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Förbandsindragningarna
iksdagsbeslut* har i maj fattats om indrag
ning av Södermanlands och Kalmar flyg
flottiljer. För flygspaningen innebär det vis
serligen att tre av de fyra fredsdivisionerna
lever vidare men inom ramen av andra flot
tiljorganisationer. För jaktdivisionerna i Kalmar inne
bär det dock slutet.
Detta känns givetvis bittert för alla som ivrar för
ett fredsbevarande och bra försvar. För oss i flyg
vapnet känns det särskilt bittert.

R

Allteftersom tiden framskred övervägde CFV också
andra lösningar, om de låga anslagsramarna skulle
bli bestående. Bland annat undersöktes möjligheter
na att leva vidare med modifierade Drakar och där
igenom hålla uppe organisationen. Om ett flygvapen
skall kunna fylla sin uppgift som en fredsbevarande
faktor och i krig kunna lösa sina uppgifter mot en
angripare med moderna flygstridskrafter krävs dock
alltjämt kvalitet i högsätet. Beslutet att fullfölja
Viggen-programmet blev därför definitivt.

• • Varför har då detta blivit nödvändigt? Skälen
är flera. Övergripande har varit en sedan slutet av
60-talet köpkraftssvagare försvarsbudget. Den tek
niska fördyringen för kvalificerad materiel har acce
lererat. Till detta har på sistone kommit en omfattan
de inflation. Dessa faktorer har berört alla tre för
svarsgrenarna, ja hela vårt samhälle.
Strävan efter internationell avspänning har enligt
vår försvarsminister givit sådana löften, att regering
en vågar tro på en begränsning av de väpnade styr
korna i omvärlden i en nära framtid. Vår överbefälha
vare har en försiktigare syn.

• • I slutet av 50-talet stod det klart att antalet
Viggar skulle bli så begränsat att fredsorganisa
tionen måste överses. Försvarets fredsorganisations
utredning fick försvarsministerns direktiv att med
prioritet ägna sig åt flygvapnet. 1972 års försvars
beslut skärpte situationen .
Nu kastade kostnaderna för S 32, S 35, J 35 och
även AJ 37 :s efterträdare sin skugga framför sig.
80-talets flygmaterielersättning kommer att kräva en
sådan tribut, att en snabbare nedgång i d riftskost
naderna ansågs nödvändig redan under 70-talet.
Oförbrukade 35-divisioner måste avvecklas före från
början avsett datum, robot 68 "Bloodhound-divisio
nerna" likaså. "Kapitalförstöring" blev på detta sätt
oundviklig. Drastisk organisationsminskning erford
rades för att klara ekonomin.

Redan 1961 beslutade sig chefen för flygvapnet att
satsa på Viggen som ersättare för Lansen- och Dra
kenepoken . I det läget gällde alltjämt ett av de för
svars beslut som ännu under efterkrigstiden gav gott
utrymme för materielförnyelse.
För att kunna genomföra programmet, som man
redan under 60-talets lopp insåg skulle kräva ökade
medel , var man tvungen att, därest dessa medel inte
ställdes till förfogande, välja andra vägar. Under 60
talets slut besannades farhågorna. Chefens för flyg
vapnet första steg blev då att vakantsätta ett antal
jaktdivisioner för att snabbt minska driftskostnader
na och ge större utrymme för morgondagens mate
riel. Denna åtgärd kritiserades av många men visa
de sig i princip riktig, eftersom 68 års försvarsbeslut
kom att innebära varaktig nedgång .

• Utfallet av riksdagsvoteringen

7~5--15

Redan vid sitt tillträde hösten 1973 förklarade den
nye flygvapenchefen att vi nu koncentrerar oss att
bygga upp ett nytt flygvapen efter de helt nya förut
sättningar som kommer att råda. Detta är ett arbete
fyllt av stora, svåra men också mycket intressanta
uppgifter. Viggensystemets höga kvalitet och påver
kan härav både på bas- och stridsledningssystemen
kommer att ge flygvapnets personal inspiration att
arbeta i och för ett fortsatt, låt vara klart mindre, men
alltjämt mycket effektivt flygvapen . Detta är något att
ta fasta på. Men vi kommer att sakna de förband som
nu går förlorade.

blev: För nedläggning: 154;

*

Mot : 152 ; En (1) avstod .

Förberedelserna för försvarsbe
slutet 77 har redan pågått under
flera år. I juni förra året överläm
nade ÖB perspektivplan del 1 till
regeringen. Denna första del in
nehåller ideskisser till alternativa
försvarsmaktsstrukturer på 1990
talet utformade på olika ekono
miska nivåer. Perspektivplan del
2 skall lämnas till regeringen den
1 november i år. Avsikten med
del 2 är att "knyta samman" ide
skisserna i del 1 med den situa
tion försvarsmakten befinner sig
i 1977. Eftersom ÖB i denna del
bl a skall lämna konkreta förslag
till utformning av försvarsmakten
i olika ekonomiska ramar för pe
rioden 1977-82, kommer den
na alt utgöra ett av de viktigaste
underlagen för försvarsbeslutet.

!Il

:0

F

örsvarsmaktens inriktning och utform
ning har sedan 1958 beslutats i långsik
tiga försvars beslut. Sådana långsi ktiga beslut
möjliggör kontinuitet i planeringen och är
en nödvändig förutsättning för att. olika delar
av organisationen skall kunna förändras och
samordnas på ett rationellt sätt. Genom lång
siktigheten kan också de framtida konsekven
serna av oli,a beslut överblickas.
De se.naste försvars besluten 1968 och 1972
har inneburit minskade reella ekonomiska re
surser för försvarsmakten. Detta har redan
medfört och kommer framförallt under de
närmaste åren att medföra väsentliga ned
skärningar av vår krigsorganisation och där
med leda till allvarliga konsekvenser för vår
krigsavhållande förmåga.
Krigsorganisationen paverkas dock till en
början relati vt långsamt. Konsekvenserna av
1968 års försvarsbeslut har först nu pa allvar
börjat påverka försvarsmaktens effekt. 1972
års försvarsbeslut innebar en kraftig reduce
ring av de ekonomiska resurserna. Beslutet
far dock genomslag på krigsorganisationen
först under slutet av 1970-talet.
De försvarsbeslut som skall fattils 1977 kom
mer således inte i första hand all styra krigs
organisationen under periOden 1977-1982 utan
kommer väsenlfigen aU vara avgörande för
krigsorganisationen och den krigsavhållande
förmågan under resten av 1980-talet och för
vår förmåga att realisera kvalificerade vapen
system pa ännu längre sikt.
Det är viktigt att som bakgrund till den nu
påbörjade försvarsdebalten klargöra alt det
inte är 1970-talets uta n 1980-talets försvar vi
kommer att diskutera och besluta om. Några
grundläggande förhållanden klarläggs i det
fÖljande.
Försvarsmaktens personal. - Människan är
självfallet en viktig komponent i vå r försvars
makt både nu och i framtiden . Även i sam
band med tekniskt komplicerade vapensystem
kommer den enski Ides insats alt vara av av
görande betydel se . Vårt system som bygger
på allmän värnplikt samt på ett stort målt
av frivilliga insatser från befolkningen i öv
rigt innebär alt det svenska försvaret är ett
folkförsvar.
En fö ruts ättn ing för att detta försvar skall
kunna ge avsedd fredsbevarande effekt är
dock all vi genomför en god utbildning av all
personal. De ekonomiska villkoren i 1972 års
försvarsbes !ut tvingade fram en reducering av
utl:-ildningens omfattning . Nuvarande utbild
ni1ys;liva ar et: absolut minimum och det är
i vissa 2\Seef'1Gen tveksamt om den är tifl
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Vår krigsavhållande
e
förmåga minskar
racklig. Endast de högst prioriterade förban
den kan t ex ges en repetitionsutbildning som
möjliggör att de är allsidigt användbara ome
delbart efter mobilisering.
Den värnpliktiga personalen ingår i krigs
organisationen till 47 års alder, d v s i stort
sell i 27 ar. Den investering som dagens
grundutbildning utgör påverkar således effek
ten i försvarsmaktens förband till efter år
2000. En kontinuerlig repetitionsutbildning är
därvid en nödvändighet lör alt underhålla
grundinvesteri ngen.
Den fast anställda personalen ansvarar i
fred huvudsakligen för utbildning samt ol ika
former av krigsplan läggning och andra förbe
redelser. Antalet aktiva befäl bestäms väse nt
ligen av krigsorganisationens storlek och ut
gör [,otalt sell endast en bråkdel av denna.
Den långa utbildningstiden för kva lificerade
bela-ttningshava re medlör alt erforderlig per
sonal måsle rekryteras lång tid i förväg. De
som t ex skall leda vara batat joner 1990 måste
redan nu ha påbörjat sin utbildning .
Beslut om personalens rekrytering till oCh
användning inom försvarsmakten pilverkar in 
te nämnvärt krigsorganisationen under den
närmaste femårsperioden , men de kommer att
få stora återverkningar pa 80- och 90-talen .
Materielanskaffning. För våra krigsför
band krävs all slags m&teriel från den enklas
te standardmaterielen ti II mer avancerade va
pensystem . De n enklar·e materielen anskaffas
dels genom köp från den civila marknaden
redan i fred stid och dels genom rekvisition
vid beredskap och krig. De-tta är t ex fallet
med standardfordon. Krigsförbanden kan där
med ges nödvändig utrustning utan att stora
investeringar behöver göras i fredstid. Utnytt
jande av sadana civila resurser för totalför
svaret sker i ökande omfattning.
För krigsorganisationen nödvändig militär
materiel måste dock anskaffas redan i freds
tid. För all v i oberoende av andra stater skall
kunna själva utveckla och anskaffa var ma
teriel har v i byggt upp en egen försvarsma
ter ieiindustri. Härigen om har vi under en följd
av år inom landet kunnat tillverka t ex flyg
plan , fartyg, stridsfordon och robotar.
Genom egen ti IIverkning kan materielen an
passas ti II svenska förhållanden och våra be
hov. Detta innebär i många fall jämför! med
köp utifran ökad effekt till lägre kostnad. Vå
ra begränsade r€ s urser medför dock alt an
skaffningsverksamheten maste spridas ut över
ett stort antal år. För kvalificerad svensk för
svarsmateriel uppgår den realistiska tiden från
ide till färdigutbildade krigsförband i många
fall titl 10-15 ar.
Dessa förhållanden innebär att beslut måste
faltas lång tid innan materielen kan ge effekt .
v ilket ställer krav på en omsorgsfull och sta
bil långsiktsplanNing. Samtidigt innebär den
na långsiktighet alt beslut i materielfr ågo r
som fattas 1977 får konsekvenser för krigsor
ganisation och försvarseffekt först fram mot
1990.
Krigsorganisationen. - De reduceringar av
krigsorganisationen som blev en föl jd av 1968
och 1972 års försvarsbeslut drabbar främst de
kvalificerade förbanden . I vissa fall kan för
banden kvarstå dock utan att materielen för
nyas . Kapaciteten nedgår efter hand. Dessa
förband kan inte användas för anfall mot de
kvalificerade enheter som kan komma att sät
tas in mot oss v id invasion.

I nom armen minskar antalet pansarbrigader
fran sex (6) till fyra (4) och antalet infanteri
brigader från tjugo (20) till tio (10). Minsk
ningarna kommer att i huvudsak vara genom
förda i början av 80-talet - således först ca
tio är efter forsvarsbeslutet.
Före 1968 års försvarsbeslut hade vi
tolv (12) altackllygdivlsloner. Antalet har
tio är senare minskat till fem och en
halv (5'/,). Dessa innehåller visserligen elt
bältre lIygplan men delta måste ses I re
lallon till alt också en presumllv motstån
dares resurser kvalitativt förbättrats! Lät
ta attackdivisioner tillkommer. Dessa kan
dock inte lösa samma uppgifter som Vig
gen-divisi Oi lern a.
Som följd av 1968 års beslut har anta
let jaktflygdivisioner kontinuerligt minskat
från de tjugonio (29) vi hade på 1960-talet.
En minskning IItt ca ålta (8) divisioner
blir nödvändig om 1972 års beslut kommer
alt fullfötjas. Delta kommer alt vara ge
nomfört först mot mitten av 1980-tale1.
På motsvarande satt sker inom marinen
långsiktiga minskn'ingar av antalet ubåtar, ja
gare och Iregatter. De båda senare typerna
kan överhuvudtaget icke ersättas på sikt.
Fredsorganisationen. För att leda , ut
veckla, underhålla och utbilda krigsförbanden
krävs bl a staber, förvaltningar och utbild
ningsanstalter.
Omfattningen avpassas så
långt möjligt fortlöpande till krigsorganisatio
ntns b·ehov.
Av många skäl - bl a hänsynstagande till
personalen, samhället och bygden - tar även
förändringar av fredsorganisationen lång tid
att genomföra . Kortsiktiga minskningar av de
ekonomiska r·esurSerna i samband med fö r
svarsbeslut kan således inte mötas med snab·
ba kostnadsreduceringar inom fredsorganisa
tionen.
• • Bedömningen av den säkerhetspolitiska
utvecklingen under 1980-talet har avgörande
betydelse när beslut skall fattas om försvars
maktens framtida utformning. Vilket hot finns
idag och under överbl'ickbar fr amti d? Hur stor
är risken för krig?

, Vår politiska handlingsfrihet

e blir allt mindre
I den av statsmakterna fastställda målsätt
ningen för försvarsmakten står: "Försvarsmak
ten skall utformas så att dess effekt blir så
långt möjligt oberoende av förändringar I det
militärpolitiska läget". Detta innebär bl a att
försvaret skall utformas så att förändringar i
omvärlden kan motas utan att grunderna för
var säkerhetspolitik rycks undan. Det är av
stor vikt att infor kommande försvarsbeslut
debattera hur hot och krigsrisk skall fa på
verka resurstilldelning till och utformning av
försvaret. Som en grund för debatten måste
inneborden av begreppen hot och krigsrisk
klarläggas.
•
Hotet utgörs av de resurser och patryck
ningsmedel - både militära, ekonomiska
och andra - som nu finns och bedöms
i en framtid finnas i vår omvärld.
•

Krigsrisk är risken att dessa resurser ut
nyttjas i en given eller befarad säkerhe·ts
politisk situation.

