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rnedan i det svenska miliUirflygets 
barndom ovades bombfallning ganska flitigt. De forsta fall
ningarna utfordes av flygspanarna, i regel utan egentliga sikt
medel. Ar 1915 skrev en svensk flygspanare till en kollega: 
"Bar 6vat bombkastning fran 1200 m hOjd. Utmarkt - fem 
skogseldar. F6rvdgras vidare rnlLlhandrackning." 

Bombsikten 

Vid bombfallning under 1. varldskriget anvandes nastan ute
slutande mekaniska, ostabiliserade bombsikten. Bombfallaren 
stod i flygplanet och hade i regel aven funktionen som kul
spruteskytt. Fallpunkter och fallvinklar bestamdes vid sa kal
lade "hjalpmAI". 

Mellan varldskrigen utvecklades optiska bombsikten av "ki
kar"-typ for bombfallning under dager. De betjanades av sittan
de eller liggande bombfallare, som i storre bombflygplan aven 
tjanstgjorde som navigatorer. 

Hastighetsmatningen gjordes vid sjalva malet och sidorikt
ningen kopplades vanligen till flygplanets kursstyrning. 

I Flygvapnet fanns vid 2. varldskrigets utbrott ett antal olika 
sadana optiska kikar-sikten, som exempelvis Bombsikte mJ23 i 
flygplan B3. 

Siktet fastes i botten pa flygplanet i en kardan-Iagrad upp
hangningsanordning. Handhavandet av siktet var mycket in
vecklat med tersning av tider, installning av vattenpass, grad
skivor, vinkeltrummor, avlasning av skalor 0 s v ... 

Ett bombsikte av denna typ kravde mycket av bombfallaren, 
bAde betraffande teoretiskt kunnande och snabbhet. Med nuti-

Overst niista sidan enFARMAN-flygbdt med ett 
po' flygkroppens utsida monterat bombsikte. 

Beteckningar till bombsikte ml23 Z po, niista si
da. Nedre bilden visar synfaltet. 

1. Sikttub 

2.0kular 

3. V isarring 
4. Ansattningsarm 
5. Hylsa 
6. Handtag 
7. Tappar 
8. ManOverhandtag 


ZO. Cylinder 

11. Lasskruv 
12. Visare 
13. Korrektionsskruv 
14. Prismahus 
15. LampMllare 
16. U pphangningsanordning 
17. Klamskruv 
18. Kardanring 
19. Valjarvisare 
20.Fallningsvinkelvisare 
21. A nfallsstreck 
22. Fallningsstreck 
23. Korrektionsstreck 
24. Fallningsvinkelskala 
25. Hojdskala 
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dens flyghastigheter hade nog fallaren inte haft en mojlighet 
att hinna rikta in sina bomber med des sa sikten. Det fanns ett 
bombsikte av den typen, med beteckningen ml36, som enligt 
diHida beskrivning var helautomatiskt. Med detta menades att 
bestamning av fardhastighet, utrakning och installning av fall
ningsvinkel, samt fallning skedde automatiskt. Detta forutsat
te dock flera installningar av rattar, avlasningar av skalor och 
korrigeringar av varden samt tryckningar pa knappar under 
inriktningen mot rna let. 

A.yen detta sikte skulle nog med nutida krav betraktas som 
oanvandbart. 

I slutet av 30-talet och under storre delen av 40-talet tillam- . 
pades sa kallad "stortbombfallning". Den branta dykvinkeln 
vid sadan fallning medforde hOgre precision da inverkan av 
bade fallhOjd och fallhastighet minskade med okad dykvinkel. 

For stortbombfallning fanns ett antal olika riktmedel. Man 
anvande bade mekaniska sikten och fasta reflexsikten. De me
kaniska var av typ ror-, steg- eller ringsikte. Det fanns ett 
mekaniskt stortbomsikte ml38, som automatiskt gay siktvin
keln for av bombfallaren installd fallningshOjd. Siktet hade en 
sa kallad "raknelada" med ett gyro och en stang med siktesring 
som var rorlig i hOjdled. Siktet anvandes i flygplan B4 och B5. 

