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ForetaL 


lorsvarets materielverk, FMV, 
anskaffar och vidmakthaller den stora mangden materiel som 
behovs for det svenska forsvaret. 

FMV Huvudavdelning for armemateriel kunde 1980 se till
baka pa en aktningsvard 350-arig verksamhet. Under 1984 var 
det huvudavdelningens for marinmateriel tur att fira 350-ars
jubileum. 

Militar flygning pabtiIjades i Sverige pa Malmen 1912. En 
mera organiserad och malinriktad materielanskaffning vidtog 
dock forst 1936. Det finns alltsa anledning att 1986 fira ett 50
arsjubileum sedan FMV Huvudavdelning for flygmateriel 
grundlades som organisation 1936. En lagre jubileumssiffra, 
men ett jubileum som spanner over en fantastisk utveckling 

.med teknikmatt matt. 
Avsikten med denna bok ar att med grova penseldrag mala 

bilden av denna utveckling inom ett mycket vitt faIt. Boken 
forsoker ffmga utvecklingen ur ett tekniskt perspektiv. Vidare 
aterges en del av de manga tekniska och ekonomiska avvagan
den som har ingatt och ingar i FMV anskaffningsverksamhet. 

Ett begransat utrymme gor att vi valt att presentera blott 
vissa utvalda steg i skeendet. Men dessa steg presenteras av 
medarbetare som sjalva varit med. De ser tillbaka och tecknar 
kortfattat den tekniska utvecklingen med tillhtirande problem. 
De manga ganger tekniskt avancerade li:isningarna utgor idag 
tillsammans en av hornstenarna for Flygvapnet. 

Var uppgift har varit att sammanstalla och redigera samt 
illustrera och bygga ihop vara medarbetares bidrag till en las
yard produkt. 

I detta lagarbete vill vi sarskilt namna fOljande i redaktionen 
ingaende personer: 

A Armgarth CNystrom 
S-OHokborg A-LReuss 
I Jansson N Soderberg 
L Kallqvist B Wennerholm 
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Vi vill ocksa till foljande, ovriga medarbetare framfora ett 
tack for hjalp med manuskript och bildunderlag: 

o Adelsohn 
C-G Ahremark 
J-I Anderson 
E Axelson 
B Berg 
H Berglund 
S Borguald 
L Bewe 
I Carlsson 
P Edstrom 
G Elg 
W Enquist 
J Fehling 
D Fjellander 
S Hasselrot 
K Holm 
I Hultgren 

T Iuarsson 
B Jonsson 
L Jonsson 
G Karlsson 
B Karlstrom 
G Kihlstrom 
I Lander 
S Lindmalm 
I Lindstrand 
L Linstam 
L Lougren 
K Mellberg 
R Nelsen 
S-O Olin 
L-O Ohlson 
L-T Olsson 
E Prisell 
B Sanglert 

R Scott 
S Sjogren 
F Stenbom 
B Stugemo 
A Sunden 
B Suebeck 
H Suedberg 
0 Soderbiick 
T Soderlund 
S-E Sorelius 
A Thorsen 
G Thunholm 
I Wiik 
E V intheden 
P Vestergren 
LAgrup 
S Ogren 

Manga fler har bidragit med information, genom intervjuer 
och vid granskning av manuskript m m ... Till dessa, har ej 
namnda, vill vi ocksa rikta ett tack. 

Det fir allas var forhoppning att boken skall ge en bild av den 
hoga tekniska standard - det kunnande och det teamwork mel
Ian forvaltning, staber, forband och vara forsvarsindustrier 
som resulterat i det lilla landets idag kvalitativt hOgtstaende 
Flygvapen, vilket utgor en omistlig lank i vart totalforsvar. 

CITIUS . ALTIUS . FORTIUS 

SNABBARE . HOGRE . STARKARE 


Detta ar de olympiska spelens valsprak, men skulle aven 
kunna sta som motto for den utveckling vi vill soka presentera 
pa de foIjande sidorna. 

Gosta N orrbohm Bertil Skogsberg 
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InLedninQ 


1--1ungl Flygforvaltningen (KFF) 
tillkom 1 juli 1936. Flygvapnet hade bildats tio ar tidigare som 
ett resultat av 1925 ars forsvarsbeslut. I propositionen, som 
foregick detta beslut, foreslogs en organisation liknande den 
som blev till 1936 med en flygforvaltning i flygledningen, men 
riksdagen beslOt inte i enlighet med den delen av propositionen. 
I stallet organiserades Flygvapnets ledning med flygvapenchef, 
stabschef och en flygstyrelse. Den senare skulle handha bade 
den foreslagna flygstabens och den foreslagna flygforvaltning
ens arenden. 

Flygvapnet fick emellertid inte en tillrackligt fristaende 
stallning fran Arm€m och Marinen. Detta faktum, kopplat till 
alltfor sma anslag i forhallande till den politiska malsattning
en forhindrade en rationell anskaffning av flygmateriel. 