• Hotet - Idag finns i var omvärld mycket
stora militära resurser ständigt insatsberedda.
Ca 5 milj man bar vapen i var del av världen.
Hur dessa styrkor är sammansatta, utrustade
och grupperade kan relativt lätt överblickas.
• Aven de som icke har tillgång till hemligt ma
terial kan genom offentliga publikationer från
internationella institut som SIPRI (Stockholm
International Peace Research Institute) och
ISS (International Institute for Strategic Stu
dies) bilda sig en klar uppfattning om de mi
litära styrkor som idag finns tillgängliga.
För de som under det senaste årtiondet
kunnat följa utvecklingen står det klart att
någon större kvantitativ forändring av de
konventione·:la styrkorna icke har skett. Någon
reelj minskning kan inte påvisas! Man kan
snarare
konstatera en
mindre
kvantitativ
o k n i n g. (Detta har konstaterats speciellt
betr WP:s randstater mot Väst ifRed.) Kva
liteten undergår en fortlöpande förbättring i
takt med teknikens framsteg.
Den relativa balansen mellan supermak
terna kvarstår vad gäller strategiska anfalls
och vedergällningsvapen. Dessa makter ökar

sina resurser saväl kvantitativt som kvalitativt.
Kostnaderna för denna del av stridskrafterna
uppgår till ca 18 proc av de budgeterade för
svarskostnaderna. - - De förhandlingar som
med olika intensitet pågår om nedrustning,
omsesidiga styrkereduktioner och europeisk
sakerhet har hittills icke givit något kon
kret resultat och inga indikationer tyder på
att dessa forhandlingar inom överskådlig tid
skulle ge annat än synner·ligen marginelta
förändringar av de militära resurserna.
De militära resursernas storlek förändras
långsamt. Det tar tid även for supermakterna
att omsätta personal och materiel i sådan
omfattning att miljonarmeerna i avgörande
grad förändras. Det finns således ingenting
som tyder på annat än att det militära hotet
kommer att behålla samma nivå som nu även
under 80-talet. - Det är knappast någon över
drift att påstå att aldrig har i fredstid sa stora
militära resurser som nu funnits i Nord- och
Centraleuropa.
• Krigsrisker: I motsats till det hot som
bl a de militära resurserna konstant utövar,
varierar krigsrisken starkt från tid till annan.
Historien ger åtskilliga belägg för detta. I
samband med världskriser som Cuba. Berlin
och krigen i Mellanastern har riskerna varit
förhållandevis hjga, medan de under vissa
mellanperioder hållits på en ganska låg nivå,
Hur stor krigsrisken är i en nära framtid
är svårt att överblicka. Kriser har snabbt upp
statt ur lägen som bedömts relativt stabila.
Ett exempel är det senaste kriget i MellBrsta
Ostern, För utomstående okända förhållanden
kan påverka risken för krig utan att det syns
utåt. Hur risken kommer att variera i fram
tiden går inte att förutse. Politiska maktskif
ten, ändrade politiska mål och ekonomiska
förhåtlanden kan ge helt andra säkerhetspo
litiska situationer än vad vi nu bedömer som
troliga. Avgörande förändringar kan ske un
der kortare tidsperioder än ett år, Ingen
kan med säkerhet förutse vad som skall ske
i så god tid att 1ångsiktiga förändringar för
att möta nya risker hinner vidtasII

Stående styrkor i Nord- och Centraleuropa
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Hotet däremot är lättare att överblicka och
håller sig på en i huvudsak konstant nivå
under relativt lång tid,
Krigsrisk.en varierar starkt över tiden och
kan inte vara den enda grunden för utform
ningen. Om risken än syns liten och vi där
med minskar vår försvarsförmåga, så hinner
vi tyvärr aldrig återta styrkan i samma takt
som risken för krig ökar! De stora sats
ningarna på försvaret under andra världskri
get gav full effekt först efter krigets slut. . ,(11)
Konsekvenser: - Trovärdigheten i vår neu
tralitetspolitik är i omvärlden starkt kopp
lad till vårt försvars styrka. Aven om vi ald
rig så uttalar vår vi Ija att leva i fred och av
sikt alt förbli neutrala, så har det ringa bety
delse. om man inte ute i världen anser att
VI har politisk och militär vilja samt förmåga
att hävda denna säkerhets pol itiska målsätt
ning. (Det är så den s k manniskan reagerar
ett psykologiskt-biologiskt faktum/Red.)
Vårt försvars styrka måste relateras till det
militära hotet i vår omvärld. Detta hot har i
fredstid aldrig varit större än nu. Kostnaderna
är också större än någonsin tidigare. Det
finns tyvärr inga tecken som nu tyder på nå
gon väsentlig minskning under de närmaste
tio åren,
Försvarsmaktens styrka relativt det militära
hotet i vår omvärld nedgår successivt om den
inriktning som angavs i 1972 års forsvars
beslut består. Försvarsmakten kan inte ut
göra en lika betydelsefull del i vår säkerhets
politik som tidigare. Vid konflikter i vär om
värld ökar risken för att vi blir indragna i
krig. Kommande försvarsbeslut måste ge tör
svaret sådana resurser att det bättre än vad
nuvarande inriktning leder till kan stödja sä
kerhetspolitiken på 80-tatet.
Försvarsdebatten bör - mer än vad som nu
är fallet behandla de säkerhetspolitiska
målen och mot dessa svarande försvarsresur
ser.
Några slutsatser. Huvuddelen av den
verksamhet som sker inom försvarsmakten är
av långsiktig karaktär. Samtidigt far föränd
rade förutsättningar genomslag i krigs- och
fredsorganisationen först efter läng tid (1D
15 år). Detta är anledningen till den omfattan
de långsiktsplanering som i olika former be
drivs inom försvarsmakten. Langsiktigheten i
verksamheten innebär samtidigt att statsmak
ternas beslut i mycket begränsad utsträckning
påverkar vår försvarsförmåga under de när
maste aren. Däremot är besluten av avgöran
de betydelse för försvarets styrka på 10-15
års sikt.
Debatten inför ett nytt försvarsbeslut måste
foras utgående från medvetenheten om vil
ken tidsperiod besluten kommer alt beröra.
1977 ars försvarsbeslut kommer i allt väsent
ligt dimensionera 1980-talets och vara av stor
betydelse för 1990-talets försvar.
Försvarets styrka efter 1977 är i avgörande
grad beroende av vilken ekonomisk plane
ringsram för perioden 1977-82 som fastställs
av 1977 års riksdag. Vid en jämförelse mellan
nu gällande planering och de av regeringen
anbefallda utredningsramarna kan konstateras
att bre ramar av fyra Iigger i köpkraft under
den inriktning som riksdagen fattade beslut
om 1972 och vidhäll>t fram till nu, Ges för
svarsmakten 1977 någon av de tre nedre ra
marna innebär delta en ytterligare kraftig in
nehållsmässig reducering, som medför alt
försvarsmaktens
styrka
relativt
omvärlden
komm-er att nedgå avsevart och den krigs
avhållande förmågan minskar. Statsmakternas
politiska handlingsfrihet vid hot om angrepp
eller ett angrepp blir allt mindre,
•
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From outer space
we may look SmalL

nder oktoberkriget i Mel
lersta Östern 1973 sattes
en rad av dessa vapen
system för första gången

in i strid. Kriget fick därför karak
tären aven omfattande test av stor
makternas viktigaste utrustning un
der stridsförhållanden.

farenheter. -

1957 löddes d en löreta satellite n. Den var
rysk och gavs namnet Sputn Ik . Sedan
dess h ar utvecklingen gått oanat fra mAt,
Inte m in st på rymdspaningssidan . Rys•• r
och amerikaner har hittills monopol på
d enna sorts spionve rksamhet. Från Sovjet
ha r drygt 600 drab sllte, 8 V dlv sl ag slints
upp (Cosmos-serlen) under Arens lopp.
Unde r Oktober-kriget sllndes 5 därav upp
1 bano r tä ckan de krigsskådeplatserna.
USA ha, en spaningssatellit kallad 'Blg
Bird' . Den har 2 olika special kameror. Den
ena för öve rsIktsfoto (vars bilder per tele
metri sä nds 1111 Jorden), den andra för
detalib ii der (vars bil der sänds till lorden
med nedfartskapaiar). 'Storebror' sar
oss/allt .

S

farenheterna är på denna punkt stor.
Även i USA har man omvärderat ro
botluftvärnets möjligheter, men slut
satserna är inte de samma som arab
sidan och Sovjet dragit.

tormakternas er

De olika erfarenheterna
från oktoberkriget har debatterats in
tensivt, även inom det svenska försva
ret. Frågan är dock om det inte är
stormakternas tolkningar av erfarenhe
terna från oktoberkriget (de må vara
relevanta eller ej) som egentligen är
av störst betydelse - de lärdomar
stormakterna tagit fasta på kommer i
avsevärd utsträckning alt påverka ut
vecklingen inom luftkrigföringen .
Endast USA:s utvärdering av ok:to
berkriget är i sina huvuddrag tillgäng
lig , medan det från östsidan bara fö
religger spridda uppgifter. Man kan
emellertid på god·a grunder anta att
de sovjetiska erfarenheterna på flera
viktiga punkter överensstämmer med
de amerikanska, även om man på ett
område har dragit andra slutsatser.
Från sovjetisk sida har man nämligen
tagit fasta på de framgångar som man
anser alt det arabiska robot- och eld
rörsluftvärnet (med uteslutande sov
jetiska kom ponenter) hade under ok
toberkriget. Överensstämmelsen mel
lan de arabiska och de sovjetiska er

Hårdnande luft
försvar, -

Den motverkan som mölte
det israeliska flygvapnet på Golanhöj-

Nedan: Resultaten från luftkriget i Vietnam fick USA
alt undervärdera ellekten av Warszawa-paktens luft
försvar. Trots sin låga fart kunde B-52:orna relativt

derna och vid Suezkanalen var mycket
intensivare än den USA :s flygstrids
kraNer någonsin utsattes för under
vietnamkriget. De arabiska luftförsva
ren bestod aven rad eldrörs- och ro
botluftvärnssystem och den samman
lagda eHekten av dessa system blev
betydligt högre än vad israelerna (och
USA) räknat med före oktoberkriget.
Eftersom de arabiska luftförsva ren i
många avseende.n var kopierade efter
länge flyga In mot mål I Indokina utan all möta
rörelsehindrande motverkan. Vid de sista raiderna
behövdes dock G-versionen med Iv-rb-störmotmede!.

satsen att man sedan vietnamkriget
underskattat den motverkan det ame
rikanska flyget skulle möta vid ett krigs
utbrott i Centraleuropa. Warszawapak
tens luftförsvar är till yttermera visso
betydligt starkare än vad arabsidans
var under oktoberkriget och beman
nas av mera välutbildad personal. Rent
tekniskt går dessutom ulveckiingen på
luftvärns'robotsidan mot allt bättre ver
kan mot mål på lägre höjder.
För USA:s del innebar alltså okto
berkriget ett något abrupt uppvaknan
de vad gäller luftförsvarets möjlighe
ter. Den amerikanske försvarsministern
Schlesinger påpekad e, att en satsning
nu måste ske både för att modernisera
det amerikanska luftförsvaret och för
att öka det offensiva flygets möjlighe
ter att penetrera motståndarens luft
försvar. Armeförb andens luftvärn måste
förstärkas med bl a ett nytt rörligt
luftvärnsrobotsystem och radarriktade
automatkanoner av typ "V ULCAN ".
Tyngdpunkten i det amerikanska luft
försvaret kommer dock även i fort
sättningen att ligga på jaktflyget, där
en ny flygplangeneration är under
framtagning. En stor satsning görs
även på beväpningssidan, där man
nu utvecklat den avancerade jaktro
boten "PHO ENIX " med långt större
räckvidd än tidigare robottyper.

Attackflygets
möjligheter.
De" erfarenhet som
man i USA bedömde som viktigast var
att attackflygets möjligheter att verka

~__

•

Ovan : Spaningsradarn till ell SA-J-baller!.
I bakgrunden hopfällbara pontonbroar av
typ PMP . Luftförsvarels verkan kan redu
ceras antingen genom direkt bekämpning
eller med insats av telemotmedel , vilka
främst riktar sig mot luftförsvarets radar 
komponenter. - Nedan : En stridsvagn ur
4:e egyptiska pansardivisionen öster om
Quantara I Sinai , utslagen sedan angrepp
ullörts med ROCK-EYE multipelbomber.
Med allack -rb och multipelvapen är det
numer stridsekonomiskt all bekämpa en
staka fordon .

•

Nedan: En egyptisk/rysk S'AM-6 Iv-rb (den
vita rökslingan) jagande en israelisk F-4
vid Suez-kanalen .

..
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inom Warszawapaktens luftförsvar ra
dikalt måste förbättras , för att undvika
oacceptabla förluster redan i inled
ningsskedet av eH kontinentalt stor
krig. Detta kan ske på två säll: anting·en
genom att de olika luftvärnssystemens
verkan neutraliseras eller genom all
de anfallande flygplanen ges möjlig
het att fälla sin last så långt från
målen att man såvitt möjligt undgår
att komma inom räckhåll för motstån
darens robot- och eldrörsluftvärn. I
det senare fallet blir attackflygplanet
närmast en plattform för precisions
vapen, och behöver därför aldrig ex
ponera sig över målet. Både USA och
Sovjetunionen förfogar redan i dags
läget över en rad olika typer av at
tackrobotar och nya konstruktioner
med längre räckvidd och förbättrade
målsökare (t ex med laser) är under
framtagning.
Luftförsvarets verkan kan reduceras
antingen genom direkt bekämpning el

(Ur "Mllltary Balance" 1975)

5 Mellersta Östern-länders flygvapen
(Reservationer för antalen pga stridsförluster
och ersättningar.)

ISRAEL
Anställda: Ca 15 il 20.000.
Anlal fpl: Ca 750.
Jakt + attack: Mirage 3B/C + 'Barak' (55),
A-4 E/ H (170). F-4E (150 + best). Vautour (10,
res). Mystere 4A (23, res). Ou ragan (30, res)
och Super Mystere B2 (12).
Spaning: RF-4E (6).
Skol : Fouga Magister (85).
Transport: C-97 (10), Noratlas (20), B-707 (5).
C-47 (10), C-l30E (ca 20), A rava 124 best) ,
Beech Oueen A i r l?), Cess na 206 (? ), Do. 27
(?) , Porter (7) och Super Cub (50).
Helikoptrar : Agusta Bell 205 (20). Super Fre
lon 19). Alouette 2 (ca 10), Bell UH-l 125) och
CH-53G (18).

ler med hjälp av telemotmedel, som
främst sätts in mot de olika vapensy
stemens radarkomponenter, För direkt
bekämpning förfogar det amerikanska
flygvapnet redan över attackroboten
" SHRIKE", som är avsedd att slå ut
eldledningsradarn i äldre typer av luft
värnsrobotballerier. Mer tekniskt avan
cerade system för automatisk bekämp
ning av luftvärnsrobotförsvar befinner
sig ännu på utvecklingsstadet. Även
Sovjetunionen förfogar över signalsö
kande robotar av typ "KELr, vilka
fälls från medeltunga bombflygplan,
En ny beväpningsgeneration, motsva
rande västsidans attackrobotar, kan
antas vara på väg inom de sovjetiska
flygst rid skrafte rn a.
När det gäller telemotmedel går ut
vecklingen mycket snabbt. Genom att
vapensystemen blir alltmer beroende
av komplicerad elektronik, ökar lön
samheten att på elektronisk väg för
söka sätta dem ur funktion . Vapensy-

stemen kan å sin sida förses med
olika skydd mot telemotmedel, varvid
nya motmedel måste utvecklas, och
så vidare. Utvecklingen inom telemo!
medelsområdet går mycket snabbt, var
för motmedel och skyddsåtgärder stän
digt måste förbättras eller ersättas.

Några slutsatser.
Utvecklingen efter oktoberkriget
tycks på sikt leda till att stormakter
nas flygstridskrafter får större möjlig
heter att penetrera eller undvika s·tar
ka koncentrationer av luftförsvar, bl a
genom den ökade satsningen på tele
krigföring och ava'ncerade attackro
botar, Denna utveckling får av natur
liga skäl stor betydelse för svenskt
vidkommande och måste tas i beak
tande när utformningen av vårt fram
tida luftförsvar diskuteras .

*

Wilhelm Agrell, FStund

EGYPTEN

SYRlEN

Anställda i FV: Ca 28.000.
Totalt fpl-antal: Ca 570 1+100 i res.).
Jakt + attack: MiG-17 1100), MiG-19 (50) , MiG
21 (225); med Atoll (Iuftmåls-rb) , Mirage 5
138, fr Libyen) , Su-7 (120) oc h 11-28 (10) ,
Bomb: Tu-16 (10; med Kelt markmåls-rb).
Spaning: 11-38 (10) .
Skol: Aero L-29 (50), MiG-1S (ett antal), Yak-18
(?) och Gomhouria .
Transport: An-12 (20). An-24 (3) och 11 -14 (40) .
Helikoptrar: Mi-4 (35) , Mi-6 (20), Mi-8 (70) , Mi-7
(?) och Sea King (30) .

Anstäl l·da : Ca 10.000 ,
Totalt fpl-antal : Ca 400.
Jakt + attack : M iG-17 (60), MiG-21 1200), Su -7
140) och MiG-23 (5-10 ?).
Bomb : 11-18 lIC) .
Skol : Aero L-29 (nga), MiG-15 (nga) och Yak-18
Inga) .
Transport : C-47 14), 11-14 16) , 11-18 (4), An-12
13) och Piper Navajo (2).
Helikoptrar : Ka-25 (9), Mi-2 (4), Mi-4 (8). Mi-6
110) oc h Mi-8 (39).