For morkerbombfallning anvandes de mekaniska siktena. 
Den tidiga dykfallningsmetod som utnyttjades i 2. varldskri

gets bOIjan, med nara 90° dykvinkel, visade sig vara kanslig for 
motverkan, framst fran luftvarn men aven jakt. Luftvarnets 
goda traifresultat berodde pa bombflygplanets laga vinkelhas
tighet relativt luftvarnskanonen och den linjara flygbanan som 
gjorde predikteringen enklare. 

Jaktflyget kunde gora sin insats nar det relativt tunga och 
langsamma bombplanet arbetade sig upp till utgangshOjd, som 
nodvandigtvis maste vara sa hOg att noggrann inmatning med 
de fasta riktmedlen hann ske samt manuell korrektion for vind 
hann utfOras. 

Revolutionerande uppfinning 

En metod dar fallning kunde ske i, enligt datida matt, flacka 
dykvinklar (ca 20°-30°) och med bombseparation automatiskt 
baserad pa en siktesfas under den flacka dykbanan, utveckla
des i Sverige av SAAB (Wilkenson/Faxen). Fordelarna var att 
anflygningen kunde ske lagt, med upptagning till mattlig hOjd 
fore dykbanan, varmed exponeringstiden for luftvarn och jakt 
minskades betydligt. Siktet infOrdes i ett stort antal svenska 
och utlandska flygplantyper. 

Siktet utprovades i flygplan B17 och infordes i flygplan B18 
med beteckningen BT9. 

Behovet av ovning i bombfallning och utveckling av battre 
bombsikten kvarstod - nu i vara attackplan. 

Attackflygplanet A32, som togs i tjanst i mitten av 50-talet, 
har fallt sina bomber med hjalp av gyrosikte 5/32 och bombsik
te BT9C. 
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Inriktningen av flygplanet mot millet (riktpunkten) skedde 
med hjalp av gyrosiktets rorliga eller fasta siktbild. 

Siktessystemet BT9 var elektromekaniskt och tog hansyn till 
kritiska parametrar, med undantag for avstand. Modernisera
de alternativ, med laseravstandsmatning, har dock framkom
mit senare. 

Principen for siktet var att for erhallande av trafT i malet 
skulIe erforderlig upptagningsvinkel efter dykning beraknas 
med ledning av bland annat hojd, fart och dykvinkel samt att 
bomberna falldes nar utlosningsvinkeln uppnaddes. 

Med flygplan 32 kunde bombfallning ske aven med hjalp av i 
flygplanet befintlig radar CPS-43), som matte lutande avstand 
till malet. Radarfallningsmetoden kunde anvandas under mor
ker samt under dagar i moln och motsvarande vaderleksforhal
landen da marksikt inte kunde hallas eller nedsatt horisontal
sikt radde. Detta fallsatt var dock endast ett reservforfarande 
pa grund av den mindre goda precisionen vid anvandningen av 
radarn. 

I vart senaste bombfallande flygplan AJ37, har ett helt nytt 
satt utnyttjats for siktesinformationer till bombfallarenlfora
reno Data for fallberakningar, fran flygplanets radar och ovrig 
utrustning, behandlas digitalt i en centralkalkylator och som 
resultat far foraren styr- och fallinformationer m m ... presen
terade pa en siktesindikator. 

Siktesutrustningen i flygplanet ar anvandbar for all dess be
vapning. Berakningsmetodiken varierar beroende pa valt va
pen och anfallsmetod. Utvecklingen av sikteshjalpmedel for 
bombfallning kommer sannolikt att fortsatta sa lange bomber 
falls fran flygplan. 

Sikte i flygplan AJ37 VIGGEN. 
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Kulspruta m122 typ COLT med ringsikte och flo
jelarm. Montage i flygplan B41937. 

Akan- och raketsikten 

Det svenska militarflyget var enligt 1914 ars harordning ute
slutande inriktat pa spaning. Erfarenheterna fran 1. varldskri
get visade dock att luftstrider blev alIt vanligare och att det 
mest trangande behovet da var flygplan med vapen for bade 
forsvar i och anfall fran luften. 