Flygvapnets ledningsorganisation utreddes under bOIjan av 
30-talet av tva sa kallade flygkommissioner. Efter en rekom
mendation av den andra kommissionen och 1930 ars forsvars
kommitte, organiserades flygledningen pa tva enheter, en flyg
stab och en flygforvaltning. Chefen for Flygvapnet var samti
digt chef for Flygforvaltningen. Som verkstallande chef for 
Flygforvaltningen fanns en souschef. Sa forblev organisationen 
under Flygvapnets uppbyggnadsskede och under hela den tid 
Flygvapnet hade sin sWrsta kvantitativa styrka. 1966 blev 
Flygforvaltningen ett sjalvstandigt verk - Flygforvaltningen 
(FF) - direkt understalld Kungl Maj:t. 1968 bildades Forsva
rets Materielverk - FMV, genom en sammanslagning av de tre 
forsvarsgrensforvaltningarna. FMV omorganiserades 1974 och 
1980-82. Storre delen av den forutvarande Flygforvaltningen 
utgors nu av Huvudavdelningen for flygmateriel, eller forkor
tat FMV:FLYGMATERIEL. 

FLYGMATERIEL och dess foregangare har saledes verkat 
under mellankrigstiden, krisaren 1939-45 och efterkrigsperio
den. Under dessa olika epoker har den politiska attityden och 
darmed medelstilldelningen till forsvaret varierat. Behovet av 
ett starkt Flygvapen och forsvar i ovrigt har i stort sett funnits 
hela tiden. Landets ekonomiska resurser har under samma tid 
okat. Flygvapnets kvantitet okade fram till 60-talet for att se
dan minska. KvaIiteten har dock hela tiden okat, men sa har 
aven skett i var omvarld. 
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Fragan om inhemsk tillverkning av flygmateriel eller an
skaffning utomlands har under hela Flygvapnets tid varit vik
tig och omdiskuterad. Redan tidigt, i seklets begynnelse, boIja
de svensk industri konstruera och tillverka flygplan. Den knap
pa tilldelningen av anskaffningsmedel till det unga Flygvapnet 
innebar snarast en minskning av den redan laga kapaciteten 
inom industrin. Under 30-talet gick diskussionens vagor hOga 
dels om flygindustrin skulle vara privat, med olika alternativ 
for agarstrukturen, eller statlig, dels inom vilka omraden indu
strin skulle ha utveckling och tillverkning. Fragan om det 
fanns utrymme for konkurrens mellan flera foretag, eller om 
man var tvungen att acceptera en monopolsituation, var ocksa 
mycket aktuell. 

Under senare delen av 30-talet boIjade landets ledning, allt
for sent, inse vilka orostider som var att forvanta. Den svenska 
flygindustrin var hopplost efterbliven pa grund av beslutsvan
da och bristande satsningar fran statsmakterna. Det skulle ta 
for lang tid att bygga upp en tillracklig teknisk kompetens och 
att gora erforderliga investeringar fur att utveckla, prova och 
tillverka flygplan. For att snabbast komma till ratta med dessa 
problem lanades flygtekniker fran USA och Tyskland samt in
handlades ratt till licenstillverkning av motorer och flygplan 
fran Storbritannien, USA och Tyskland. Konstruktion och till
verkning av flygplan skedde vid Svenska Aeroplan AB i Linko
ping och Trollhattan. Svenska Flygrrwtor i Trollhattan svarade 
for licenstillverkning av motorer. 

Under tiden den inhemska flygindustrin var under uppbygg
nad maste leveranser till Flygvapnet ske utifran. Inkop gjordes 
fran Tyskland, Storbritannien och USA. Nar 2. varldskriget 
brot ut hade leveranserna ej fullfoljts och ett flertal blev belag
da med embargo. Som alternativ till kop, fran svensk flygindu
stri och genom import, utnyttjades en tredje utvag da Flygfor
valtningen konstruerade och tillverkade ett eget jaktflygplan i 
stal och tra - fur att ej konkurrera om ravaran aluminium. 

Forst nagra ar efter 2. varldskriget kan man saga att Flyg
vapnet nadde upp till den styrka man hade beraknat nodvandig 
under krigsaren. 

Den tekniska utvecklingen har under de gangna femtio aren 
varit mycket kraftig. 30-talets krigsflygplan var dukkladda 
fackverkskonstruktioner med kolvrnotorer som drivkalla. Be
vapningen utgjordes av kulsprutor och latta bomber. Elektroni
ken bestod pa sin hOjd av enkla radioapparater med tveksam 
funktion. 

Sedan dess har det ena mer eller mindre revolutionerande 
utvecklingssteget foljt det andra. Flygplanens struktur boIjade 
pa 30-talet utformas som skalkonstruktioner med aluminium
legeringar - idag sker en overgang till kompositmaterial. Jet
motorn innebar mojlighet till overljudsflygning. Mer och mer 
exklusiva, varmhallfasta material medger motorkonstruktio
ner med battre prestanda och bransleekonomi. 