LIBANON
Anställda: Ca 1.000.
Tota lt fpl-antal : Ca 40.
Jakt + attack : Mirage 3 111) och Hunter 18).
Skol: Chipmunk 13) och Fouga Magister (7) .
Transport : Dove (1) .
Helikoptrar : Alouette 2 (4) + 3 (6) och Agusta
Be ll 212 (6) .

JORDANIEN
Anställda: Ca 4.500.
Totalt fpl-antal: Ca 100.
Jakt + attack: Hunte r 132), F-l 04A 118) och
F-S B/ E 136, bes!.).
Transport : Dove 12), C-47 (4). C-119 (3), C-130
12 + best) och Falcon (1),
Skol: Bu ll dog (5, best),
Helikoptrar: Alouette 3 (6) och Whirlwind (3).

CFV:s förslag till:

'FLYGATTACKSYSTEM 85'

**

att för attackförbandens uppgifter anpas
sade vapen anskaffas antingen inom
Ia,ndet eller genom köp utifrån.
Förslaget innebär:
•
De medelt.unga attackförbanden tillförs ett
flygplan som man redan är väl förtrogen
med och som därför bör ge hög driftsä
kerhe·t;
• flygplanet kommer ända in på 9O-talet att
ha samma grundflygplan för såväl jakt,
attack som spaning , vilket underläUa.r han
terbarheten i fred och krig;
• det nya attack/skolflygplanet fullgör - lik
som SK 60 idag - en dubbel uppgift och
kompletterar på ett nödvändigt sätt den
mede.ltunga attacken;

•

Chefen för flygvapnet (CFV)
inlämnade medio maj till rege
ringen en "System plan för flyg
attacksystem 85". Systemplanen,
som är hemlig, innehåller redo
görelser för studier och studie
resultat samt motiv för förslag
Ii II huvudinriktning betr attack
flygplangenerationen efter Vig
gen.

***

tudierna har pägätt i fyra år inom ramen
för försvarets perspektivpfanering. Arbe
tet har fetts av CFV och bedrivits inom
Ffygstaben och Materielverket. Forsknings
anstalten (FOA). Flygtekniska försöksanstalten
(FFA) och flygindustrin har medverkat.
Anslag till studieverksamheten har beviljats
med totalt 15,1 milj kr under 1971-75. I sam
band därmed har regeringen lämnat direktiv
om studiernas omfattning, som inneburit en
begränsning till moderniserade ve·rsioner av
Viggen samt lättare flygplan än Viggen . En
begränsning av ambitionsutrymmet har också
framkommit som en följd av flygvapnets eko
nomiska situation , som har föranlett en suc
cessiv reducering av såväl divisions - som
flottiljantal. Denna minskning kommer att fort
sälla en bit in pä BO-talet, då flygvapnets di
visionsantal kommer att ha minskat till nära
1/3 av antalet i slutet av BO-talet.
CFV:s förslag har avvägts mot denna situa
tion och mot den ekonom iska spännvidd rege
ringen har angivit för den planering som skall
förbereda ett försvarsbeslut för periOden 1977

S

Förslagets
helhet innebär:
Nytt attackflygplan
från modifierad
iakt-Viggen

+
nytt ietskolflygplan

~2.

Chefen för flygvapnet förordar:
att de medeltunga attackförbanden, som nu
utrustas med attack-Viggen (AJ 37), i mit
ten av BO-talet erhåller en modifierad ver
sion av jakt-Viggen för främst attackända 
mål:
• att ett nytt svenskt flygplan utvecklas av
sett både för lätta attackuppgifter i krig
och för utbildningsändamål. Flygplanet
ersätter SK BO som nu är i bruk:

•

• • Den 15/2 hölls på Hotell Carlton i
Bryssel ett "hemligt " möte för tre av Europas
ledande fpl-tillverkare, Saab-Scania, Dassault
Braguet + VFW/ Fokker. (Initiativtagare var
fransmannen Marcel Dassauft). Ett "krismöte"
i tidigt skede. Det gällde första-hand s-sond e
ringar ti II ett ev europeiskt flygsamarbete för
BO- och go-talens såväl militära som civila
flygplan. Orsak : USA:s totala dominans på
världs- och europamarknaden hotar tillintet
göra all framtida europeisk flygtillverkning.
Det är "Veckans Affärer" som i årets utgåva
nr 12 fångar in denna hemlighet angående
morgondagens ev samproduktionsaffärer. På
Saab-Scania är man ganska förtegen om den
na framtid, medan andra källor bekräftar och
lägger ut texten . Betr militärsidan väntar ma,n
först på det definitiva avgörandet i " århund
radets vapenaffär" för nord-Europas NATO
länder. Går hela bestäl'lningsserien på 348
flygplan till USA (General. Dynamics, F-16), ser
man mörkt på europaframtiden. Idag finns
MRCA-projektet (BAC , MBB , Aeritalia) på
gång, och fransmännen har om något år första
prototypen av sitt ACF (Avion de Combat
Futur = G.8A) i luften. Dessa projekt och
några mindre därtill innebär arbete under BO-

Chefen {ör flygvapnet:
Generallöjtnant Dick Stenberg

Saab-Scanias framtid?
talet för några länder - men sedan? I Sve
rige har vi en mindre serie jakt-Viggar atl
ägna vår energi åt ett tag framåt - men se
dan? Saab-Scania måste milt sagt tycka det
hämmande utvecklingsmässigt att kanske nöd
gas konvertera jakt-Viggen till en ny attack
dito för 9O-talet. Ett ny1t ,J.itet jetskolflygplan
ger inte alla sysselsättning.
Gemensamt för dagens alla flygindustrier är
behove~ av framt·idsjobb projekt att börja
studera redan idag, så att man kan behålla
sitt tekniska kunnande . USA-dominansen mås
te brytas. Samarbete i stor skala måste till . . .
ja , t o m protektionistiska åtgärder tifl skydd
för Europa har hörts . Det finns stämmor som
förord rar en "Buy European Act " under en
övergångstid .
Det europeiska civilf,lyget har samma pro
blem. USA tar 85 proc av marknaden. Av tidi 
gare Europa-försök till samarbetsprojekt har
sannerligen inte många blivit lyckaue .. . för

•

den inhemska kapaciteten för produktion
av flygplan bibehålls:
• den inhemska utvecklingskapaciteten kan
bibehållas, även om den tekniska nivån
blir lägre än tidigare vad avser sIrids
flygplan .
Utvecklingskostnaderna fördelad i hu
vudsak över perioden 1977~5 - för de två
föreslagna flygplantyperna har bedömts till ca
2 miljarder kr, varav huvuddelen för det nyut
veCklade attack/skOlflygplanet. Denna kostnad
är väsentligt lägre än motsv kostnad för den
nuvarande atlackversionen av Viggen . Total
kostnaderna , som bl a beror av antalet en
heter, fördelas över en 15-årsperiod. Ingen
ting tyd.e r f n på att köp av motsv utländska
flygplan skulle ge lägre totalkostnader.
• • Chefen för ffygvapnet anser at1 försla
get i sin helhet kan inrymmas inom den övre
de~len av det kostnadsutrymme regeringen an
visat för förberedelsearbetet inför ett. · nytt för
svarsbeslut. I den nedersta delen av detta
utrymme torde ingen nyanskaffn ing av Blltack
flygplan kunna ske. Däremellan kan endera
av de två flygplantyperna anskaffas
före
trädesvis Viggen-versionen.
Studiearbetet avses fortsätta inUfI ett riks
dagsbeslut 1977. Därvid skal f de föres'lagna
systemen närmare definieras, bl a betr kost
nader. Vidare skall möjliga utländska alterna
tiv studeras. Kompletterande beslutsunderlag
kommer att insändas före 1 jan 1977.
•

säljningsmässigt. (Typexemplet är Concorde
satsningen). Saab-Scania har som bekant ti
digare försökt sig på ett samproj.ekt. Stora
uppoffringar gjordes . Men man bör otvetydigt
även vara EG-medlem för att transeuropeiska
affärer skall kunna etableras . . .
• Men något radikalt måste göras, det blir
a,I,Jt uppenbarare för var dag . Kanske t o m
ett samgående mellan Saab-Scania och Das
sault-Braguet kunde vara tänkbart? De båda
företagen påminner i sin struktur om varandra:
små, privatägda och med specialisering i
stort (idag) på stridsflygplan. Och de drivs
rationellt och ger vinst. Företag med doku
menterat tekniskt högtstående kunnande bör
ej konkurrera ut varandra. - Sverige behöv·er
sin flygindustri. Den ger inte bara goda ar
betstillfällen. Den kan komma att behövas än
mer i ev tider av ofred. Och flygtekniskt kun
nande ger biprodukter = ett antal spinn-off
effekter som kommer vårt övriga samhälle till
gagn . Låt oss därför hoppas på realiserbara
samarbetsprojekt, gärna civila, för Saab
Scania . . . medan tid är. Sverige har inte råd
med at.! förlora sitt anrika och ansedda flyg
tekniska kunnande I
•

J-Ch
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Väderkrig vapen i världsstrategin?
Realistiskt räkna
meteorologiska
möiligheter
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Förändringen är koldioxidmängden (CO" ppM) i atmosfären under de år
exakta mätningar funnits tillgängliga. Prickarna representerar löpande
12-månaders värden, och den tjocka linjen en utjämnad dataserle upp
mält över HawaJi. Den streckade kurvan visar utjämnade resultatmät
ningar från flygplan i den övre troposfären över nordpols-regionen.

1J 1J

I ett framtida globalt väderkrig kan vapnen bli
konstgjorda tidvattenvågor, nersmältning av polar
isarna och håltagning i ozonskiktet i övre atmosfären
så att dödande ultravioletta strålar tränger igenom till
vissa områden. FN har uppmärksammat denna fruk
tansvärda framtidsvy, och i världsorganisationens
politiska utskott har sovjetambassadören Jakob H
Malik lagt fram ett resolutionsförslag om förbud mot
väderkrig. Detta vittnar vältaligt om den risk super
1J 1J 1J
makterna tillmäter framtida väderkrig.

ar utvecklingen nu nått där
hän att "väderkrig" kan fin
nas med som realisti sk t in
slag i den strategiska arse
nalen? Eller är det fortfa
rande något som enbart hör hemma i
science fiction litteraturen?
Låt oss se lite närmare på olika åt
gärder som kan tän kas då det gäller
försök att avsiktligt påverka jordens vä
der och klimat och som under de se
naste åren allt oftare diskuterats såväl
av lekmän som vetenskapsmän.
Kan ändring av jordaxelns lutning på
verka klimatzonernas läge? Redan den
franske äventyrsförfattaren Jules Verne
diskuterade (1889) metoder för hur man
genom att ändra jordaxelns lutning
skulle kunna ändra på jordens klimat.
Den förändring det här kan bli fråga
om är en förskjutning av klimatzonerna
pa jorden för att överensstämma med
de strålningsförhållanden som nya pol
lägen skulle innebära ,
Aven om det på 50-talet i USA fanns
de som trodde att en vätebombexplo
sion skulle ändra jordaxelns lutning
med 10 grader visade senare beräk
ningar att den max imala förskjutningen
av jordaxeln vid detonationen aven
kärnladdning på 100 megaton - dvs

H
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100 miljoneri ton - är mindre än
0,00001 grader. Det syns därför inte
möjligt påtagligt ändra jordaxelns lut
ning och den vägen påverka jordens
klimat.

Vädermodifiering
kanske också kan tänkas som fram
tida vapen? Som bakgrund till detta
ämne hä'flvisa r jag läsaren HII FL YG
vapen-NYTT nr 511972 och nr 2/1974.
Upplösning av dimma på en flygplats
kan naturligtvis i vissa fall få betydelse
i operativa sammanhang . Exempelvis
bör det för en flygstyrkechef vara vär
defullt att kunna operera från flygplat
ser vintertid, även om dessa kommer
att Iigga'i områden drabbade av dim
ma flera dagar i följd.
Dimupplösning är en vädermodifie
ringsåtgärd där syftet är att nå myc
ket lokala effekter som av allt att döma
inte har några negativa följder för män
niskans miljö. Eftersom dimupplösning
kan clnvändas också i fredstid för att
möjliggc. . · landning i dimsituationer
syns denna typ av vädermodifiering
inte vara av sådant slag att den behö- .
ver förbjudas av FN.

Kan väderkrig i framtiden bl i ett va 
pen i supe rmaktsarsenalen ? Inspektö
ren för vädertjänsten inom försvaret,
stabsövermeteorologen Bengt Bengts
son, redogör här för förutsättn ingarna,
som inte enbart är teoreti ska. Försök
med vä dermodifiering i större skala
har förekommit i Vietnam; dimupplös
ning är en lokal modifieringsåtgärd
som även praktiskt tillämpats och kti 
matmodifiering räknas in i den teore
tiskt tänkbara arsena len .
Ett framtida väderkrig är inte en
bart science fiction ..

Något annorlunda ska man kanske se
på vädermodifiering som avser påver
kan på nederbördsförhållandena. Kun
skaperna om detta slags vädermodifie
ring är emellertid mycket bristfälliga
och dess användning i ett "väderkrig"
diskutabelt.
De metoder som i dag syns möjliga
innebär begränsningar av olika slag.
Som framgått av tidigare artikel är det
bara de molntyper som normalt ger ne
derbörd som kan komma ifråga för
modifiering. Det begränsar således
möjligheterna såväl geografiskt som i
tiden.

Representanter
för USA:s försvarsdepartement har vid
senatsförhör den 20 mars 1974 gett en
redogörelse för den vädermodifiering
som utfördes i Vietnam 1967-1972 för
att öka regnmängden under perioden
mars-november, då sydvästmonsunen
rådde.
Avsikten var, att i omsorgsfullt valda
områden öka regnmängden för att där
med begränsa eller omöjliggöra trans
porter längs vägarna.

Syftet var att:
•
•
•
•

mjuka upp vägbanan
orsaka 'ras
spola bo rt broar
förlänga den period under
markytan var vatten mättad.

vilken

Sådden (silver- eller blyjodid) över
de konvektiva molnen och molnsys'te
men genomfördes med spaningsflyg
planet RF-4C, McDonell " Ph an tom "
och med väderspa ningsflygplan typ
WC-130, dvs Lockheed "Hercules" i
special utförande.
Första flygningen gjordes den 20
mars 1967 och den sista den 5 juli
1972. Hela operationen kostade cirka
3,6 milj dollar. Av tabellen t h framgår
att man totalt flög 2.602 vädermodifie
ringsuppdrag under de sex åren.
Man valde de o mråden genom vilka
strategiskt viktiga kommunikationsleder
förde. Det var va nligen möjligt att beså
varje lämpligt moln inom ett flodområ
de; förtur gavs de konvektiva moln,
som befann sig direkt över vägar, väg
korsni.ngar och flodövergångar. Man
an såg sig lokalt ha ökat nederbörds
mängden med upp till 30 procent.

•

Ovan WC·130 Hercules, väderspaningsflygplan ur US Air Force med specia lutrustni ng fö r at!
beså konvektiva moln me·d sllver- eller blyjodid .