Men annu i 2. varldskrigets forsta skeden var flygplanen 
klent rustade for luftstrid. 80m exempel kan namnas att Slaget 
om Storbritannien fran engelsk sida utkampades helt med 7,7 
mm kulsprutor. Vapen med kort rackvidd och primitiva sikt
medel begransade de praktiskt mojliga skjutavstanden vid 
luftstriderna. Taktiken for jaktflyget var darfor att anfalla bak
ifran och ga in till mycket korta skjutavstand. Goda traffresul
tat kunde pa sa satt uppnas, trots bristfalliga sikten. 

Forbattringar i bombplanens defensiva bevapning, med 
bland annat inforande av gyrosikten, tvingade dock snart jak
ten att oka skjutavstanden. Kraven pa battre siktmedel blev 
akut. 

De forsta siktena man anvande for spanings- och bombflyg
planens defensiva vapen var mekaniska, i regel med siktring 
och korn. Dessa fastes direkt pa vapnet eller i dess vagga. 8ikt
ringen hade en eller flera ringar, forenade genom ekrar i en 
liten ring - sa kallad diopter - i centrum. 8iktringen gay den 
erforderliga forhallningen for ett mal, som med viss hastighet 
rorde sig vinkelratt mot det egna vapnets skjutriktning. Ring
sikten med flera ringar gay forhallning for lika manga malhas
tigheter som antalet ringar i siktet. Detta gallde under forut
sattning att avstandet mellan siktesringen och skyttens oga 
var det ratta liksom avstandet mellan ring och korn. Dessa 
mekaniska sikten hade ofta sa kallade /l6jelkorn, som gay kor
rektion for egenhastighet medelst en fartvindpaverkad flojel. 

Fast ringsikte med korn fOr fast kulspruta. Hiir 
monterat pa. flygplan J3 (Fokker CV-DJ. 
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Pa en del korn kunde man, genom att variera dess Hingd, valja 
flojelns verksamhetsomrade (fartomrade). 

De aldsta jaktflygplanens fasta bevapning riktades med hjalp 
av i princip samma mekaniska siktestyp som bombplanens ror
liga vapen. 

Siktet placerades da framfor foraren, bade utan- och innanfor 
vindrutan. Av de svenska jaktplanen hade J6 JAKTFALKEN 
och J7 BULLDOG endast mekaniskt sikte (mJ33), att anvandas 
fOr bade kulsprutor och bomber. 

Det forsta svenska jaktflygplanet med reflexsikte var J8 
GLADIATOR som var i tjanst aren 1937-42. Det hade ett ref
lexsikte mJ37 som fastes innanfor vindrutan, i en konsol ovan
fOr instrumentpanelen framfor foraren. 

Fordelen med reflexsikte, jamfort med ett mekaniskt sikte, 
var att skytten kunde rora ogat inom ett omrade som motsvara
de utgangsoppningen i siktet (ca 50 mm) utan att raka ut for 
parallaxfel. Siktet hade en fast siktbild och var for sakerhets 
skull aven forsedd med mekaniskt sikte - med ring och korn 
for den handelse att exempelvis lampan i reflexsiktet skulle 
slockna. Skyttenlforaren anvande principiellt detta sikte pa 
samma satt som det mekaniska ringsiktet. Dess siktesbiId bil
dades av ljuset fran en lampa, som passerade en linstub med 
spalt sa att spaltens profil avspeglades som en lysande ring med 
en vertikal och en horisontell diameter. Normalt var det meka
niska siktet fallt at sidan. 

Reflexsikten med endast fast siktbild fanns aven i jaktflygp
lanen J9, Jll, J20 och J22. Alla dessa var dessutom forsedda 
med mekaniska reservsikten. 

