
FOrsaljninQ 

till 


utlandet 


T.arr maste man erkanna att det 
var forst i och med introduktionen av flygplan 35 DRAKEN 
som svensk flygindustri tick mojlighet att ga ut pa exportmark
naderna for att erovra valbehOvliga order. Tidigare hade Saab
Scania AB visserligen salt ett mindre antal J29 TUNNAN till 
Osterrike och senare aven SAAB 1050, men det verkliga ge
nombrottet lat vanta pa sig. Forst med 35 DRAKEN hade man 
ett flygplan som lag ratt i tiden, det vill saga hade ratt prestan
da, ett modernt bevapningssystem, ratt underhallssystem, och 
som aven lag ratt i pris - ej att forglOmma. 

Danmark 

For export tog Saab-Scania fram en sarskild "export-35:a", 
35XD, som var en forbattrad 35D med starkare skrov, storre 
faIltankar, modernare utrustning etc ... motorn utgjordes av en 
RM6C. Denna exportmodell koptes av det danska flygvapnet 
till ett antal av 46 stycken. Denna leverans skedde dessutom i 
tre olika versioner - 20 jakt (F-35), 20 spaning (RF-35) och 6 
tvasitsiga (TF-35). 

Leveranserna agde rwn 1970-72. Nagra ar senare, 1976, 
kompletterades kopet med ytterligare sex TF-35. 

I kopeavtalet ingick omfattande kompensationsaffarer vilka 
Saab-Scania klarade av under den stipulerade tiden. Pa plus
kontot kan ocksa noteras att Saab-Scania, i samband med 
dessa, fann nya och billigare underleveranwrer i Danmark. 

Samtliga ovannamnda flygplan ar stationerade vid Karup pa 
Jylland. Enligt uppgift i utlandsk fackpress anser man att 
DRAKEN gor god tjanst inom NATO; ar bland annat sarskilt 
anvandbar fOr langa spaningsflygningar over Ostersjon. 

I samband med det danska kopet av 35XD erhOll FMV god
kannande av Kungl Maj:t i september 1970 att teckna ett sam
arbetsavtal med FMV:s motsvarighet i Danmark - FLYVE
MATERIELKOMMANDOEN (FMK) . Detta innebiir att flyg
plan 35XD ar integrerat med FMV underMllssystem, det vill 
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De av danskarTUl kopta DrakarTUl fick beteck
ningen F -35 respektive RF-35 och TF-35 (F = 

Fighter, RF = RecconTUlissance och TF = Trai
ner). De var radikalt ombyggda fOr att passa in i 
gangse NATO-standard. Bland anTUlt fOrsUirk

ning av befintliga vapenfastpunkter och utOk
ning av dessa under vingarTUl, framst fOr bomb

last. Dessutom extra stora fallbara bransletankar 
(2 x 1 275 liter) och ett utOkat, inombords brans
leutrymme placerat bakom fOraren och i inre de

len av vingen (relativt zangt bak). En anTUln NA
TO-detalj var bromskrok - typ hangarfartyg 

som anvands vid nOdsituationer vid landning is
Uillet fOr de uppfangningsnat som vi anvander 

har i Sverige. Till detta anTUln elektronik och 
avionik. Den maximala flygvikten utOkades till 

16.5 ton. 

saga underhall av lika enheter ingar i det underhallssystem 
sorn tiIliimpas i Flygvapnet. FMK har tillgang till reservdelar 
(via FlO) pa samma satt som en svensk 35-flottilj. Avtalet har 
f6rlangts kontinuerligt. 

Vidare sker samverkan i fOljande former: 

• 	 TEKNISK INFORMATION vid sa kallade DFS-moten 
mellan Danmark-Finland-Sverige sker tva ganger 
per ar. Harvid planlaggs bland annat infOrande av 
kommande gemensamma modifieringar 

• 	 DIREKT UTBYTE av erfarenheter mellan FMK och 
FMV 

• 	 FLYGSAKERHETSSAMARBETE, dels kontinuerligt, 
dels arligen mellan den danska (FLYSIK) och den sven
ska flygsakerhetstjansten (FSIFlygl). Moten sker om
vaxlande i Danmark och Sverige 

• 	 UTBILDNING - sarskilt i bOrjan deltog dansk perso
nal i vissa specialkurser anordnade av FMV. Flera su
perstallkurser har genomfOrts med danska piloter vid 
Karup 

• 	 KONTINUERUGT FLYGSAKERHETSSAMARBE
TE med Danmark och Norge, det sa kallade SVE
NORDA-avtalet 
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FORSALJNING TILL UTLANDET 

Finland 

Forsaljningen till Danmark vackte uppmarksamhet intematio
nellt sett och 1970 tecknade finska myndigheter ett avtal med 
8aab-8cania AB om inkop av tolv fiygplan 35 i en nagot modi
fierad version typ 35XD. 