1) Aven in över Nordvietnam

2) Även över Laos och Kambodja

I

I 1967' )

Ar
Antal uppdrag
över Sydvietnam

I

1968' )
734

591

I

1969

I

1970

1971

277

528

333

I

1972' )
139

F

örsvarsdeparte
mentets talesman ansåg att regnandet
blev häfligare än normalt och att det
bidrog till att bromsa upp transporterna
av förr åd till Sydvietnam på HoChiMinh
leden. Kartorna ge r en bi ld av dels den
totalt upp mätta regnmängden under en
månad (juni 1971). då sådd av moln
och moln sys tem skedde fö r att om möj
ligt öka regnmi:ingderna , de ls den ge
nom såd den bedömda ökn ingen av
regn mängden.
Hur ril\tig denna bedbmning ar kan
inte med tillgängligt material avgöras .
Det är diskutabelt om framkomligheten
näm nvärt försämrades genom den av
modifieringsåtgärderna
framkallade
obetyd liga ökningen aven redan av
naturen stor regnmängd under denna
period .
Man kanner sig inte , efter vad som
har framkommit från dessa senatsför
hör, helt övertygad om att vädermo
difieringsproje ktet i Vie tnam gav de re
su Itat man väntat sig.
Ar då denna typ av vädermodifiering
ett "vapen " vi lket bör förbjudas ?
Vetens kap och teknik har ännu inte
nått så långt att alla verkningar av
molnsådd kan överblick as. Vädermodi
fiering över ett mindre område kan
ka nske få oförutsedda konsekvenser i
stö rre områden .
Svar på frågan är ännu omöjligt att
ge. Fler vetenskap ligt väl kontrollerade
experiment borde genomfö ras - expe
riment som i regel inte kan utföra s i nå
got laboratorium i FN .

•

Total regnmängd I mm uppmält I
Juni 1971.
~

o Bangkok

KAMBODJA

L

~
LAOS

r_J,

-

r-o....../"",..

__ J

\
/

c

\

'---:--'I
\
I
(

1
I/

-,

I

/~

/"..t

~

..... \.../"'

F -- . . . . . '\.

\, ........,

"

\

"~{) ~2~~'\,\

l... /
•

,

~

)

I

~

Den del av totala regnmängden I
mm som bedömts ha orsakats ge
nom vädermodifIering I juni

19~

~\,,_

~ 'r.~~

\."\
?

1V

I

"

)

'---.75

'\

\.;"

('

I

("'\

I

/ - - , - - - --\..r(')
/

,./

_"

, ,-

- ..... , _ )

I

'75 _1/
~
l

\

/

\

\

\

\

\

I

K AMBODJA

/

I

Q
11

I{

limatmodifie
ring ka.nske kan bli ett framtida vapen?
Någon uppfattning om detta får man
genom att se efter hur klimatet har
ändrat sig fram till våra dagar. Med
olika metoder har man 'numera kunnat
skaffa sig en relativt god kunskap om
tidigare klimatförändringar.
Diagrammen ger en sammanfattning
av dessa ändringar. Man kan notera att:

CD

från temperaturmaximum för ca
6.000 år sedan sker gradvis avkyl
ning

@ under tre perioder har under denna
tid ,avkylningen varit markant kraf
tigare med mellanliggande varma
period'e r t ex mellan 1880 och 1940

@ under sis~a istiden för ca 18,000 år

•

Havsytans temperatur t norra Atlanten . Nedan temperaturen I Celsius I vAra dagar,
ovan temperaturen lör 18000 år sedan. Gränsen lör Isens utbredning söderut åskåd·
liggörs även. (R. Flint. 1971).

sedan täcktes stora delar av norra
halvklotet av is, havsnivån var ca 85
m lägre och temperaturen i vattnet
i norra Atlanten 10°C lägre än nu .
Det klimat vi nu har, och som i prin
cip varit oförändrat under de sista
10.000 åren, är relativt sällsynt då man
betraktar de sista 6 milj åren. Endast 8
proc av tiden under de sista 700.000
åren har klimatet varit lika varmt eller
varmare än nu.
Med i medeltal 100,000 års mellan
rum har, med en varaktighet av 10,000
± 2,000 år, förekommit varma perioder
me,lIan istiderna under åtminstone de
sista 500,000 åren.

50°

F

40°

30°
20°
10°
0°

år

40°

80°

1::::;1

LAND

1900

20°

0°
[:::::::::::::::] SEA ICE

Index, som beskriver vintrarna
i östra Europa under de sista
1000 åren.
(Lamb,1969)

1100
900
k'L--L------' V
I

~1,50C
B

12

LAND ICE

tempädring

ör omkring 65
miljoner år sedan var klimatet avse
värt varmare än nu. För tiden längre
tillbaka är kunskaperna mycket ofull
ständiga, Vissa iakttagels'e r tyder dock
på omfattande nedisning för 300 resp
600 miljoner år sedan.
Varför har klimatet ändrat sig på det
sätt som ovan beskrivits? Svaret finns
sannolikt att söka utanför jorden . Det
är svårt att tänka sig arnat än ändrade
strålnings förhållanden från solen som
orsak till nämnda dramatiska ändring
ar i klimatet.
På senare år har vetenskapsmännen
fäst uppmärksamheten på den upp
värmn ing som kan bli följden av at! kol 
dioxiden (C02) ökar i atmosfären på
grund av förbränningen av fossila
bränslen (C02 bidrar till den s k driv
huseffekten) . Man beräknar att förbruk
ningen av foss ila bränslen har ökat
med ca 4 proc per år sedan 1910.
Vulkanu1brott, sandstormar och olika
mänskliga aktivi,teter medför emellertid
också en ökning av grumligheten i at
mosfären. Deuta motverkar troligen den
uppvärmande verkan som C02 har ge
nom drivhuseffekten.

tusen
tal år

Miljoner max
min
år
o~~~=="~

°

_~.:JI

,---~~

25

50

75
10O

Temperaturtrend på
mellanbredderna under
de sista 100000 åren
baserad på data om havs
ytans temperatur och på
rx>llendata samt på upp
gifter om vattenstånd
i sjöar.

Förändringar i den glo
bala isvolymen under de
sista 1000000 åren som
det framgAr genom studier
av förändringar i samnan
sättningen av fossilt
~ plankton i borrkärnor
~från havsdjupen
(Shackleton och Opdyke
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ändring i området
0-80 N under de sista 100 åren, 5
års medeltal.
(Mi tchell, 196 3)
Luft~emperaturens
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tempändring
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Huruvida balans
mellan dessa påverkningar uppstår i
det långa loppet eller vad som kan in
träffa, råder delade meningar om. Over
vägande delen av expertisen anser
dock att den uppvärmande effekten tar
överhanden och att det omkring år
2.000 skulle ha höjt medeltemperaturen
med ca en halv grad Celsius. Mer
forskning behövs emellertid.
Ett av GARP :s (Global Athmospheric
Research Programme) två huvudprojekt
är att under 1978179 försöka klarlägga
de faktorer som avgör den allmänna
cirkulationens statistiska egenskaper
för att därmed få möjligheter att bättre
förstå vad som bestämmer klimatet på
jorden.
I projektet ingår ett omfattande ob
servationsprogram, bl a noggranna mät
ningar av CO,-innehållet i atmosfären
och mätningar av omfattningen av de
stora ismassorna på Grönland och i
Antarktis.

Ismasso.rna
på
Grönland och i Antarktis är av stort
intresse i diskussioner om jordens kli
mat. Dessa ismassor utgör ca 96 proc
av jordens totala isvolym. Skulle dessa
t ex smältas beräkIlas havsvattennivån
s.tiga ca 60 meter .

1

Temperaturtrend på mellanbredderna
på norra halvklotet under de sista
15000 åren, baserad på studier-av
trädringar, av glaciärer och av
pollen, (LaMarche, 1974, Denton
och Karl~n 1973, och van der
Hammen, 1971)

If-;:=~=~~ tenp
ändring

Tidvattenvågor - konstgjorda - har
ingressvis också nämnts som ett fram
tida fruktansvärt vapen. De har i fanta
sifulla projekt ansetts kunna skapas ge
nom att få delar av den Antarktiska is
massan att glida ned i havet t ex ge
nom att spränga (värma upp) med kärn
laddningar
ismassans bot.tenskikt.
I andra projekt har man spekulerat i att
skapa artificiella jordbävningar.
Hur tidvattenvågor och jordbävningar
skulle kunna användas som "vapen" är
emellertid svårt att förstå . Om tekniken
lyckas bemästra alla de problem som
det innebär att överhuvudtaget skapa
dessa effekter torde de knappast kun
na användas som vapen förrän det går
aH styra verkan till det område som
önskas.
Hur detta skall kunna göras torde
ingen känna t·ill idag och projektet lig
ger enligt min mening myc ket nära
science fiction.

Färder till månen
har emellertid också betraktats som
science fiction, men senare genomförts.
Genom teknologins utveckling
och
kraftfulla insatser på forskningens om
råde (ex GARP) kanske science fiction
stadiet övergår till verklighet. Sovjet
ambassadören Malik's förslag till reso
lution i FN är i ljuset av detta en vä
sentlig fråga.
Intressant är att notera att USA :s 93:e
kongress i juli 1973 med 82 röster mot
10 antog ett förslag att USA borde
verka för en resolution av ungefär
samma innehåll. Med anledning av kon
gressens förslag har amerikanska rege
ringen tillsatt en utredning för alt bl a
få de viktiga problemen på väder- och
klimatmodifieringsområdet bättre be
lysta.
Ett framtida väderkrig är - tyvärr 
inte bara science fiction.
•
Bengt Bengtsso n
13

Vår unika
vägbasfilosofi
finslipas för
framtiden
**

Spaltmeter skrivs i facktidskrifter och dagstid
ningar om stridsflygplan och vapensystem samt
framtida ersättningar av dessa dyrbara system.
Flygplanens prestanda presenteras och penetreras,
och de ekonomiska frågorna granskas -i belysning
av starkt stigande kostnader. Men vi får fördenskull
inte glömma den stridsmiljö där dessa flygplan och
system skall verka. Därmed är vi inne på den vik
tiga frågan om bassystem, där svenska flygvapnet
En skildring
f ö varit något aven föregångare.
om vår basfilosofi ges här av kapten Tomas War
ming vid tlygstabens studieenhet, där man bl a
studerar framtidens bassystem.

*

***

et svenska bassystemet och
dess filosofi - som tillkom
under 50-talet, för att för
verkligas under 60-talet har rönt stor och ingående
uppmärksamhet utomlands. Flera re
portage har gjorts i internationella
facktidskritfer, med slående bilder av
stridsflygplan uppställda insatsberedda
på väg baser långt ute i landsbygden.
De har betjänats av effektiv men fåtalig
markpersonal, varav en stor del värn
pliktiga.
Hur står sig denna basfilosofi i da
gens läge?
Ute i världen betraktas utan tvivel
vår lösning av basfrågan som unik. Den

bedöms allmänt ge hög sannolikhet för
överlevnad, även mot kvalificerade va
pen.
Fram till år 1967, då junikriget bröt
ut mellan Israel och Egypten, var den
allmänna uppfattningen att man med
hjälp av ett aktivt luftförsvar fram
gångsrikt kunde försvåra för en angri
pare att bekämpa flygbaser så att den
egna förmågan inte helt lamslogs. Men
Israels flygvapen bevisade i junikrigets
öppningsskede att man mycket snabbt
med överraskning mer eller mindre
kunde slå ut Egyptens och övriga in
blandade arabstaters flygvapen på de
ras baser.
Junikriget åstadkom alltså en snabb
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En AJ 37 Viggen under klargöring på en vägbas.

omvärdering av basfilosofin inom de
flesta flygvapen. De lösningar som lan
serades innehöll en satsning på forti
fikatioriskt skydd för flygplan och ma
teriel samt ökad banreparationsför
måga.
Under kriget i Sydostasien har ame
rikanerna mött gerillahot, ej minst mot
flygbaserna nära stridszonerna, i form
av raketanfall mot uppställda flygplan.
Därför har man tvingats ta fram enkla
fortifikatoriska skydd; denna typ av
skydd har sedan vidareutvecklats och
utgör nu det standardvärn som i huvud
sak finns i Västeuropa.

••
liis
Ostsidans
ning består dels av stora betonglåeJor
som kan byggas både på och under
marknivån och dels ett värn av "kyrk
typ" med öppningar liknande en flyg
plansilhuett sedd framifrån.
Alla kvalificerade värn för ett eller två
flygplan har försetts med kraftiga por
tar. Värnen torde motstå nära träffar
av 500 kilos bomber.
Israelerna - som i junikriget utnytt
jade överraskningsmomentet - var tro
ligen väl medvetna om sin egen svag
het på samma område. De drog därför
sina slutsatser beträffande basernas
sårbarhet och startade bl a ett utbygg
nadsprogram -med flygplanvärn.

Koncentrationen av luftvärnsrobotar
på arabisk sida kan också tänkas ha
medfört problem med vådabeskjutning
på g rund av identifieringssvårigheter
om det egna flyget utnyttjats för attack
uppgifter. Därför antas arabsida:l ha
valt att utnyttja sitt flyg för luftförsvars
uppgifter över eget territorium så länge
luftvärnsrobotförbanden hade god kapa
citet, för att sedan koncentrera sig på
jaktuppgifter när " hål" uppstod i luft
värnsrobotskärmen vid de olika fron
terna.
Någon reell utvärdering av basut
byggnaderna erhölls således inte under
oktoberkriget, kanske beroende på syn
pun kter som här framförts.

oss sker
kontinuerligt en värdering av våra flyg
vapensystem för att kontrollera hur de
står sig i en framtida angreppsmiljö
där bassystemet kan utsättas för va
penverkan av de moderna vapentyper
som i dag och i framtiden kan sättas
in aven angripare .
De klassiska g rundmetoderna för att
m inska den egna sårbarheten är att
åstadkomma en lämplig avvägning mel
lan eldkraft, rörlighet och skydd, med
hänsyn till hotet.
Utomlands har man utnyttjat dessa
grundmetoder genom att öka luftför
svarsförmågan kring baserna, hålla hög
beredskap och baslarmgivning, så att
flygplanen kan ta upp strid eller spri
das i luften. Förutom, givetvis, att byg
ga fortifikatoriska värn för flygplan och
övrig materiel som tidigare nämnts.
Lösningar av denna typ är mycket
dyrb3ra men ger god överlevnadsför
måga mot bekämpning med konven
tionella vapen. För aH en angripare
skall få lönsamhet måst-e vapeneffekter
tillgripas som ligger utanför det kon
ventionella området.
Skydd i form av rörlighet och sprid
ning på marken har utnyttjats i mindre

TECKNING: BENGT ENGSTROM

För att hindra en angripare slå ut
flygbaserna utan stora uppoffringar har,
som en allmän tendens, luftvärnsskyd
det kring baserna stärkts såväl vad
gäller kvalitet som kvantitet. Detta har
setts som en absolut nödvändighet vid
koncentration av punktmål, vilket flyg
planvärn utgör inom ett basområde.

E

tt utbyggnads
program av nämnd omfattning tar lång
tid att genomföra .
Under denna fas inträffade år 1973
oktoberkriget (även kallat Vom Kippur
kriget), vilket vad gäller striden med
flygstridskrafterna fick en helt annan
karaktär än kriget sex år tidigare.
Bekämpning av flygstridskrafter på
flygbaser är i fråga om oktoberkriget
känt endast i ett fåtal fall. Det utfördes
då av israeliskt flyg mot baser i Syrien.
Vilka värderingar kan då göras mot
bakgrund av den förstärkning som
gjorts i fråga om de inblandade par
ternas uthållighet?
Antingen bedömdes det olönsamt
att utföra basbekämpning, på grund av
risken för höga insatsförluster, eller
också medgav inte krigsutvecklingen
att resurser avsattes för dessa uppgif
ter. Vidare kan det tänkas att arabsi
dans flygmateriel inte var av tillräck
ligt hög kvalite för att utgöra ett hot
mot Israels flygbaser.

grad som alternativ till "hårdgjorda"
dyra lösningar. Det är dessa åtgärder
som använts i vårt eget bassystem, vil
ket skapa'ts mot en bakgrund av ett
visst kärnvapen hot. Redan i dagsläget
finns ett stort antal baser spridda över
landet.
Genom den reduktion som sker i
fråga om flygande divisioner kommer,
med bibehållet basantal, färre antal
flygplan att kunna baseras på varje bas.
Därmed erhålls även en ökad spridning
mellan enheterna .