I nteriOrbild {ra.n flygplan J22 med reflexsikte ml 
42B. 
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Duerst det amerikanska siktet K-14 igenomskiir
ning - den "fasta" delen. Diirunder samma sik

tes "rorliga" del och hiirunder principskiss uisan
de de sa kallade "ruter-iissen", uilka fOraren sag 
projicerade i siktesglaset och med uilka han be

stiimde sitt skjutaustand och framfOrMllning ge
nom att reglera diametern sa att den stiimde 

ouerens med spiinnuidden pa det tilltiinkta malet. 
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De mekaniska och fasta optiska siktena stallde stora krav pa 
skyttens skjutskicklighet. Att uppna sMan kravde mycken ov
ning och stort kunnande i skjutteori fOr att ratt bedoma skjut
vinklar med hansyn tagen till faktorer som egenfart, mAlfart, 
avstand till mAl 0 s v ... Det var darfor ett stort steg framat i 
utvecklingen nar man i England konstruerade de forsta gyro
reflexsiktena. Dessa engelska sikten kom fram i slutet av 30
talet, ursprungligen for att automatiskt berakna framforhall
ningsvinkeln vid skjutning med bombplanens rorliga tornva
pen. Man fann att dessa sikten aven var utmarkta vid skjut
ning med jaktplanens fasta vapen samt for raketskjutning mot 
markmal. Helt automatiska var inte dessa sikten, utan vissa 
manuella installningar erfordrades. Men om dessa var korrekt 
utforda gay siktet automatiskt ratt information om erforderlig 
framforhallning fOr traff i mal. 

Siktet overtog saledes det berakningsarbete som fOrareni 
skytten tidigare tvingades utfora sjalv med ett fast sikte. Fora
ren hade nu endast att med siktpricken folja malet och med 
enkla handgrepp stalla in siktet. Skjutningen forenklades dar
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med så att konsten att skjuta till stor del övergick i förmågan 
att rätt hantera siktet. Djupare kunskaper i skjutteori var icke 
längre nödvändiga för att nå ett bra träffresultat. Detta under
lättade givetvis i högsta grad utbildningen vilket, speciellt un
der krig, var av stor vikt. Till Flygvapnet kom gyroreflexsikte
na i mitten på 40-talet. Flygplan J26 MUSTANG var det första 
svenska jaktplanet med ett sådant sikte. Det hade beteckning
en K-14 och var, liksom flygplanet, amerikanskt. 

De äldsta gyrosiktena i Flygvapnet var av engelsk eller ame
rikansk tillverkning. De engelska, med beteckningarna Mk 4B 
och Mk 5E, var sinsemellan i stort lika men hade vissa skillna
der i detaljer. De amerikanska hade beteckningarna K-14, eller 
Mk 23, beroende på om de tillhört arme- eller marinflyget. I 
princip var de amerikanska siktena lika de engelska, men de 
hade något annorlunda utformning. 

Inom parentes kan nämnas att de amerikanska siktena in
köptes tillsammans med flygplan J26 år 1945 - som surplus 
och kostade totalt 400 kronor per flygplan, varav själva siktes
huvudet kostade cirka 160 kronor. Vid köp från tillverkare kos
tade en komplett siktesanläggning på den tiden omkring 4 000 
kronor. 

Gyroreflexsikten har använts i de flesta av Flygvapnets plan 
de senaste fyrtio åren - som siktmedel för akan-, raket- och 
robotskjutning samt bombfällning. I våra senare jakt- och at
tackflygplan har de kompletterat de modernare och tekniskt 
mera avancerade radarsiktena eller allväderssiktena (sikte 6 
och 7). De förekommer dock fortfarande som enda sikte i fiyg
plan 60. 

I fiygplan 37 har man övergett gyrosiktet och löst siktnings
problemet med den moderna teknik som nu finns tillgänglig, 
bland annat siktesberäkningar med datorer. Mätningar av 
flygplanets rörelsetillstånd sker med hjälp av rategyron och 
accelerometrar. Utgående från uppmätt målläge och hastighet 
kan sedan siktesdata beräknas. Därvid öppnar sig nya möjlig
heter att introducera nya siktesmoder och digitalt koppla job
bet till såväl radar som flygplanets styrsystem. 

I ytterligare avancerade siktessystem kan inmätning av mål 
ske med elektrooptiska sensorer (TV, JR, LASER) förutom ra
dar, varigenom störfasthet och precision ökar. 

