska• att snabbare leverera apaninget15rbandena 

tolkade totoreeultat till attaolctl5rbanden. 

I aaaverkan med arm6t15rband, eom deltog i VI. 

aili t!l.rom·rldeta vinterflll ttjänetavning, genom

t15rde• ett elrekilt 15vning•moment som omfattade 

t15revar av tlygbae. Farutaättningen för denna 

avning i eakader15vningen var att basen, som llg 

nära det av fienden tagna oarldet, pA grund av 

den allt mera averhlngande faran rar att basen 

skulle intas av fienden, aucoeesivt utrymts och 

att personalen flyttats rar att upprätta en an

nan rl.7gbaa. Dl baef6r11Varaavningen bl5rjade den 

1 mars tanna ungefär 125 man trAn flygvapnet 

kvar vid basen. De hade 111.mnate kvar därför att 

eakaderchefen bed15mt det erforderligt att in i 

det sista hAlla ml5jligheten appen att hAlla en 

grupp jaktflygplan i hagata beredskap pA basen. 

Dlrutaver hade rar ba.••n• rar11Var avdelat• via

•• vlrntarband samt personal ur luttvlrnet • 

.. rtcantallet satte• in av ji«&r- ooh talleltl.l'll.

~lprfhknd. l"llrevaret ekl5Uee el ekioklict 

att fienden inte kunde tl grepp oa baeen innan 

tarllV&ret tiok hjllp av en atrid11Vagnabataljon, 

som rensade basen trln de smärre fientliga 

grupper som tAtt taat tot d.lr ooh helt Ater

•tlllde ordningen. Om tredeml••iga aäkerheta

•kll inte lagt hinder i vlgen •kulle alla flyg

plan vid basen hunnit undan innan fientliga 

patruller kunnat rarhindra det. Nu blev, pA 

grund av att atartt15rbud utfärdat• frln klookan 

0400, tvA tl7gplan kvar under pAglende mark

strider. 

lven detta 15vningemoment gav goda erfarenheter. 

ll'lSrband ur flygvapnet och arm'n fiok tilltllle 

att svetsas samman under pAtreetande tarhAllan

den ooh man kunde konstatera att samverkan t15r

avaregrenarna emellan under marketridemomentet 

liksom i 15vrigt under eekader15vningen var den 

allra bleta. 

Eekaderchefen hade tagit initiativ till att 

under 15vningen visa funktionen av lutttarllV&

ret tar tareträdare tar riksdag ooh organisa

tioner. En av de t15reta avningedagarna studera

de• verksamheten av rikedageledamater trAn 

Norrbotten och Västerbotten. En annan dag hade 

eekaderchefena inbjudan hl5rsammata av ett tret

tiotal medlemmar ur FCO och TCO trAn LuleA, 

och vid ett annat tillfälle tog medlemmar ur 
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Lule! och Boden• reeervofticeraf15rening samt 

medlemmar ur tjlrde tlygeakaderna tl7gtllt

ingenjarafl5rening tillflllet i akt att studera 

flygbaeer och •trideledningaorgan. Eakader-

8vningen, liksom VI.milo vinterfllttjlnat

avning, rante stort intresse i lokalpressen. 

GenomgAngen etter 15vningen bevistade• av bl a 

15verbetllhavaren aom, med utglngapunkt trln 

t15ravarautredningena~arelag, gav sin syn pl 
t15revaraproblem i Oyre Norrland. Vid genoa

glngen uttalade eakadercheten, generalmajor 

Odqvi•t, sin uppskattning av den skicklighet 

som visat• och det uppottrande arbete aom ner

lagt• av all peraonal. MAnga vlrdetulla er

farenheter hade vunnite, som, betonade eek&d.er

oheten, •kulle gl5ra osa skickade att bittre 

utfl5ra uppgiften att i otred f15revara vlrt &V"' 

snitt av landet. 

* 