D

enna spridda,
flexibla, uppträdandetaktik gör det svårt
för angriparen att lok'alisera den exakta
klargöringsplatsen - även om han har
kännedom om basens utseende. Med
effektiv maskering av materielen och
dolt uppträdande av personalen bör an
griparens svårigheter ytterligare öka.
Denna form av rörlighet är i många
avseenden lönsammare än att bygga
flygplanvärn som blir svåra att dölja
och skydda i vår stridsmiljö.
Utnyttjas ytbekämpning med multipel
vapen över ett basområde i syfte att
slå ut flygplan kostar denna form av
krigföring - om inte lokalisering av en
skilda objekt görs - så stor vapen
insats att det torde vara olönsamt.
Maskeringen medför även att det är
svårt avgöra om insatsen har lyckats,
vilket kan medföra överbekämpning.
Raseras ett värn vid bekämpning råder
ingen tvekan om resultatet.
Den egna operativa förmågan måste
alltid säkras även om banor och flyg
planvägar inom bassystemet tillfogas
exempelvis bombskador.
Detta problem löser man medelst
många start- och landningsmöjligheter,
hög banreparationskapacitet och ett
flygplan med STOL-förmåga. Dessa
egenskaper finns i hög grad redan
inbyggda i vårt bassystem. Viggens
kortstart- och
-landningsegenskaper
kommer här väl till sin användning,

~
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V å r t lands mili
tärgeografiska struktur gynnar oss även
på så sätt att när nya vägar byggs är
de av hög standard. Därmed blir även
förutsättningarna för goda vägbaser de
bästa. Ännu ett plus är, att de mark
områden som fordras runt våra väg
baser, för att sprida materiel och per
sonal , i stort kan nås med fordon och
har ett gott skyl i bevuxen terräng .
Ser man på motsvarande förutsätt
ningar i övriga delar av Europa är de
alls inte lika goda. Detta kanske till viss
del förklarar de kontinentala, koncen
trerade och därmed kostsammare bas
lösningarna.
En sammanfattning av ovan framförda
synpunkter och operativa värderingar
ger följande bedömningar av vår bas
filosofi sett mot den inledande frågan .
• Det svenska systemet är unikt , med
sin spridning av baserna och många
start- och landningsmöjligheter.
• Den stora spridningen ger en ev an
gripare många delmål att bekämpa.

16

• Vår organisation har hög utbildnings
standard och systemkunskap. Detta
gör, att uppgifter kan lösas genom
enskilda initiativ på lägsta nivå, om
svårigheter uppstår.
• Genom hög beredskap och samver
kan med stridsledning och luftbe
vakning minskar 'riskerna för över
raskande anfall på våra flygbaser.
• Våra berghangarer bidrar till att ge
hög uthållighet.
• Bassystemets utvecklingspotential är
hög .
Vårt bassystem, unikt i världen och
med all rätt uppmärksammat, kan just
nu sägas stå sig vid internationell
jämförelse.

~dareutveckling

en studeras med omsorg ; den genom
förs hela tiden så att man om möjligt
håller balans mellan fiygvapensystemen
och den hotbild som successivt föränd
ras .
Inom flygplanområdet är utvec k ling
en påtaglig ; det märks särskilt väl när
generationsväxlingar sker mellan flyg

sla~

Bilderna på denna sida illustrerar
och landning me·d J 35 Draken, på Heby
basen, en av de 'öppna " väg baserna.
~oto: Nils Andersson , F16 Uppsala.

(.1

plan typer. Flygbaserna har längre livs
tid än flygplanen, och generationsväx
lingarna upplevs inte på samma ma rke 
rade sätt som inom flygplan- och va
penområdet. Men det är givetvis av
största vikt att funktioner inom bastjäns '
tens om råde inte kommer i obalans
med övriga system.
De basstudier som nu utförs inom
flygstaben visar att vårt nuvarande bas
system, trots sina många goda egen
skaper, måste förbättras . En ytterligare
satsning erfordras för att det skall få en
önskad , hög överlevnadsnivå.
Mot bakgrund av det nämnda arvet
bör den närmaste utvecklingen bl a
syfta <t>ill att:
• ytterligare öka spridningen mellan
flygplanen inom basområdet
• ge ökad rörlighet åt klargöringsfun k
tionen och
• utnyttja effektivare maskeringsåtgär
der.
En utveckling av denna art ger hand
lingsfrihet på sikt, och dessutom kon
troll över ekonomin.
•
Toma s Wa,.ming

Låghöjdsfällning ny USA-taktik
, ).. {::( En 700 mil lång studie
resa i USA gjordes i höstas
av chefen för försvarssta
ben, generallöjtnant Gunnar
Eklund , då han inbjudits till
officiellt besök vid US Ar
med Forces. Resan gav åt
skilliga lärdomar, och ett
imponerande intryck av den
amerikanska

krigsmakten.

1;; Som följeofficer deltog
bl a överstelöjtnant Stig Dal
sjö, försvarsstaben, och han
skildrar här huvudpunkterna
i studieresan.

art besök vid US Armed Forces
började först iIs (!)
Pel1'tagon ,
den väldiga' femhörning ' "arifran
USA:s krigsmakt slabsmässigt leds.
Där orienterades vi bl a om den centrala
ledningsorganisaUonen och dess gigantiska
personella och materiella resurSer. Inte
minst gäller detta telekommunikationsnä 
tet, manifesterat i Na tional Military Com
mand Center.
Dagen där på embarkerade vi de t "vip
pian" som skulle föra oss runt ha lva USA,
nämligen en fyrmoto rig Lockheed Jet
Star VC-l40B. Versionen lar endast atta
passagerare, så vi fick det både bekvämt
och trevligt. Vi loggade f ö 12 timmars flyg
tid på den 7.000 km långa resan.
Langley Air Force Base i Virginia var
vårt första resmål. Tactical Air Command,
TAC, resid erar där med sitt HQ, dvs stab.
Dåligt väder mötte oss tyvärr, och inte
ens ILS "kategori 2" kunde hjälpa oss
ner. Landning måste ske pil en alternativ 
bas, en halvtimmes bilväg från Langley,
och besöket måste kortas. Vid genomgång
arna imp onerade inte minst TAC:s för
måga aH snabbt omgruppera förband till
andra världsdelar. Drygt ett dygn efter
order kunde t ex ett förband F-4 "Phan
tom" från Nellis AFB i Arizona sättas in
i uppdrag i en annan världsd el!
Samma dag gjordes ett besök vid Atlan
tic Command i Norfolk i Virginia, där
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vi i helikopteJ' " lyftes över " till Oceana
Nav a l Air Station. US Navy, dvs ameri
rika nska flottan, har som bekant sitt eget
flygvap en, och här visades F-l4 "Tomcat".
Denna håller nu på alt introduceras i
flottan s flyg; b "s ä~_ ningarna be·römde si tt
nya flygplan. Men de var också uppen
bart imponerade av Viggen , som de visste
häpnadsväckan de mycket om . ..
Näs ta dags resmid var Pope AFB och
det giganUska F ort Bragg i Nord-Ca.rolina.
Pop e, som är en del av Fort Bragg, ut
gör bas för 82:a fallskärmsbuma div isio
nen. En uppfattni ng om dimensionerna fick
man f ö när man så g ett hun dratal C-130
Lockheed "Hercu les" uppställd a på basen.
Inte så lUjld erligt n är man ve t att USA:s
försvar disponerar 635 (;-130 to talt'
Fort Bragg är som sagt en gigantisk bas,
ett självförsörjande samhälle med 135.000
"invånare", anstä llda och familjemedlem 
mar inte minst. Med andra ord fler än
exempelvis Uppsala'
Praktiska demonstrationer vid
basen,
Pope AFB, satte höstvädret dess värre
stopp för. Men film och visningar på mar
ke-n gav en god bild av denna Airborne
Division , dess höga beredskap och effekti 
vitet.
FällningsaJtcmativen är fyra: so ld ater
med fallskärm; tung materiel på platt
formar med fallskärmar , latt materieL i
behå llare med fallskärmar och mest
imponerande - tung materiel på en sorts
s iade.
Det

sistn äm nda

a lt ernative t

kaJlas

LAPES (Low Altitude Pa rac hute
ExtractioJ\s), Som namnet anger
fiH ls materielen pil mYCket låg höjd,
ca l Yz il 3 m. Släden dras ut av t re
fallskä rmar, och landas på e n yta av
minimum 6X 130 m. FällJ\ing kan i
framtiden ocksa ske i dfiligt väder,
"fullstä ndig IFR-kapacite t", hos vis
sa förband,
Frän Fort Bragg gick färden vidare till
marinbasen Charle s ton i Syd-Carolina och
så i ett jättehopp över till Fort Hood i
Te"as. Veckoslutet fi rades
Louisia,nas
mest berömda stad, New Orleans. Svenskt
högso n1I11 al'väder mötte i den na jazzn1u
sik ens födelses tad, f ö grundad 17 18 av
fransmännen. I en gamma l ruffig lokal.
Presel' vation Hall, njöts jazz av verkligt
hög kvalite t. En flod tur . dock inte i "stil

enlig" hju långare, hann vi ock sa med
innan färden fo rtsatte på måndagen till
"the Middle West". Offut AFB, nära Omaha
i Nebraska, var vårt mål.
Här har det berömda Strategic Air Com
mand, SAC, sitt högkvarter. Detta den
amerikanska strategins högsäte är en jät
telik organisatio n, med en fyrstjärnig ge
neral som chef. Bland an nat fick v i till
fälle till besök i en Airborne Commarul
Post, ett ständigt flyg ande strategiskt öv er
kommando, Sedan starten i februari 1961
har något av de fyrmotoriga jetflygplanen,
en version av Boeing 707, vari t i l uften
hela tiden så när som på fyra timmar!
Flygplanen har en övervä ldigande elek
tron isk utrustning: ACP betjänas bl a av
s atelliter i sina världsomspännande kom
muni kati oner.

Färden gick vidare norrut, till Grand
Forks AFB i Nord-Dakota , helt nära grän 
sen till sv en skbygdernas Minnesota. Grand
F orks är administrat ivt centrum för en del
av Strategic Air Commands förband av in
terkontinentala
ballistiska
kärnvapenro
botar, dvs ICBM (= Intercontinenta l Bal
listic Missiles ). Dessutom finns här en bas
för B -52, den st rategisk a bombare som
nu börj ar bli rätt ålderstigen.
Här i Nord-Dakota mötte oss "hemma
väder", några graders kyla och p inande
blåst. En kall kontrast till New Orleans
och ett bevis för att USA spänner
öve r en hel kontinent. Grand Forks AFB
bjÖd på visning av bl a en Minuteman - silo
för övningsändamfd, och en avskj utni ngs
central för denna medeldistansrobot.
Aterfärden till huvudstaden Washington,
D . C ., gick i två jätteskutt via Wright
Pa tterson AFB i Ohi o, där en snabbv isit
gjordes. Samma dags eftennid dag var vi
åter på Andrews AFB i huvudstaden.
Att summera intrycken friln en resa
med så överväldigande intryck är svärt.
Främst kondaterar man föruto m om
fattningen, förstäs - den stora skillnaden
mellan en krigsmakt uppb yggd på enbart
fa st anställda , som ju utmärker USA:s för 
svar, och ett vä rnpliktsförsvar som vå rt.
övergång en till fast anstä llda från värn
plikt, vi lket nyligen skett i USA , hal
tyd ligen ga\.! bra för armen och flygvap
net men sämre för flottan, som har re 
kryte-r ingspro b lem.
Att resan blev en fantastisk upplevelse
är inget lmderstatement.
•
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Saab-delTlonstratio

**

Det är i år bara 20 år sedan Osterrike blev en fri stat. Utvecklingen av
andra världskriget hade lett till att Sovjet " befriade" landet från nazi
oket. Visserligen bildade österrikarna egen regering redan 1945, men
landet, som har ett strategiskt intressant läge som randstat mellan Ost
och Väst , förblev uppdelat i fyra ockupationszoner ända till den 15 maj
1955. Då undertecknades ett statsfördrag som återgav Osterrike full su
veränitet. Landet måste dock för all framtid förbli neutralt och lova att
med alla till buds stående medel kämpa härför. (Annars lovade krafter i Ost
bistå med hjälp).
För att kunna föra en trovärdig neutralitetspolitik har
Osterrike insett att ett starkt välanpassat försvar är av nöden. Statsför
draget förbjuder dock Osterrike att sätta upp ett eget luftvärnsrobotför
svar. Därför måste man bl a satsa hårdare på ett verkningsfullt, konven
tionellt luftförsvar - med luftvärn och flygstridskrafter. Men Osterrike har
en mycket liten, egen försvarsmaterielindustri , vilket gör att man måste im
portera . .. och då kanske helst från något neutralt land. Man har vänt sig
till bl a Sverige. Såväl flygplan som kanoner m m har således köpts från
oss . Efter en nedgång i försvarsutgifterna har nu Osterrike under Kreisky
perioden sakta men målmedvetet ökat anslagen för försvaret. 1974 låg
försvarsbudgeten på 5,88 miljarder Shilling - 1975 är den uppe i 6,8
miljarder Sh . Detta är dock ett minimianslag. Man kan ev (liksom i bro
derlandet Schweiz) tänka sig bevilja extraordinära tilläggsanslag för tem
porära förstärkningar på något område. Således kan utgifterna (ca 1,7
miljard Sh) för ett enklare men dock stridsledningssystem tänkas inrym
mas häri.
Den 1 juli -73 trädde en ny härordning i kraft för Osterrikes
försvar. Den gamla härordningen var omodern och ineffektiv - saknade
bl a ett fast organiserat överkommando. Dagens "Bundesheer" (i vilken

*

*

*
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Osterrikes 'flygvapen'
- en del av armen

flygstridskrafterna ingår) leds av tr
Wien, B) Armeekommando, C) Flie!
lyder 2:a + 3:dje Gruppenkomman(
härordningen skall öka den insatsbe
kräfte" behöver därför skalömsas. rv.
EO känns idag mindre slagkraftigt.
demiseras. Därför är det kanske inte
flygplan från Norden som de senast
världen - Saab 37 Viggen. Således
ministeriet till Sverige/ Saab-Scania
Viggen i Osterrike inför representantE
verteidigung" , regering och försvars/"
rum den 23 april på helikopterbase
Wien) på en bana som mäter 1.400 I
hyrlånat en AJ 37:a ur F15 med trans)
målningen m m. Dessutom ställde FL
cules , så att startaggregat och tekn
strationen föregicks aven Viggenge
nikerfackskolans (Bundesfachschule
sal, vilken ligger s a s vägg-i-vägg rr
Langenlebarn. Som åhörare fanns, för
(bl a Sverige-bekanta, dåv militäratt
danten i Wien, Brigadier Karl E SCH
dito ur försvarsutskottet. I sitt välkc
LUTGENDORF att Osterrike ej var be
svarsrobotsystem, men att ett modernt

~

av Viggen ur FIS

/

: överfunktioner: A) Mil-kommando
lerbrigade. Under Armeekommando
lo samt Armeetruppen. - Den nya
'edda styrkan. Österrikes "Luftstriet
ellanköpet 1967/ 69 av 40 SAAB 105
Veutralitetsluftförsvaret behöver mo
så underligt att man vill studera det
:> åren varit så omskrivet över hela
framförde det österrikiska försvars
sitt intresse för demonstration av
r ur "Bundesministerium fur Landes
tskott.
Denna demonstration ägde
n Langenlebarn (ca 25 km utanför
n. För ändamålet hade Saab-Scania
Jonder och den senaste kamouflage
YGVAPNET upp med en TP 84 Her
iker kunde medfölja. - Flygdemon
10m gå ng. Denna förlades till meka
tur Flugtechnik) stora föreläsnings
'ed hkp-div:s (Gut/and) hangarer på
utom en stor samling höga officerare
3chen i Sthlm, nuv militärkommen
REMS) , regeringsrepresentanter och
msttal sa bl a försvarsminister Karl
rett (kunde) satsa på ett dyrt luftför
flygsystem (i begränsad skala) kunde

*

välkomnas. Han ville vidare gärna se att inte bara duktiga officerare gjorde
praktiska studier etc hos presumtiva flygplanleverantörer och flygvapen
(härvid bl a tänkande på generalstabsmajoren Josef BERNECKER, som i
april gästade Saab-Scania och F15 + Viggen), utan han såge gärna att köp
aktuella flygplan kunde visas upp i Österrike för "hela" hemmapubliken.