Detta ger för framtiden nya perspektiv på automatiska sik
tesmoder, övervakade av föraren, där kanonen inom vissa grän
ser kan peka på träffpunkten utan att flygplanet flyger dit 
(peksiktning). Framifrånanfall med moderna akan till exem
pel 30 mm Oerlikon i JA37 - är redan nu möjliga med delut
nyttjande av denna teknik. Man kan i moderna siktessystem 
visa flygföraren var en projektil - skjuten för till exempel en 
sekund sedan - hamnat relativt målet. Detta görs på ett "sik
tesglas" rent elektroniskt. Föraren kan sedan, med kunskap om 
missen, rikta och avfyra först då träffvillkoren uppfylls. 

Borta är i dag de klassiska hårkorsen och andra siktinstru
ment och precisionen är nu ytterst förödande för motståndaren 
- vilket ju är avsikten. 

Siktning i flygplan JAS39 GRIPEN. Ovanför in
strumentpanelen sitter siktlinjeindikatorn i vil· 
ken piloten samtidigt ser omvärlden och en upp· 
speglad symbolbild. Siktlinjeindikatorn gör det 
möjligt för honom att genomföra delar av sitt 
uppdrag utan att behöva titta på övriga indikato
rer. Erforderlig information presenteras på indi
katorns reflexglas. Den presenterade bilden kan 
innehålla såväl datagenererade symboler som 
sensorbild. 
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IlYgplanbeVapningen utgjordes un
der 30-talet av kulsprutor och latta bomber. Utvecklingen har 
sedan dess gatt mot eldrorsvapen med allt grovre kaliber och 
mot avsevart storre och tyngre bomber. Omedelbart efter kriget 
tillkom sa aven raketer. 

Aven om intresset pa vapensidan alltmer inriktas mot robo
tar, som med hog precision kan avfyras mot kvalificerade mal 
pa langt hall, kommer aven i en framtid ostyrda vapen att 
behOva sattas in mot manga mal. Orsaken hartill ar de hOga 
och alltmer stigande kostnaderna for robotsystemen. 

Eldrorsvapen 

Forkrigstidens svenska £lygplan var utrustade med kulsprutor 
av 8 och 12,7 mm kaliber. 12,7 mm-vapnet byggdes i stort antal 
pa licens fran utlandet. Samma vapen anvandes for ovrigt av 
amerikanarna under hela kriget och anvands an i dag som 
ovningsinstallation i £lera svenska £lygplantyper. 

Till vanster 57 mm konverterad Bofors luftvarns
automatkanon med demonterat eldror (bredvid 
bakstycket). Trummagasinet rymde 40 skott och 
eldhastigheten var cirka 2 skott per sekund. 
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27 mm automatkanon 85, avsedd fOr J AS39 
GRIPEN. Den vager 102 kilo och har en eldhas
tighet po. 1 700 skott per minut vilket innebar att 
28 kulor iir po. vag genom eldroret under en och 
samma sekund (!) AttjiimfOras med kulsprute
geviiret neOOn, fOrsoksmonterat po. en "Dront". 
Magasinet rymde 30 skott. 

Under och omedelbart efter kriget infordes flera olika typer 
av automatkanoner av 20 mm kaliber. Senare tillkom i sam
band med inkop av flygplan Hawker HUNTER fran Storbritan
nien ett vapen med annu grovre kaliber, namligen en 30 mm 
automat-kanon av typ Aden. Samma vapen infordes aven i 
jaktversionen av LANSEN. Kaliberokningen har sedermera i 
huvudsak avstannat. Ett markant undantag utgor dock den 57 
mm, konverterade luftvarnskanon som i slutet av 40-talet in
fordes i flygplan TI8. 

Under 70- och 80-talen har flera nya vapentyper inom 
kaliberomradet 30 mm framtagits. 

Aven om kaliberokningen avstannat har dock vapnens pres
tanda okat, framst betraffande eldhastighet och mynningshas
tighet. Ett av de basta exemplen utgor den 30 mm Oerlikon
kanon som sitter monterad i jaktversionen av VIGGEN. 

Aven ammunitionen har forbattrats avsevart. Prestandahoj
ningen har medfort att vapnen kan anvandas pa betydligt stor
re skjutavstand an tidigare. 