Stora landvinningar har ocksa gjorts inom aerodynamikens 
omrade. Flygplanen konstrueras nu med goda overljudspres
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INLEDNING 

tanda, samtidigt som lagfartsprestandan ar battre an hos aldre 
tiders maskiner. 

Pa vapensidan har utvecklingen gatt mot precisionsstyrda 
robotar, med stora rackvidder och avsedda for insats mot luft-, 
mark- och sjomal. 

Framstegen inom elektroniken har haft en stor inverkan dels 
direkt genom tillkomst av radar, olika navigeringssystem och 
sakrare kommunikationssystem, dels indirekt genom efTektiv 
databehandling och nya typer av styrsystem. 

Men flygmateriel ar inte bara vapen och flygplan utan om fat
tar aven all utrustning pa marken for att halla flygplanen i 
luften och leda dem mot malen. Det behovs radarstationer, 
stridsledningscentraler, sambandssystem, taktiska lednings
system, basutrustningar, verkstadsutrustningar, utbildnings
material etc ... 

Fran att luftbevakningen enbart bestod av observationstorn 
med optisk, manuell spaning har stridsledningssystemet ut
vecklats till radarstationer med lang rackvidd, ledningscentra
ler med avancerad databehandling och datalankoverforing till 
flygplan och andra stridsenheter. Sambands- och datasystemen 
ger en helt annan mojlighet till insamling, bearbetning och 
transport av beslutsunderlag. 

AnskafTning av elektronik sker huvudsakligen fran inhem
ska firmor. Har har en konkurrenssituation varit mojlig att 
uppratthalla, till motsats mot vad 80m galler fOr flygmotorer 
och flygplan. Vara sWrsta leverantorer har ar ERA, Philips, 
SATT, BAAB, FFV, Saab-Scania m fl ... 

FLYGMATERIEL arbetsfalt omfattar inte bara anskafTning 
utan tacker ocksa vidmaktMllande; det vill saga drift och un
derhall. Det innebar att vi planerar, skapar f6rutsattningar 
samt styr fran central niva och foljer upp underhallet inom 
Flygvapnet samt flygmaterielen inom Armen och Marinen. 
Man talar ofta om tre underhallsnivaer; kompani-, flottilj- och 
centralt underhall. Det senare utfors till storsta delen vid 
FFV-Aerotech, forutvarande centrala flygverkstaderna. Dessa 
var tre till antalet och lOd direkt under Flygforvaltningen fram 
till 1966. Da avskiljdes de och kom att inga i FFV-koncernen. 

Kostnadsutvecklingen har varit oroande for en del av var 
materiel. Ett jaktflygplan kostar i dag 4000 ganger mer an pa 
20-talet. 20 ganger mer pa grund av minskat penningvarde, 
200 ganger mer darfor att den ekvivalenta motorstyrkan ar sa 
manga ganger storre. Inbyggd motorefTekt ar namligen den 
mest signifikativa faktorn i priset pa ett fordon. Forhoppnings
vis har vi i det nya projektet - JAS39 - brutit denna ogynn
samma kostnadstrend. Men det ar inte bara seriepriserna som 
har okat, utan aven utvecklingskostnaderna for vaIje projekt. 
Det beror givetvis pa hOgre prestanda men ocksa pa storre kom
plexitet. Kraven pa tillganglighet och driftsakerhet har okat 
samtidigt som man vill anvanda materielen langre tider. AlIt 
detta leder till ett helt annat krav pa en mer rigoros, kostsam 
utprovning. Okade utvecklingskostnader innebar mindre antal 
serieflygplan inom en given kostnadsram. Det har darfor varit 
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mycket svart att komma fram till ett beslut om inhemsk ut
veckling for de senaste krigsflygplantyperna. Manga faktorer 
utover rena kostnadseffektvarden for Flygvapnet spelar givet
vis in i dessa beslut. Bland annat bOr man ju tanka pa hur lang 
tid det har tagit att bygga upp var nuvarande flygindustri. Men 
gor man en satsning for att utveckla krigsflygplan maste man 
gora den helhjartat. Vi arbetar darfor hart inom FLYGMATE
RIEL pa att aven JAS39 GRIPEN, och dess vapen, skall bli ett 
system av god klass, liksom det nya stridsledningssystemet 
Strilc90, bassystemet BAS90, sambandssystemet RAS90, och 
hela den ovriga materielomsattningen inom FLYGMATE
RIEL's omrade under 90-talet. 

Flygforvaltningen och dess efterfoljare har alltid haft forma
nen av intressanta arbetsuppgifter. Detta har lockat skickliga 
manniskor. Kvaliteten pa den personal som arbetat inom den
na organisation har darfor alltid varit hOg pa alIa nivaer. Kun
niga, viljestarka, initiativrika, Hirgstarka och uppoffrande 
medarbetare. Manga handels·er skulle kunna relateras; handel
ser med svara avgoranden, hard arbetsbelastning men ocksa 
stor arbetstillfredsstalleise och gott kamratskap. 
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