* Efter svarsord av Saab-Scanias

VD, dr Curt Mileikowsky, och teknisk
genomgång av Viggen-systemet, företogs förflyttning ut på Langenlebarn
fältet för Viggen-demonstration "in live". I F15:s ut/ånade AJ 37 (nr 22)
satt för dagen Saab-Scanias avgående chefstestpilot Karl-Erik Henriks
son. " Air Show"-programmet innehöll bl a flera korta starter och land
ningar (inkl full reversering + backtaxning) samt förevisning av Viggens
remarkabla manövrerförmåga i lågfartsområdet (se bilderna ovan) . Allt
gick perfekt (trots något ' lågt i tak') och en känsla överfördes telepatiskt
från dignitärerna att denna maskin är vad Österrike vill ha . . . om nu bara
slantarna kan "trollas fram " .
Österrike söker alltså ett nytt stridsflygplan
som skall passa landets neutralitet i morgon. Under två år skall man där
för studera vad som finns att erbjuda och vad som är rimligt. Men medlen
är knappa och som alltid blir det politikerna som fäller avgörandet . 
Om utifall att Österrike återigen skulle fastna för en svensk kvalitetspro
dukt, så kan det tänka sig handla om max 24 Viggar (Saab 37 Ö), 1-2
divisioner. Leveransbörjan antas då bli 1981. Men under tiden, bl a för
att lära sig den komplicerade tekniken, har Saab-Scania erbjudit ett 5
årslån av 15 J 35 BÖ (idag "malpåsade " hos FV). - En intressant framtidsut
veckling skymtar, men innan något beslut tas skall "Bundesheer" först
göra sina utvärderingar och sedan visa upp studieresultaten för " Landes
verteidigung" och pressen (= folket).
~

*

**

Die Luftstreitkräfte
Osterreichs
••

TJECKOSLOVAKIEN

Österrikes 'flygvapen'

F

örsvaret, som 1973 omorga
niserades till nuvarande or
ganisation, består av 12.300
fast

anställda

och

I

~

25.000

värnpliktiga . Totalt kan Österrike
mobilisera ca 150.000 man. Värn
pliktstiden är idag nedskuren från
nio till sex månader. Detta gjordes
1971 som ett led i en omorganisa
tion av det österrikiska försvaret.
Kritikerna mot detta beslut fram 
höll, att minskningen helt och hål
let var politiskt betingad; tillkommit
för att värva röster frän unga vä l
Idag finns bl a såväl svenska (Balars) som schweiziska Iv·batterier. Ovan en 3,5 cm
automatkanonl' FIAK' Oerlikon. O. avser att Irån denna firma för 1,8 miliarder Sh köpa
ett nytt lv-system. Från forman Contraves planeras köp (173 milj Sh) av ett strilsystem
··Skyguard " .

j are till oet sedermera regering s
bildande

socialdomokratiska

pal 

tiet. Man framhöll att beslutet pil
intet sätt var underbyggt med nag
ra

säkerhetspolitiska

utredningar

eller ekonomiska planeringar .
Repetitionsövningarna

omfattar

idag totalt 60 dagar, varav den för
sta rep-övningen (15 dagar) infaller
inom två är efter grundutbildning
en. Den andra rep-övningen inom
fem är och de två sista inom ytter
ligare åtta år efter första utryck
ningen. Den värnpliktige kan dock
förlänga

grundutbildningen

direkt

med 60 dagar och blir därmed be
friad från vidare rep-övningar . 
Vid utryckningen medför varje vpl
sin personliga militära utrustning!

••

O

s terrike har
en av Europas minsta försvarsutgif

produkten (en schilling....:. 2.30 kr).

desministerium fur Landesverteidi

1974 ökades försvarsanslagen med

gung -

529 milj schilling till 5.879, vilket ut

som Försvarsdepartementet. Denna

gör ca 9 proc. Räknar man sa med

omorganisation gjordes för alt för

inflationen (ca 10 proc) blev dock

svaret skulle fä tyngdpunkten för

detta snarare en sänkning av för

lagd pa snabbmobiliserade lokal

svarsanslagen jämfört med 1973.

försvarsförband -

BMfLV, som är detsamma

skräddarsydda

Den österrikiska försvarsmakten

efter österrikiska förhållanden och

består av armeförband, flygförband

med inriktning på djupförsvar, lätt

och gendarmeri , där flygstyrkorna

rörligt och med företrädesvis kraf

sedan den 1 juli 1973 ingår som en

tigt pansarvärn -

integrerad del av armen . Då upp

tida beredskapsstyrka bestående av

löstes

150.000 man

dittillsvarande

" Gruppen

kommando 1-111" / GrpKdo I-III (jäm

tackflyg .

samt en freds

unders tödda av at 

förbara med milostaber) och " Kom

• • Osterrike , som gränsar till

mando der Luftstreitkräfte ", (jäm

sex

fört med flygstaben). GrpKdo I och

Tyskland, Italien , Tjeckoslo vakien ,

Kdo

Ungern, Schweiz och Jugoslavien ),

der

Luftstreitkräfte

bildade

istället Armeekommando , vilket

i

stater

(Förbundsrepubliken

ligger mitt emellan de två militär

dag är förlagt till Wien . Armeekom

pakterna

NATO

och

Warszawa

mando är direkt underställt Bun

pakten. Därför ager landet ett s k

ter per capita . Försvarsutgifterna
för 1973 var 5.350 milj schilling, vil
ket var 0,9 proc av bruttonational

•

T v: O. har 2 SI~orsky S-~.?/CH-53, vilka används vid tyngre transporter av vapen och
trupp samt Vid raddnlngstJanst. - Ovan: En Alouette 3 med skidor. Ca 20 Alouette 2/3
finns. - .. Nedan: AgusIa Bell 204B finns också i ett 20-tal ex. Här 4 genomförande
luftlandsattnlng av trupp .

Av 40 inköpta Saab 105 EO linns idag 38 i tiänst. Dessa är O:s enda strids-Ipl och
utnyttias därlör för saväl attack, spaning som jakt. Men O. behöver ett trovärdigarei
effektivare neutralitetslörsvar av sitt lullrum.

visst intresse ur båda pakters syn
vinkel. Landet kommer vid ett even
tuellt framtida krig i Europa troligen
inte att bli någon direkt krigsskåde
plats. Däremot kommer landets
kommunikationsnät såsom vä
gar, järnvägar och floder - att vara
föremål för en angripares intresse.

• • Vid gränsen mot Warszawa
pakten har en del intermezzon in
träffat. 1968 (under Tjeckoslova
kien-krisen) överflögs österrikiskt
luftrum av WP-flygplan, vilka pas
serade över viktigare flygbaser och
befästningsområden. 1973 passera
de två tvåsitsiga segelflygplan
in över tjeckoslovakiskt område ca
1,S mil från gränsen. Dessa civila
sportfarkoster "uppvaktades" då
av jaktflygplan och nedsköts, varvid

samtliga fyra besättningsmedlem
mar i segelflygplanen omkom.

F

Iygstridskraf

terna består idag av 38 stridsflyg
plan (SAAB-10S O), S transportflyg
plan (Short Skyvan och Beaver), ett
6S-tal helikoptrar (Agusta Bell 204
och 206, Alouette 2+3 och Sikorsky
CH-S3) samt 1S skolflygplan SAAB
91 D "Safir" och 16 Cessna 0-1 E
"Bird Dog " för samband / observa
tion.
Osterrikes Saab 10S EO, vilka be
ställdes från Sverige i två omgång
ar a 20 stycken (1967 och 1969), er
satte 1971 30 SAAB-29 F "Flygande
Tunnan" vilka sedan 1961 format
två jakt/attackdivisioner. Denna er
sättning (10S O) får ses som en in-

terimslösning av Osterrikes jakt
flygplanbehov. Detta "mellanköp"
pekar också på Osterrikes intresse
av att "idag" anSkaffa ett moder
nare jaktflygplan. De flygplantyper
som nu kan komma ifråga är
SAAB-37 E "Viggen ", franska Mira
ge F.1 och nordamerikanska F-S E
"Tiger" II (vilken efter Paris-utställ
ningen 1973 förevisades i Osterri
kel. Förmodat antal flygplan att
skaffa blir 24. Beslut är dock inte
att vänta inom en alltför snar fram
tid. Under tiden kan dock ett "lån"
av svenska malpåse-Drakar (Saab
J 3S B) komma att aktualiseras.
Av de 40 SAAB-10S O som leve
rerats tillOsterrike återstår idag
38, vilka är fördelade på tre divi
sioner. (Två av flygplanen har näm
ligen totalhavererat. Det ena pga
ryggspinn och det andra i samband
med svår isbildning under land
ning). Två divisioner utgör attack/
jaktl/ spaning med basering i Linz/
Hörsching. Den tredje tjänar som
utbildningsdivision och är förlagd
till Graz/ Thalerhof.

S

AAB-10S:s

an

vändningsområde inom försvaret är
i första hand flyg understöd åt
markstidskrafterna (omfattande an
fall mot markmål) samt spanings
uppgifter. Beväpningen vid attack
understödsuppdrag är 6,3 cm och
13,S cm sprängraketer samt akan
typ 30 mm Aden. Flygplanet kan
också utrustas med kamerapod in
nehållande fem kameror, som bl a
gör det möjligt att fotografera på

~

denna utbildning får flygeleverna
80-100 tim i SAAB-10S på en ut
bildning sd ivision inom Fli ege rbriga
de, vilken som tidigare nämnts är
baserad i GrazlThalerhof. Därefter
kommer förarna ut på Jagdbomber
staffel 1 eller 2 för flygslagsutbild 
ning.

Helikopterdivi
•

•

Fr o m 1961 ut rusta des 2 Jakt/ att ack-dIvIsIo
ner m ed 30 svenskbyggda Saab J 29 F.
" Tu nnan" avlöstes -67 av 20 Saab 105 ElJ.
och -69 kom ytterligare 20. Sn art är det
dag s för ny tt byte! 1976/771 Saab 35 Dra
ken?

hÖjder ned till 50 m. SAAB-10S an
vänds slutligen ocksä som " jakt " .
Bevä pningen utgörs da av 7,5 cm
ja ktraketer. Som jakt står flygplanet
även i incidentberedskap. Flygfö
rarna är f lyg klädda men sitter inte
(som t ex I det svenska flygvapnet)
i flygplanet.
Vad beträffar Österrikes luftför
svar med flygplan försvåras detta
pga landets många hög a berg
(4.000 m) . Detta medför mycket
korta upptäck tsa vstånd med radar
samt korta anflygningssträckor för
främmande flygpl an. Dess utom kan
inte gränsnära baser utnyttjas, då
i sådant fall dessa skulle ligga inom
räckhåll för artilleri grupperat utan
för landets gränser.
Den grundläggande flygutbild
ningen får den flygande personalen
p~ SAAB-91 D "Safir". Flyg tiden
uppgår till ca 40 tim. Denna utbild
ning fullgörs på Schulgeschwader,
vilken tillhör Fliegerregiment 2 och
är baserad på LinzlHörschi ng. Efter

siono rna , som är förlagda till Lan
geniebarn, har till uppgift alt under
stödja armeförbanden med trans
porter och räddningstjänst. Dess
utom används i fredstid helikoptrar
na i stor utsträckning för civilt bruk ,
framförallt i räddningstjänsten. Helikopterför arna börjar sin fl ygu t
bildning med ca 40 flygtim i SAAB
91 D "Safir". Man övergå r därefter
till utbildning på den heli koptertyp
man skall tjänstgöra med .
Transportflygplanen är också de
baserade på Lan genlebarn . Dessa
utgörs av fem flygplan - 2 Short
"Skyvan" och 3 DHC-2 Beaver.
Flygförarna härtill rekryte ras från
såväl helikopter- som stridsflyg
plansidan

ett idag
relati vt litet försv arsa nslag måste
de österrikiska flygstyrkorna och
dess materiel , inom en inte alltför
avlägsen framtid , bli föremål för
modernisering.
Del s beträffande
köp av jaktflygplan, dels utrustan
det med ev luftv ärn srobo tar . Dess
utom måste rimligen ett nytt luft
försvarssystem anskaffas. -

Da

gens försvarsanslag måste därför
(om denna försvarsviktiga ekvation
•

HelIkopterbasen La ngenlebarn gästades I
april av bl a AJ 37 Viggen och represen
tanter från Saab·Scania. Den unika fpl
system-demonstrationen bevakades hög
intresserat och faktariktIgt av österrikiska
politiker, officerare samt pressmän. Mo
der Svea representerades av fackorganen
" Vips " och "FV-NYTT"
samt av folk
bild -aren " SE". Och svensk UD-personal.

Ovan: Generalstabsmajoren Josef BERNECKER kom till
Sverige i år tör att utvärdera och flyga V iggen . Detta
gjorde han på F15 i mars . Hans förtjusning över 37 :a ns
egenskaper var allt annat än lagmäld. Här s~s .. mJ
Bernecker tillsammans med SK 37 (nr 59) samt hlaIp
föraren ' kn Bo Hellström . Nedan: Samtidigt stude·
rades ";arkomskolningen pli F7 av öv TAUSCIHTZ och
MUNZER .

skall gå ihop) höjas tämligen kraf
tigt ... och inte som hittills bara ge
skydd åt inflationen I
•
Ull Hugo

Nedan: På Langenlebarn-fältettplattan, 23 april : ~fter Vig
gen-demonstration I luften följde snabbnärtitt pa marken
för bl a officerare och journalister. Medan C FMV-F, gen
Olin visade 37 :ans cock-pit' sågs försvarsminister LUT
GEN'DORF samspråka med Saab-Scanias VD, dr Mllei
kowsky .

Hoheitsze ichen der
Flugzeuge der
Luf ts trei tk röfte

ÖSTERRIKE
" data och presta nda "

Abz e ichen der Luft streitkrof te

Högst upp : Baskarta över dagens österriki ska
flygbasplacering. Snett upp t v: österrikes
'flygvapen'-märke. Ovan : Vid 1910-talets m itt
i ntroducerade konstru ktören Julius von Berg vid
österreichisch-Ungarlsche Flugzeugfabri k AVIA
TI K sina första fpl. Här en 0 .1 med Austro
Oaimler-moto r. - Nedan : Avi atiks enda 'tripl ane';
nr 30.24, 1917.