FMV: FLYGMATERIEL har under utvecklingsarbetet med 
nya akan-installationer aven tagit andra, okonventionella 
grepp. Exempelvis har, for att pa ett tidigt stadium kunna veri
tiera att den slutliga installationen fungerar aven vid hOga g
belastningar, skjutning utforts med kompletta vapeninstalla
tioner monterade i centrifug. Metoden har stora fordelar och 
torde vara unik, atminstone i Europa, da den givetvis forutsat
ter tillgang till en fOrsoksplats med stor riskzon! 

For att halla nere utbildningskostnaderna var det tidigare 
vanligt att under den grundlaggande skjututbildningen ersatta 
flygplanens ordinarie bevapning med en ovningsinstallation 
med mindre kaliber. Harigenom kunde billigare ovningsam
munition anvandas. Metoden hade dock en rad nackdelar. 
Bland annat var ur- och inmontering av vapnen tidsodande, 
vilket paverkade beredskapslaget negativt for flygplan utrus
tade med ovningsinstallation. Vi dare maste markpersonalen 
halla sig a jour med tva vapentyper, samtidigt som man tick 
mindre erfarerhet av att betjana flygplanets ordinarie vapen. 

289 



BOMBER OCH GRANATER 


Ofta overensstamde inte heller ovningsvapnets ballistik med 
det ordinarie vapnets, vilket skapade siktesproblem. 

For att rada bot pa detta har FMV: FLYGMATERIEL fnln 
och med jaktversionen av VIGGEN infort ett system som med
ger skjutning med starkt reducerad eldhastighet med ordinarie 
vapen. 

Flygplan JAS39 kommer att forses med en fast monterad 27 
mm kanon ml85. 

Bomber 

Pa bombsidan utgjordes bevapningen fore kriget i huvudsak av 
latta bomber med en vikt upp till 50 kilo. 80m en kuriositet kan 
namnas att aven 50 kilos bombkapsel anvandes under 40-talet. 
Denna kan ses som en tidig foregangare till de bombkapselsys
tern som i dag tas fram. 

Principen ar att den tillgangliga lastkapaciteten delas upp pa 
ett antal substridsdelar. Den ovannamnda bombkapseln bestod 
av ett tunt platskal innehallande tva 12 kilos sprangbomber 
och en 12 kilos brandbomb. Efter fallning av kapseln oppnades 
skalet och de tre bomberna fick falla fritt. 

Under mitten av 50-talet anskaffades genom kop fran utlan
det en 500 kilos minbomb. Bombernas aerodynamiska utform
ning hade dessforinnan agnats foga intresse, delvis som en foljd 
av att saval flygplan B3 som B17 och B18 hade sarskilt bomb
rum i flygkroppen. Den tidigare namnda 500 kilos minbomben 
kan dock sagas ha haft en ganska modern utformning med ett 
relativt hOgt slankhetstal. 

Testanordning (centrifug) fOr att po. marken 
kunna kontrollera och veri{iera aU vapen savdl 
som ammunitionsmagasin och matningsenhet 
fungerar pd det satt som avsetts vid skjutning 
fran flygplan vid de hOga laster som uppkommer 
vid exempelvis luftstrid eller andra typer av 
stridsuppdrag. 

Harunder Fiat BR (B1), vart fOrsta bombflyg· 
plan. Bomberna ar av tysk tillverkning och po. 50 
kg. 
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Till hager en B4 HA WKER HART med lUingan
de tatt bomblast - troligen 12 kilos brandbomber 
( ?). 

Nedan "bomb" modell 1913114 - en stalpil 
som manu.ellt vrdktes ut fran sittbrunnen ner 
over skyttegravarna. Ett synnerligen obehagligt 
"duggregn". 

Uingst ner flygplan B5 med bombgaffel, vilken 
var avsedd att "Mlla ut" bomben i fdllningsogon
blicket fOr att undvika att fa den i propellern vid 
branta dykvinklar. 