Underlecknandet av avtalet blev nagot dramatiskt och en 
produkt av tillfallighetemas spel eftersom regerigen foIl strax 
efter undertecknandet. 

Aven detta avtal innehOll en mangd atagande. En del av 
dessa hade redan pabOIjats - bilfabriken - och nya tillkom 
sasom sammansattningsfabriken for fiygplan 35 i Halli. Denna 
har sedemera ocksa anvants fOr sammansattning av de fran 
England inkopta HA WK-flygplanen. 

Den finska versionen kallas for 358 (S for Suomi) och skiljer 
sig bland annat genom en annorlunda navigationsutrustning. 
Leveransema skedde i byggsatser for slutmontering hos Val
met AB i Halli, Finland. Det sista flygplanet levererades under 
1975 fran Valmet till Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, som 
ligger vid polcirkeln. 

I samband med detta tecknades aven det sa kallade "Huvud
avtalef' mellan FMV och det finska flygvapnet - Ilmavoimat 
(lLmavE). Detta avtal avser teknisk assistans, underhallsas
sistans, utbildning, flygsakerhet, sekretess mm... i samband 
med 358-affaren. Detta avtal utgjorde inledningen till ett nu
mera mangarigt gladjande samarbete med finska flygvapnet. 

Flygutbildningen for de forsta finska pilotema agde rum pa 
F18, Tullinge och gick utmarkt trots vissa spraksvarigheter i 
bOIjan. Det finns sakerl manga gamla F18-piloter som forlfa
rande minns hur man horde en harlig kamfinsk accent over 
flygradion pa F18. 

Osterrike kOpte redan i bOrjan av 60-taletjakt
flygplan fran Sverige, niimligen J29F. Utbild
ningen av fOrsta omgangen gerwmfOrdes po. F15 
somjust stod i begrepp att konvertera till attack
flottilj. En andra omgang utbildades paF9, 
Siive. 
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For att paskynda omskolningen i Finland uthyrdes, fran 
1972, sex J35B med utrustning. Finnarna hade nu fatt blodad 
tand och 1976 tecknades det sa kallade "Projektavtalef' mellan 
FMV och IlmavE. Detta omfattade leverans av sex J35Fl och 
tre Sk35C samt kop av ovannamnda J35B. 

Har kan papekas, att medan samtliga 35B i Sverige aro skro
tade for lange sedan sa flyger dessa finska 35B som vanligt i 
Finland och ser nastan ut som nya. 

Samarbetet med Finland sker pa samma satt som tidigare 
namnts om Danmark. 

Det ar intressant att konstatera att medan Sverige under de 
senaste decennierna har lagt ner flera flottiljer och minskat 
antalet flygplan sa har Finland gjort tvartom. Man har konti
nuerligt utokat det finska flygvapnet med kop av dels DRA
KEN och dels det brittiska HAWK. 

Den tidigare flottiljen i Bjorneborg har man beslutat att flyt
ta till Tammerfors - ett mycket modernt faIt. I samband med 
detta skall man utoka flygvapnet med en halv flottilj DRAKEN 
for att komplettera de HA WK-flygplan som redan inkopts. 

I mars 1984 undertecknades "Projekt SF 35-83" mellan 
IlmavE och FMV. Detta innebar att Finland koper ytterligare 
ett visst antal flygplan 35 med erforderlig kringutrustning. Ge
nom en option i detta avtal har man dessutom under 1985 ut
vidgat kopet till att aven omfatta viss bevapning. 

Under de manga ar som FMV:F har samarbetat med Dan
mark och Finland i DRAKEN-affarerna har en god och kamrat
lig gemenskap vuxit fram. I begynnelsen utgjorde de exportera
de 35:orna endast en liten del av hela 35-besti'mdet. Inom en 
nara framtid bIir fordelningen mera jamn - det kommer att 
finnas ungefar lika stort antal plan i Danmark och Finland som 
i Sverige. Detta gor det annu mera viktigt att vi utnyttjar vara 
erfarenheter for att na vart gemensamma mal - att hdlla vdlbe
vdpnade DRAKAR i hOgsta stridsberedskap. 

Osterrike 

I maj 1985 lyckades Saab-Scania, efter cirka tio ars forhand
lingar, antligen salja ett komplett flygplanpaket till den oster
rikiska regeringen. Paketet omfattar 24 stycken DRAKEN 
med kringutrustning, simulator mm... Tyvarr har kopet vackt 
en hel del opposition i det miljokansliga Osterrike, men vi tar 
hoppas att kritikerna lugnar ner sig nar man val lart kanna 
DRAKEN. 

For FMV:s del innebiir affaren att tva dussin 35D saljes till 
Saab-Scania i befintIigt skick. Saab-Scania utfor ett omfattan
de modifierings- och renoveringsarbete for att planen skall 
vara i basta skick nar de borjar levereras sommaren 1987. 