Ovan : Delta är en av f irma Lohner 1919 lIcensbyggda
0.1 . To talt by ggdes c a 700 O.I-jaktlpl, varav åtskill iga I
Oste rrikes armertygväsende . - 'Bundesheer' fick 1933 i
hemli g het sina 6 första str id s-fpl från lIa lie n. 1934 hade
man 65 fpl. 1938 had e ' Lultstreitkrälte ' totalt 27 ol ika fpl
typer, - Nedan : Eli tp- Ipl typ Focke-Wult 58, 1936,

Vad vi idag kallar Osterri ke har alltid ha ft ett
utsatt läge . Landets hi storia talar om stormiga
tider. Vi d vår tidräknings början beh ärskade
romarna denna del av Europa. Sed an kom
folkvandringstiden och bayrare strö mm de in
och bildad o vad som kom att kallas Os tma r .
Den Habsb urgs ka hegemonin inl ed des på
1200-talel. Pa 15- och 1600-talen trangde tur
karna på. Aven svenskar (med fä ltherren Len
nart Torsten sso n i spetsen) härj ad e vilt och
bel ägrade Wien 1645. Fler k ri g avlöste var
an dra. På 1800-talets mi lt skapades den ös
terr ik isk-u ngerska dub bel mon arkin , vi lken höll
ihop til l VK1 .s slut 1918, då kraft ig land del
ningar före tog s. Inre oro följ de, N l ionern as
Förbund fi c k g ri pa in. 1938 var det Hitlers
lur. Genom " An schluss" b lev Oste rrike tyskt
under det gam la namnet OSl mark . VK 2 fÖljd e,
och 1945 ockuperade rys ka t rupper la ndet . O
delades i fyra oc kupat ionszoner. Först 1955
alerf ick O sin suveränitet genom ett stats
fördrag , vi lket fo rklarad e O so m ständig t
neutral stat (en neu tralitet so m m ste för
svaras med alla till bud s stående medel.
A nna rs känn e r storeb ro r i ost sig för
an låten alt pa sitt satt 'hjalpa till ' ... ). Osterri kes areal är idag på ca 84.000 km' 
nägot mindre an Svea lan d. In nevå naranta let
är ca 7,5 mil j, 99 proc ar ty skta lande . 90 p roc
är katoliker , 6 proc protesta nter. - O är en
förbundsrepu bl ik , Presidente n välj s d i rekt i
allmänna val vart Sjätte år. Parlamentet har
tv a kamrar. Natl o na rat + Bundes ra t. Vals yste
met ar p ropor tion ellt. Stors ta parti et är det
soc ialistiskaISocia listische P rte i Osterre ichs/
S P ~,
som in nehar re geringsma k len unde r
äst stö rst är det
förb undska nsler Krei sky .
borgerl iga fo lk partieUOsterreichi sc he Vol ks
partei /OVP. 1971 erhöll SPO 93 ma ndat, OVP
80 och FPO (fri het spartiet/Frei he itl iche Partei
Osterreichs) 10. Nytt va l sker i höst. I
Wien finns 6 dagstidningar. Stö rs t ar "N euo
Kron en Zeitun g" (obun den, ca 650.000 ex)
därefter " Kurier" (borgerlig , ca 475 .000 ex)
och så " Arbei ter Ze itung ' (soc ia l ist isk , c a
120.000 ex). Nyhetsbyrån heter APA (Au stri a
Presseagentu r). O:s radio-TV (ORF) är helstat
figt , har re klam .
Försva r: Förs vars kostn aderna har hittill s un
der Kre is ky- eri oden hållit sig i huvudsak
konsta nt visavi BNP (ca 0,98 proc darav) .
Som del a totalbudgeten visa r dock fö rsvars
utg ifterna se dan -73 en svag t stigande ten
dens. Totalt uppgi Ck forsvarsutgifte rna i bud
geten -75 till 6,8 m il ja rder Sh il l ing ( = 3,78
p roc av tota lbudg eten; (-74
5,88 miljarder
Sh/3, 7 proc oc h -73 = 5,08 milja rd er Sh/3,S5
p roc). För materie lanskaffni ng -75 har ansla
" FLYGVA PNET"
g i is 2,99 miljarder Sh. (inordnat under "Bundeshee r " ) : Ca 2.300
off + ca 2.000 vpl . Totalt 38 strids-f pl = 3 div
Saab 105 OE. 1 tp -dlV med 3 DHC Beave r L
20A + 2 Short Skyvan . - 6 hkp -d lv med 2
Sikorsky CH-53A , 22 Agu sta Bell 204B ; 13
AB·206A, 20 Alouette 2/3 , 5 OH-13H + 2 S·
55. Dessutom 16 Cess na L-19 och ca 15
Saab 91 D Safir. - I luftJörsvaret in går även
3 luftvärnsbataljoner: 297 20 mm Oerlikon, 44
35 mm Z/65 Super Bat, 59 40 mm + 55 och 57
Bofors AA ka noner . St ri l-system sak nas
(an ) och Iv-rb-fo rband lillater ej St atsford ra
get .

=

1937 -

Ovan : Eli antal Jak1fpl typ Flat CR .n taxande p6 gr.s
fätt 1937. Osterrlkes lIygstrldskrafter lirade 1968 sitt
SO-års jubileum. En summarisk fpl-typ -hlstorlk: 'Flleger
truppe' 191 8119: Aibatros 0-3, Phönlx-Brandenburg 0-1
och C-1 . 1931 /38: Udet U-12 'Flamingo', Hopfner 8-29 +
HS·8 + HS-13, Flat A-120, Flat CA-32, Caproni Ca-1 33,
Avro 626, Junkers JU-S6 E-2, Clerva C·30 Rota. 1955/68 :
JAK -1 8, NA LTG 6-G, Pleer PA·18, Flat G·46, ZlIn 126,
Fou ga Mag ister CM-170, amplre OH -115, Plagglo P-149,
Piper Supercub, Cessna 1n, Bell 41- G. SAMT ell måilpl
ty p Saab H ·AII ! - - - Om än bara på några slu trader
u nder en bil dtext, men det hör till totalb ilden: Osterrlke
sträv ar målmedvetet alt bli Europas tredje 'stora' FN
l and och Internationelle knutpunkt. (Konkurrerar med
Schweiz och Finl and.) Ca 12 m ilJarder Sh (mer In tllt
fö rsvaret) satsas på elt " United Nations Center" benämnt
Unido. BI a.

Ned an: Sk-fpl

ISCH då, detta angår ju dej å ",ei!

**

FLYGvapen NYTT nr 2/ 66 innehöll en artikel om "Vårt behov av
disciplin ". I nr 1/ 75 publicerades ännu en i samma ämne. Som
symptom på disciplindebattens häftighet inom flygvapnet kan kanske
artikelfrekvensen vara tämligen rättvisande. Det behövs emellertid
en levande och fortlöpande debatt i ämnet. Det anser FV-NYTT:s
red , som därför bett major F PAUL JOHANSSON (FOA) att på sitt
sätt behandla ämnet. Artikel nedan är skriven före och utan känne
dom om överstelöjtnant Rolf Gustafssons (e FBS) inlägg i nr 1/ 75.

***
o

Hur na en funktionell
och personalförankrad disciplin?
isciplinfrågan
debatteras
knappast i den utsträckning
den förtjänar, Det har väl
sina skäl, Ett skäl kan
vara att man - med rätt el
ler orätt, troligen mest det sista 
kommit att uppfatta ordet disciplin
som något av ett överhetens honn örs
ord i envägskommunikationen nedåt.
Det möts numera på halva vägen (se 
nast) av andra ord, som känns mera
angelägna, Sådana som "medbestäm
mande" och "inflytande", Kommer där
till att en väsentlig uppgift för försvaret
tycks vara att sopa undan spåren av
sitt militära förflutna och man inser
lätt det nästan opassande i att peka
på "vårt behov av disciplin ", så mili
tärt belastat r.Jm ordet d isc iplin blivit.

D

Spelregler. - Och
likväl: "Disciplin innebär att var och
en följer alla de spelregler, so m mås
te finnas och so m en grupp männi
skor måste följa för att deras arbete
ska ll b li framgång srikt. " Vem vill för
neka, att effektiviteten kräver spelreg
ler samt vilja oc h förmåga att följa
. dem?
I vå rt fall ska ll viljan och förmågan
dessutom finnas även när självbe
varelsedrift (med omedvetna försvars
mekanismer och allt) bjuder helt andra
order, Visst måste, för att jämföra med
det civi la samhället, också t ex en
symfoniorkester ha ytterst preciserade
och omutliga spelregler, Men omvärl
den försöker inte göra sitt yttersta för
att omintetgöra orkesterns strävan I I
varje fall hör det till ovanligheterna att
man skjuter på den under konserten,
vare sig på dess ev pianist eller nå
gon annan, Att någon, om så ändå
skulle ske, skulle begära att orkestern
fortsätter att spela och dessutom låta
vackert, är nog uteslutet. Här finns
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en fundamental skillnad mellan militärt
och civilt, som allt tal om "överbe
toning av krigets krav" inte kan radera
ut.
Debattämne. - Det är hög tid att vi
tar itu med disciplinfrågan som en frå
ga för oss alla, en fråga att utöva in
flytande på, Den gäller va renda en
av oss, oavsett om vi för, leder , skö
ter, fyller på, reparerar , vaktar eller
,försvarar flygplan eller löser någon
annan av a lla de nödvä ndiga uppgif
terna i flygvapnet.
Vilka spelregler behöver vi? Hur
tränar vi bäst in färdigheten i att följa
dem " även under de svåraste förhål
landen" ? Vad krävs av lojalitet från
en viss utbildningsgrens sida gentemot
de andra , för att det hela oc h inte bara
den egna enheten (personen) ska ll
fungera? Hur uppnå att ett förband
inte står och faller med "den gode
chefen " ?

GruPPdynamiSk
hjälp. - För den som arbetar i nära
ans lutning till en beteendevetenskaplig
in stitution vid en forskningsanstalt ter
det sig naturligt att fästa uppmärk
samheten vid den resurs som varje
väl samarbetande grupp utg ör, Gång
på gång slås man av hur snabbt och
lätt "gruppdynamisk t" intrimmade grup
per kan diskutera fram goda, kloka,
ansvarspräglade lösningar på kniviga
problem, Gruppen tycks vara mer än
summan av sina delar, På ståendet att
bara den enskilde och inte en grupp
kan känna ansvar förefaller ytterst tvi
velaktigt. Det kan möjligen gälla nämn
der och andra "tröorgan" men knap
past grupper av individer represente
rande endast sig själva. (Jfr artikeln
om OKAFF, FV-Nytt 2174 ,)
En underifrån framdiskuterad disci
plin bleve väl inte så värst olik den

ovanifrån proklamerade, men vilken
ski llnad i förankring och livskraft! "Det
går inte att predika plikt och moral så
att det blir något av det", sa en biskop
i nyårsdagens högmässa i radio. Han
borde veta. Sådant där må ste komma
inifrån huvudsakligen, låt vara att det
stundom kan behövas viss st imulans
utifrån. Segerrika ökenso ldaters bas
kermössor torde dock ha relativt ringa
disciplin skapande effekt bland svenska
försvarstj änstemän.
Grundregler. - I avvaktan på för
nämliga grupplösningar låt oss ta fram
litet god gammal skåpmat. För många
år sedan skrev professor Torsten Hu
sen en uppsats, vari han hävdade att
det bland andra fanns fyra grundläg
gande spelregler, som var särsk ilt sig
nifikativa och nödvändiga för den mili
lura verksamheten. De var o rderlyd
Ilad, punktlighet , materielvård och upp
trädande.
Orderlydnad - att göra som che fen
bestämmer. I kärva lägen , brållom
farligt-kraftsamlingskrävande, kan man
inte alltid diskutera igenom vad som
skall göras, Man avdelar då i s täll et
en man , som skö ter den livsviktiga
samordningen av viljorna , Förslagsvis
den som fått spec iell utbildning i detta,
Honom följer man , Inte för att han är
märkvardigare än andra utan för att
han skö ter ju st denna av gruppens alla
viktiga funktioner, Då fungerar det. I
ett allt mera demokratiskt välfärdssam
hälles försvarsmakt behövs det sanno
likt allt mera (inte mindre l ) övning i le
dande och följande , Det påståendet ut
gör ingalunda en plädering för kada
verdisciplin - ett i vårt samhälle omöj
ligt utbildningsmål, därtill alldeles mot
satt vad som behövs i modern krigfö
ring, Men den nu förekommande upp
delningen i fältdisciplin (motsv), som
anges som viktig, och annan disciplin,
som varken anges eller behandlas som
viktig, gagnar knappast - fältdiscipli
nen , " Inlärning kräver dock en viss
konsekvens I

P

unktllghet och
materielvård. - Punktlighet - att vara
på rätt plats i rätt tid, En alltid god
spe lregel i umgänget människor emel
lan, både i arbetsliv och sällskapsliv,
Men för militär verksamhet kan punkt
ligheten ofta nog ha livsviktig betydelse
och man vet inte alltid i förväg när ,
Sannolikt måste punktligheten vara en
så väl inpräglad spelrege l, att det sna
rast måste till en vi ljeansträ ngnin g
för att inte följa den, Övning-övning
övning, (Själv-)tvång - vana - behov,
Materielvård - att hålla sin mate ri e l
funktionsduglig, det må gälla skorna
(hålfoten I) eller de utrust ningsde taljer
på flygplanet osv, som man kan på
verk a genom att (inte) noggrant följa
skötsel- oc h handhavandeföreskrifter,

Nog borde ett under höga skatter dig
nande samhälle se med gillande på att
denna spelregel övas till vana-behov,
även om man i köp-slit-släng-åldern
inte alltid omedelbart inser dess livs
viktighet. (Rutinmässig avskrivning av
" bagatellförluster" borde för resten för
bjudas. Inte för ekonomins skull. Men
för utbildningens i konsten att hålla
reda på sina saker. Praktiskt i många
skiftande sammanhang. Och avstres
sande I Behövs inte sådan utbild
ning? Ha?)
Uppträdande
hur man går och
står, ser ut, talar och beter sig. Det
finns ett uppträdande som motverkar
funktionsdug ligheten hos gruppen
dvs samarbetet , kamratandan , chefens
möjligheter att fullgöra sin svåra sam
ordningsuppgift - och ett som befräm
jar den. Det funktionsbefrämjande upp
trädandet i det militära skiljer sig inte
så mycket från vanligt , hygg ligt upp
trädande; för all del ganska ovanligt
nuförtiden, sägs det. Men det har vida
större betydelse . Det måste kanske i
viss mån vara satt i system . Uppträ
dandet påverkar andan och är ett yttre
tecken på den. Andan är det som gör
att ett idrottslag med i övrigt sämre
fö rutsättningar vinner over ett rnct.!
bättre IÖlutsi:ittnillgal.