En annan, aerodynamiskt val utformad bomb i den tyngre 
klassen var 500 kilos brandbomb ml58, som anvandes pa flyg
plan A32. Brandamnet utgjordes av napalm, ett amne som nad
de herostratisk ryktbarhet for sina inhumana egenskaper un
der Vietnamkriget. Bland annat med hansyn hartill utgick 
denna brandbomb som bevapning i och med att flygplan A32 
ersattes av AJ37. 

Ett par bombtyper for vissa speciella andamal framtogs un
der bOrjan av 60-talet. Den ena var 80 kilos lysbomb ml60, som 
anvandes for att under morker belysa mal och darmed mojlig
gora anfall. Enklare lysbomber hade dock anvants redan tidi
gare. En fOr flygplan AJ37 anpassad variant, med modellbe
teckningen 71, framtogs senare. For ovrigt kan namnas att 
lysbomben, som framtagits av AB Bofors, aven exporterats till 
flera lander och att exporten - antalsmassigt - vasentligt 
6verstiger leveranserna till Flygvapnet. Bomben hanger efter 
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AJ37 VIGGEN med vapenlast bestlrende av 16 
sprongbomber m161 . 

fallning i en fallskarm och utvecklar under cirka 3 minuter en 
ljusstyrka av flera miljoner candela (normalljus). 

En vidareutveckling, med flerdubblad ljusstyrka under sam
rna brinntid, studerades och utprovades under mitten av 70
talet. Forsoken ledde dock inte till nagon serieanskafTning. 

For framtida flygplan kan anfall under morker aven genom
foras med hjalp av elektrooptiska siktessystem som eliminerar 
behovet av lysbomber. 

Den andra specialbomben var 75 kilos fotobomb ml62 som 
anskaffades fran Storbritannien. Den anvandes for att mojlig
gora hoghOjdsfotografering under morker. Efter en forinstalld 
falltid utloste bomben en "fotoblixt" med en ljusstyrka av flera 
miljarder candela. Denna bombtyp har numera utgatt. 

Den senast framtagna bombtypen ar en 120 kilos sprang
bomb som ursprungligen anskaffades for flygplan A32. Den har 
senare, under beteckningen ml71, vidareutvecklats med bland 
annat ett nytt tandror och anpassats till flygplan AJ37. Bom
ben ar fortfarande mycket modern, har god aerodynamisk ut
formning och kan, genom aptering av olika tillbehor, anpassas 
for insats mot olika maltyper och for olika taktiska upptradan
de. Den kan alltsa betecknas som nagot av ett modulvapen. 

AJ37 i fiillningsogonblicket. Lasten ar 8 stycken 
120 kilos sprongbomber ml71 med zonar (zonan
slagsror). B ilden fran 16 mm registrerfilm vid 
utprovning, vilket fOrklarar den ddliga kvali
teten. 
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18 em sprangraket provskjutes fran en fijrankrad 
J21:a vid Forsvarets fijrsoksplats i Karlsborg 
(FFK). 

Raketer 

Anvandningen av raketer i Flygvapnet bOrjade omedelbart ef
ter kriget, da 8 centimeters pansar- och 15 centimeters sprang
raket m146 inkoptes. Aven denna anskaffning skedde fran Stor
britannien. De bada raketerna hade gemensam motortyp men 
olika stridshuvuden. 

Sedan Flygvapnet, med hjalp av dessa raketer, gjort sina 
f6rsta larospan med flygburna raketer har en lang rad raketty
per framtagits inom landet. Det skulle har fora for langt att 
omnamna samtliga, men nagra av de mer intressanta typerna 
skall beroras. 

Medan man utomlands i huvudsak - med Sovjetunionen som 
ett markant undantag - begransat raketerna till hogst cirka 
10 centimeters kaliber, har de svenska raketerna huvudsakli
gen framtagits inom kaliberomradet 13,5-15 centimeter. 

Under slutet av 40-talet framtogs till och med en 18 centime
ters halvpansarraket med en vikt av nara 120 kilo. Raketen var 
framst avsedd for insats mot fartygsmlH . Typen ar numera ut
gangen. 