FMV och Flygvapnet har i ett separat avtal med Osterrike 
atagit sig att utbilda divisionschefer och flygforare i Sverige. 
De tre fOrsta eleverna pabOrjade TIS-kurs pa F16 i oktober och 
kursen fortsatter nu pa FlO, Angelholm. Flygutbildningen sker 
pa engelska. 
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FORSA.LJNING TILL UTLANDET--------------------____----' 


Betraffande markutbildning kommer FVIFMV att bitrada 
Saab-Scania med viss lararpersonal, kursplaner, lokaler etc ... 
Denna utbildning sker pa tyska oeh ager rum huvudsakligen 
under 1987. 

FMV ser med tillfredsstallelse att fa vidga det tekniska sam
arbetet i DRAKEN-kretsen till att aven omfatta Osterrike. 

Det ar inspirerande for verksamheten inom FMV att fa arbe
ta med svenska produkter, som haIler en sadan kvalitet oeh har 
sadan prestanda att de ar eftersokta utomlands. 

Forsaken att saIja VIGGEN 

Under 70-talet var 37 VIGGEN aktuell for forsaljning vid tre 
tillfallen. Det iorsta var en forfragan fran Australien omkring 
1970-72, det andra den sa kallade Eurofighter-affaren 
1973-74 oeh det tredje en forsaljning till Indien 1977-78. 

Exportversionen av SAAB 105, var Flygvapnets 
Sk60 fast med starkare General Electric-mo/Qrer, 
fOrsdgs med prefixet "XT" och kunde se ut sd har 
med tvd robotar av typ SAAB Rb05A och tvdIR
robotar av typ "Sidewinder". Flygplanet kunde 
ocksd fOrses med tvd akan-kapslar (20 mm) i bal
kar under vingarna liksom liven attackraketlast. 

406 



Australien 

Det australiensiska flygvapnet oeh forsvarsdepartementet var 
myeket intresserade av 37-systemet med hansyn till dess 
bland annat - branslesnala grundmotor vid transportflygning
ar. Raekvidden var trots detta i minsta laget for de stora vidder 
inom vilka flygvapnet opererar i Australien. Den australiensis
ka forsvarsministern hade tidigare varit ambassador i Sverige 
oeh kande val till den svenska flygindustrin. 

Australiensiska flygvapnet utvarderade 37:an oeh forordade 
anskafTning i sitt forslag till regeringen. Bland annat motivera
des forslaget av att SAAB skulle hjalpa till att bygga upp oeh 
samordna den australiensiska flygindustrin, samt skulle viss 
tillverkning av delar goras i Australien. Mot bakgrund av de 
trakiga erfarenheterna fran de avbrutna leveranserna till gra
natkastargevaren under Vietnamkriget kravde de australiska 
myndigheterna oeksa sa kallad "single-source" -tillverkning fOr 
att binda upp SAAB. Affaren var myeket nara sin avslutning 
da ett plOtsligt regeringsskifte medforde byte pa forsvarsminis
terposten. Foljden blev att beslutet skots pa framtiden oeh sa 
smaningom, efter ett antal ar, valde Australien i stallet flyg
plan F-ill. (Genom tekniska problem med mera fordrojdes le
veransen av F-lll flera ar. 

Eurofighter-affaren 

Norge, Danmark, Belgien oeh Holland behovde ersattning av 
sina flygplan F-104, F-lOO oeh F-S. Efter vissa separata trevare 
fran de olika landerna bildades sa smaningom en gemensam 
inkopsorganisation som leddes av general Sverre Hamre i Nor
ge. Denna organisation giek ut med en gemensam speeifika
tion, dar oeksa omfattande kompensationsaffarer skulle inga. 
Holland hade redan tidigt varit ute oeh diskuterat med Saab
Scania, varvid Saab-Scania lagt ned ett myeket stort arbete pa 
samproduktion i Holland. Denna verksamhet galler aven ovri
ga lander. Enligt senare uppgifter bedomdes detta vara fore
domligt organiserat bade betrafTande omfattning oeh teknologi. 

De konkurrenter som upptradde var dels MIRAGE fran 
Frankrike oeh dels de i USA under utvardering varande flyg
planen YF-16 oeh YF-17. I den interna utvarderingen i USA 
utgiek YF-16 som segrare oeh blev huvudalternativet for USA:s 
del. F-16 var utan tvekan ett modernare flygplan an flygplan 
37, men saknade vid tillfallet i fraga ett komplett malinmat
nings- oeh bevapningssystem. Stora utfastelser gjordes betraf
fande detta oeh kompensationsaffarer. Harvidlag gjorde sig 
konkurrensen fran MIRAGE oeh 37-systemen klart markbara. 

"Paket-Iosningarna" fran respektive land hade sina for- oeh 
naekdelar, men 37-systemet hangde med ganska lange oeh fa
voriserades slutligen av Belgien. De politiska patryekningarna 
fran USA var formodligen det som till slut fallde avgorandet for 
NATO-Ianderna. 
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FORSALJNING TILL UTLANDET 


Den svenska regeringen stallde helhjiirtat upp bakom flygin
dustrins anstrangningar och garanterade mot koparlanderna 
bland annat leveransvillkoren, dock med aterforsakring hos be
rorda svenska industrier. 

Indien 

Indiska flygvapnet utvarderade 37-systemet genom att till Sve
rige sanda en mycket kvalificerad grupp provflygare och ingen
jorer med gedigen utbildning fran bland annat engelska skolor. 
Av aUt att doma var man mycket intresserad av att fa kontakt 
med svensk flygindustri, for att darigenom vinna erfarenhet av 
modern flygteknologi fdm vaster och samtidigt fa ett flygplan
system som passade det indiska flygvapnets operativa krav. 

Diskussioner agde rum med bade premiarminister Indira 
Gandhi och sonen Rajan Gandhi, da trafikpilot. Bada var posi
tivt installda till kop av 37-systemet. 

SAAB 35BS b6rjade leuereras till finska /lyguap
net i bOrjan au 1970-talet. Utbildningen au f6rar
nagerwmf6rdespaFIB uid Tullinge.Flygplanen 
byggs, till en del, ihop uid ValmetAB iHalli. 
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Afiaren foll pa att man, fran amerikansk sida, ej ville ge 
export-release for ingaende utrustning av amerikanskt ur
sprung, framst motorn fran Pratt & Whitney. Trots regerings
framstiillningar och besok pa ministerniva i Washington, er
Mlls inte release och nagon i ovrigt plausibel fOrklaring gays 
icke. Av aUt att doma var skalet - "att den teknologiska nivan 
var hog" - ett svepskal, ty motsvarande teknologi fanns i en 
civil variant av motorn (37-motorn ar utvecklad fran den civila 
motorn JT8D). 

Saledes torde aven har politiska skal ha fallt avgorandet. 
Efterat har ocksa framskymtat: att hade release erhallits skul
Ie indiska regeringen ha beslutat sig fOr 37-systemet. 

Forsiiljning av provningstjanster 

Forutom flygplan- och robotforsaljning till utlandet rna namnas 
den mer och mer omfattande forsaljningen av provningstjans
ter som framfor allt utfors vid RFNNidsel. Generellt kan pape
kas att denna typ av verksamhet erhallit okat stod fran stats
makternas sida. Riksdagen antog 1981-06-10 Regeringens for
slag i proposition 1980/81:171 att export av tjanster fran statli
ga myndigheter och verk skall framjas. 

Salunda har inom ramen for Sveriges samarbetsavtal med 
olika makter omfattande provning utforts for bland annat Nor
ge (rb70), Finland (rb7S + 8S), Schweiz (HM55S, AIM26B, AIM 
9, P3, 20 och 30 mm akan, vid 1986 ars stora kampanj tillkom
mer aven Maverick) och framgent Osterrike (fpl 35 + akan och 
arak). 

RFN utgor en unik provplats, saval med avseende pa sin 
storlek, fran riskzonsynpunkt, som med avseende pa de omfat
tande mal-, mat- och flygbas-resurserna. Exempel pa mal: rb06, 
slapmal, markmal, augmentering: radar, TWT, ECM, CHAFF, 
IR, IRCM och OPT bara for att namna nagra. Matresurser: 
Radar, teodoliter, MDI-system, telemat, kameror etc... 

Schweiz GRDIAMF genomfor 1986-03-10 till midsommar sin 
tredje stora kampanj vid RFN (tidigare 1977 och 1981) med 
bland annat tva flygplan MIRAGE, tva TIGER och tva 
HUNTER. 

UWver rena skjutprov gor man ocksa tekniska, taktiska och 
utbildningsmassiga prov i overljudsfart. 

FMV har, pa sedvanliga kommersiella villkor, traffat avtal 
med sin schweiziska motsvarighet GRD (Gruppe fur Rustungs
dienste) om att stalla vara resurser till forfogande. Forutom den 
ekonomiska ersattningen kommer man fran svensk sida ocksa 
att kunna tillgodogora sig erfarenheter for motsvarande sven
ska vapensystem. Det bor betonas att den tekniska atervin
ningen, till FMV och Flygvapnet, ar avsevard da de schweizis
ka skjutfallen ofta ligger pa envelop ens utkanter och sa gott 
som samtliga robotar ar forsedda med telemetri. 

Skalet till att proven utfors i Sverige ar bland annat att man 
i Schweiz fran sakerhetssynpunkt saknar tillrackligt stora 
skjutplatser. 
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