Under mitten av 50-talet framtogs en 7,5 centimeters raket, 
avsedd att anvandas av jaktflygplan mot luftmal, som ett 
komplement till datidens relativt prestandasvaga automatka
noner. Framsta avsikten var att medge anfall mot tunga bomb
och transportflygplan fran stort skjutavstand. Raketen utveck
lades forst i en version med fasta fenor och kunde hangas i 
varandra under flygplanens vingbalkar med upp till 4 raketer i 
varje balk. Senare utvecklades raketen vidare till en version 
med utfallbara fenor . Dessa raketer skots ur en speciell jaktra
ketkapsel innehallande 19 utskjutningsror. Kapseln anvandes 
pa flygplan J32 och J35. 
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Metoden att ur en kapsel skjuta raketer med utfallbara fenor 
har senare utnyttjats i attackraketsystem mJ70. Det ror sig har 
om en 13,5 centimeters raket som skjuts ur en kapsel med 6 
utskjutningsror. Systemet bestar, forutom av kapseln och ra
ketmotorer, av olika typer av stridshuvuden och tandror. Ge
nom lamplig kombination av stridshuvuden och tandror kan ett 
brett spektrum av olika miUtyper bekampas. Liksom den tidi
gare omnamnda sprangbomben kan alltsa attackraketssyste
met betecknas som ett modulvapen. 

Tidigare rakettyper hade vissa brister, framst genom lag 
banhastighet och stor spridning. Den laga banhastigheten med
forde stor bansankning och darmed siktesproblem vid storre 
skjutavstand. Den stora spridningen medforde att traffsanno
likheten i sma punktmal blev mindre god. De bada senaste 
rakettyperna - 7,5 centimeters jaktraket och 13,5 centimeters 
attackraket - har dock mycket hog banhastighet och liten 
spridning. For attackraketsystemet konstaterades under ut
vecklingsarbetet att raketerna hade alltfor liten spridning, vil
ket medforde att alIa sex raketerna fran en kapsel traffade "i 
samma hal" - nastan! Genom inforande av en anordning i dy
san har dock onskad spridning kunnat erhallas. 

Efter 1945gick uapenutuecklingen mycket 
snabbt. B ilden uisar beuapningsalternatiuen fOr 
flygplanA32 LANSEN - automatkanoner, bom
ber, raketeroch robotar. 
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Attackraketkapsel ml70 med raketmotor (obser
vera de utfiillbara (enoma) samt tre olika pan

sarspriinghuvuden (PSHU) med tiindror. 

F6rutom stridsammunition har under de gangna aren - fOr 
ovningsandamal - anskaffats en rad olika typer av mindre 
dyrbara ovningsbomber och raketer. 

Slutord 

Allmant kan konstateras att under den gangna 50-arsperioden 
stora framsteg gjorts fOr att forbattra ammunitionens verkan, 
lagringsduglighet, sakerhet vid hantering och enkelt handha
vande vid laddning. Detta har astadkommits genom att: 

• 	 kunskaperna betraffande materialual och olika amnens 
fOrenlighet okats 

• 	 pyrotekniska sakringar utgatt och ersatts au elektronis
ka ochleller mekaniska sakringar 

• 	 tandror med tva au uarandra oberoende sakringssystem 
inforts 

• 	 uerkan kunnat optimeras genom infOrande au uapen au 
modultyp uarigenom antalet upphangningspunkter pa 
flygplanen kunnat minskas genom att ammunitionen 
hangs som stora enhetslaster 

• 	 flygplanens upphangningsbalkar fOrsetts med anord
ningar som bade mekaniskt och elektriskt automatiskt 
ansluter lasten da den lyfts upp mot med balk en 

Forutom okad sakerhet och verkan i malet innebar dessa 
andringar att klargoringstiderna for flygplanen kunnat min
skas vasentligt - en betydelsefull faktor i dagens sekundjakt 
efter korta "turn-around"-tider. 

Genom att den overvagande delen av Flygvapnets vapenma
teriel framtagits inom landet, i nara samarbete mellan svensk 
industri och FMV:FLYGMATERIEL, har en hOg kunskapsniva 
pa detta omrade successivt byggts upp hos saval industrin som 
inom FMV. 
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