över
Därmed
till en väsentlig faktor: försvarets upp
gift. Uppgiften är ju att verka krigsav
hållande. Klaras inte den uppgiften
skall försvaret ägna sig åt uppgift
nummer 2 : hålla angriparen borta från
svensk mark. Vi måste alltså i krig
fungera bällre än våra motståndare.
Helst skall detta förefalla troligt redan
före kriget , vilket därigenom förhopp
n ingsvis inte blir av. Om nu det mo
derna kriget fordrar detsamma av den
enskilde som vi kingatidens bataljer,
bör vi efter förmåga se så ruskiga ut
som möjligt: blodsprängda, skäggiga ,
snusdrypande och öldoftande utan var
je drag av förvekligande inflytelser så
som hygien, artighet, hänsyn , allmän
förnuftsstyrning . Med möda tyglad ur
kraft, då och då utbrytande i bärsärka
raseri , bör vara försvarsmaktens attri
but.
Är det emellertid så, att kriget idag
ford rar intellektuell skärpa och vitalitet ,
sinnesnärvaro,
vakenhet,
precision,
flexibilitet , slutledningsförmåga och allt
det andra. som vi vet att det nutida
kriget kräver, då bör vi satsa på att ge
just detta intryck i stället. Låt oss här
notera att extremt god puts visst inte
alltid skulle uppfattas som ett respekt
ingivande tecken på noggrannhet, sköt
samhet, överkapacitet osv. Den kan ju
vara ett tecken på initiativförkvävande
disciplin också.
likaväl som på syn
nerligen god anda, en god grupps stol
ta kännetecken och vad man nu vill det

Om penningar och deras värden, del 2:
• • I FLYGvapenNYTT nr 1/75 fanns
på sid 33 en vädjan till läsekretsen om
hjälp med omräkning av styckepriser
på flygplan som till FV anskaffats för
30-40 år sedan. KLAS SVENSSON
(univers itetslektor i statistik och kapten
i FV-res.) kände sig som yrkesman
apostroferad och bifogar nedan sina
beräkningar.
Betr. omräkning av fpl-prlser från 1941 och
1945 till februari 1973. - Omr äkn ing till fasta
priser ske r vanli g en med hjälp av konsument
prisindex. KPI. Denna serie st artad e emeller
tid inte förrän 1954. För att omräkna priser
för tid p unkter läng r e tillbaka måste man lan
ka ihop med nagon tidigare inde xserie. Vid
194 1 och 1945 fanns tva dyli ka som skulle
kunna anvan das : Levnadskos tn ads i ndex (L)
och Ko ns umtionsprisi ndex (K) . Med an serien
L avs åg p rivat kon su m tio n för en tänkt " in
dexfam ili " (2 vuxna, 2 barn). ang er serien K
den total a privata konsumti onen. pga dett a
anser jag serie n K mer lämpad i samm an
hanget.
Omräkn ing til l p rise r feb -73 ske r med
h lä lp av omräkni ngslaktarn för d e båda se
rierna. som enl St atistiska Cent ralby ra n ar
1.76. Vi ska ll mult ip l icera priserna med fbl
jande uttryc k:
1941: KPI (feb 73) 1,76 = 280 .4 . 1.76
K (19411
142,2
1945:

KPI (feb 73) 1.76
K (1945)

=

280 .4 . 1,76
158 ,5

= 3.4 705
'" 3,1 136

skall vara. Det vore dock att gå för
långt i rädslan för missförstånd att ta
till olika former av yttre förfall för att
påvisa sin helgjutna karaktär.
Håret. - Det finns tre typer av lång
hårighet: a) den vilda bärsärkabesläk
tade, b) den avsiktligt skönhetshöjande,
modeföljsamma samt c) den totala
hjälplöshetens och slapphetens (ingen
kan ju hindra håret växal). Av dessa
torde den sist nämnda verka minst
krigsavhållande Det är den som nöd
gar samhället att via kompaniorder
"gå in" med hårnät för att skydda bä
raren från att redan i fredstid råka illa
ut. För tydlighetens skull: effektivitet i
fält kräver kort hår. Hygienen, sikten,
hörseln , strypn ingsrisken, stillheten på
post m m kräver det. Men för allt i
världen, det krigsförberedelsearbetet
kan ju avklaras jämförelsevis snabbt.
och påbörjas sent. Om bara den rälla
försvarsmaterielen finns på plats .. I

S
vagt = segt? Intrycket utåt. Strängt taget spelar det
ingen roll alls hur starkt vårt försvar
är, bara det ger intryck utåt av att vara
starkt. Och det är omvärlden vi skall
imponera på, inte oss själva. Det är
fara värt. att de senaste årens skryt
över vårt (trots kontinuerlig medels
minskning) tydligen allt starkare (åt
minstone allt segare) försvar, snarare
försänker vårt eget folk i önskedröm
mens sköna rosensömn än höjer om
världens respekt för vår vilja och för-

Detta ger följande siffror avrundat till när
mast e HJOO-ta l kr (någon närmare noggrann
het anser jag mindre lam p ligt) :

Fpl-pris 1941 omräknat till feb -73:
63
64
65
T2
J8
J9
J 11
J 20

2.429 .000
312.000
1.G06.ODO
2.048.000
538.000
1.145.000
1.163.000
1.353 .000

Om räkning från 1945 till feb -73:
J 21
J 22
S 12
S 14
S 16
617A
6176
618A
6186
T 186
SK 11
S K 12
S K 14
SK 1S

S K 20
J 26

1.238.000
1.294.000
1.203.000
286.000
1.848 .000
1.266000
1.123 .000
2274 .000
2485.000
2.629 .000
87.000
129.000
418 .000
105.000
195.000
1. 168.000

Red. tackar för bidraget/hjälpen och
att såväl dessa prisuppgifter som de i
redovisade kan vara till gagn även
viss s k kvällstidning med faibless för
ser.

hoppas
nr 1175
för en
exces
•

måga. Omvärlden ser förvisso mer till
verkligheten än lyssnar till fagert tal!
Tradition - konvention. - Björn von
Rosen skreven gång om tradition och
konvention: "Tradition är släktets sam
lade erfarenhet om bästa sättet att gö
ra saker på. Konvention är en speciel l
generations ide om hur en sak 'skall '
eller 'bör' göras. Den konventionelle är
Nad passar sig just nu?
ald rig fri.
Jag går väl i takt med utvecklingen?
Den traditionelle kan vara hur fri som
helst inom traditionens ram ... " Våra
spelregler måste vila på den grund,
som läggs av " traditionen" , här lika
med den dokumenterade erfarenheten
av människors sätt att fungera i de
verksamheter som de skall fungera i.
Det betyder, att disciplinen måste va
ra kontinuerligt föränderlig i takt med
att nya erfarenheter och upptäckter 
inte nya påfund - görs. Detta förut
sätter en levande och fortlöpande de
batt i ämnet, där engagemanget "ute
på fältet " är minst lika stort som på
beteendevetenskapliga institutioner och
reglementsutformande staber.

SIUIIigen. . .
ett
ord från Lunds centralstation (för länge
sedan) att fundera över: "Gentiemen
spotta ej å golfvet. Öfriga få icke. " I
krig är det den disciplin som symboli
seras av första ledet i tänkespråket
som håller. Hur utbildar man gentle
män?
•
F Pa nl Johan sson
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pedagogisk plantskola

å den nye läraren tillträder
förefaller arbetsuppgiften bå
de omfattande och svårlöst.
Från sin förbandstid kän
ner han vä l till de krav och
önskemål som förband och staber stäl
ler på den nye officeren . Äldre lärar
koiieger berättar om elevernas krav bä
de på utbildningens innehå ll och dess
genomförande. Hans egna ämnen före
faller omfångsrika och med stora krav
på kontinuerlig översyn och aktualise
ring.
Vanligtvis åtgår därför den första ti
den till att sätta sig in i uppgiften; en
tid då han huvudsakligen utn yttjar ar
vet från sin företrädare, vad gäl le r lek
tionsplanering
och
studielitteratur.
Först sedan han på detta sätt fått fast
mark under fötterna kan de egna ideer
na få större utrymme, kompendier ak
tualiseras, lektionsinnehåll förn yas och
genomförandet anpassas efter den eg
na förmågan.

D

bestående
intrycket av den första tiden är annars
att han är I ä r a r e. Under våren, då
båda regementsofficerskurserna ligger
inne, är veckor med 25 lektioner ingen
ovanlighet. Det krävs då goda förbe
redelser och mycken pedagogisk trä
ning, om undervisningen skall bli le
vande.
Det stora elevantalet innebär också
problem. Det är svårt att lära känna
alla eleverna, vilket lätt medför att un
dervisningen blir opersonlig. Vidare ge
nomförs utbildningen avdelningsvis, dvs
alla lektioner måste hållas två gånger,
vilket försvårar en inspirerad undervis
ning. Han märker också att den om
fattande pedagogiska utbildningen som
eleverna får inte bara ökar deras kun
skaper på detta område utan också
deras krav på lärarnas utbildningsför
måga. Inte minst märks detta vid ut

formning o.v prov och vid betygssätt
ning .
För läraren känns arbetet nyttigt men
kan ibland bli tröttande. Den egna för
mågan att planera och korrekt genom
föra utbildning övas emellertid upp,
vilket med tiden ger ökad färdighe t. Då
rutinen ökat, vidgas också intressesfä
ren. Läraren märker att han inte bara
har ansvar för viss ämnesutbildning,
han har också ett allmänt ansvar som
ledare och föredöme. Läraren bör vara
en invärtes PR-man för Fvr
Detta innebär at t han såväl i som
utanför lektionssalen skall uppträda på
ett sätt som kan vara normgivande för
eleverna . Alla lärare deltar också i den
titlämpade utbildning som skall ge all
män ledarskapsträning (t ex vinteröv
ningen, fjällmarschen , Hedenövningen
och utlandsflygningen). Det är av bety
delse att lärarnas uppträdande är en
hetligt utan att för den skull bl i oper
sonligt. Diskussioner kring dessa frå
gor förekommer ofta ... och skada r inte.

ytt re ramar
na för utbildningen, dvs målet , mås
te också kontinuerligt prövas och
diskuteras. Denna viktiga del av verk
samheten sker i samråd med övriga
skolor, staber och förband, så att ut
bildningen vid F20 på bästa sätt anpas
sas till fl ygvapn ets behov. Målsättning
ens perspektiv är då ett huvudproblem.
Skall utbildningen inriktas mot verk
samhetsåren omedelbart efter F20, eller
utvecklingsmöjligheter
ska ll
elevens
på längre sikt betonas?

•

Krigsskolans karaktäristiska silhuett, med slottet och
domkyrkotornen I londen. - Denna gång I vinlerskrud ...

Ämlleslarare lar också tillfälle att
verka som kurschel, vilket innebär att
han under utbildningschefen blir direkt
ansvarig för genomförandet aven hel
kurs . Kurschefens arbete skiljer sig från
den vanlige ämnesläraren genom att
planering, samordning och allmän led
ning blir huvuduppgifter. Kurschefen
skall också kontinuerligt lörklara och
betona utbildningens djupare innebörd ,
så att elevens motivation blir den bästa
möjliga .
• Sko lförband löper ofta risken att
" Isoleras" från övriga flygvapnet. Detta
maste naturligtvis undvikas, alldeles
särskilt vid F20 1 Detta eftersom utbild
ningen vid skolan utg ör elevens sista
förberedelsetid inför yrkesverk samhe
ten . Det är därför av stor vikt att kon
takterna mellan förbanden och skolan
är de bästa möjliga , så att F20 :s perso
nal alltid har klart för sig vad tjänsten
vid förband innebär.
Detta kan uppnås på olika sätt, men
lärarnas möjligheter till fl yg- eller stril
tjänst vid förband får anses som ett
mycket viktigt och nödvändigt inslag
i denna verksamhet.

sammanfat 
lande intryck av tjänsten som ämnes
lärare vid F20 är att det är ett stimu
lerande arbete som, genom att det kon
tinuerligt omprövas och förnyas , är
mycket levande.
Idag står eleven i centrum på ett mer
påtagligt sätt än tidigare. En utom
stående kan kanske få intrycket att
denna anpassning till elever leder till

ett lägre mål. Detta är emellertid fel.
Genom att optimalt anpassa utbildning
en efter eleven s förmåga, kan i stället
kraven totalt sett ö k a s, vilket gagnar
F20s mål: att skapa duktiga och dug
I iga officerare.

Flyglärare. - Vid
F20 tjänstg ör både regements- och
kompaniofficerare, som flyglärare. Flyg
lärarnas bakgrund varierar . något, men
alla har flera års förbandstjänstgöring
och några har dessutom FIK-utbildning .
Utvecklingen av fl ygtj änsten har lett till
att genomförd FIK :1 alltmer kommit att
framstå som ett krav på flyglärarna vid
F20 . - För att inrikta lärarna på den
speciella utbildningen vid F20 genom
förs dock en intern FIK -utbild ning. Di
visionscheferna har självfallet genom
gått divisi onsche fsutbildning vid FBS ,
flygvapnets bomb- och skjut sko la .
Tjänsten som flyglärare vid F20 skil
jer sig en del från motsvarande vid

GFU eller TIS :35 genom att ledar
skapsutbildningen och inte utbildning
en i personlig färdighet är den domine
rande . Endast inom fö rbandsflygning
och visst taktiskt uppträdande ger flyg
läraren utbildning i personlig färdighet.
I övrigt är lärarens strävan att elever
under F20-tiden ska ll bibehålla vunnen
färdighet i fl ygni ng med SK 60, något
som kan vara nog så svårt , eftersom
flygtjänsten inte bedrivs kontinuerligt.

LedarSkapsulbild
ningen i flygtjänst kan kortfattat sägas
innebära att lära eleverna ta hand om
sig själva och sitt förband på ett rik
tigt sätt genom att följa givna order
och bestämmelser och genom att ut
nyttja flygtiden på ett effektivt sätt.
Dessutom skall de läras att alltid vara
förberedda, så att de kan handla
snabbt och riktigt vid oförutsedda si
tuationer.

.
~
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Tema F20:

• Utbildning såre ns höjdpunkter är He
den-övningen och utlandsflygningen.
Den senare kräver mycket förberedel
searbete, som flyglärarna står för. Efter
rekognosceringsflygningen är det bråda
veckor fö r all sammanställa alla in
samlade uppgifler till en 'F20 ROUTE
MANUAL '. I denna handbok återfinns
navigeringsberäkningar för all a router,
landningskartor, fältskisser , frekvensta
beller (ca 100 frekvenser), nödåtgärder
m m. Med denna i handen, träningsflyg
ningar i åminnelse, engelskan på läp
parna, och en stor portion självför
troende klarar elever och lärare alla
tänkbara situationer (nästan). Själva
flygningen genomförs normalt som ett
lagarb ete mellan l ärare och elev. För
eleven som skall tränas som förband s
c hef blir uppgiften mycket svår i da
gens " täta " civila luftrum . Han får assi
stans av läraren när så behövs. (Det
visar sig att det blir ganska ofta .)
•

~

Genomgång ener ell lIygpass; lärare I h och elev I v.

Flygläraren handleder eleverna i le
darskap vid all DK-flygning . Det inne
bär att han under eller efter passet på
talar avsteg från order och bestämmel
ser och ger synpunkter på elevens upp
läggning av olika övningsmoment.
Det kan många gånger vara svårt alt
inte ingripa för tidigt, så att eleven inte
får se följderna av silt felaktiga hand
lande. Ofta fingerar läraren händelser
i luften som kräver ett bedömande och
beslut. Andra gånger frågar han om
åtgärder, om något oförutsell skulle in
träffa. Genomgående strävar läraren
efter all eleven får vidta de åtgärder,
som han vill göra i den uppkomna si
tuationen. Delta för att han skall kunna
se följderna av silt handlande. Normalt
diskuteras inte lämpligheten av vidtag
na eller före slagna åtgärder i luften
utan vid genomgången efter flygningen.
Undantag görs naturligtvis, t ex av
flygsäkerhetsskäl .

E

n annan del av
arbetet som flyglärare är att hålla lek
tioner och genomgångar eller all åhöra
och bedöma eleviedda såda na. Ämne
na omfallar taktik med SK 60, beväp
nings- och and ra system, ordergiv
ningsteknik , verksamhet vid division
mm.
Eleverna har flygtjänst under tre da
gar i veckan utom under RK 2, då man
flyger en hel vecka i taget. Då under
visning inte sker bedriver flyglärarna
egen utbildning som bl a omfallar för
bandsflygning , allack- och span ings
fö retag , skjutning mot markmål och
flygning i luftleder som förträning inför
utlandsflygning .

A

tt få vara med
och utbilda en ung och orutinerad
förare till en ledare i luften är en myc
ket stimulerande uppgift. Flygläraren
är fullt medveten om all denne när han
lämnar skolan inte är någon färdig för
bandschef. Men med vidareutbildning
en ute på förbanden har den unge re
gementsofficeren alla möjligheter att
utvecklas till en god ledare. Om han
utve cklas till della beror inte bara på
hans egen ambition och förm åga utan
också på hur hans äldre kamrater på
lörba nden lyckas vidareutveckla hans
talang . F20 ger honom grunderna all
stå på och förbanden måste ge honom
medlen , tiden och förtroendet. - All
den rätta atmosfären finns, vet vi flyg
lärare.
•

• Denna utbildning har systematise
rats under de senaste åren så alt allt
byggs upp momentvi s. Det innebär alt
under några pass koncentreras utbild
ningen på vissa åtgärder so m sedan
skall behärskas under den vidare på
byggn aden av nya moment. Hur eleven
behärsk ar "gamla" moment kontrolle
ras kontinuerligt under passen.
FÖr all underläIIa inlärandet av olika
åtgärder har särskilda åtgärdslistor ut
arbetats. Dessa täcker det handlande
som är grundläggande för all flygning
enskilt eller i förband. Eli sådant hand
lande har den erfarne föraren ute på
fö rb and lärt sig under många års fl yg
tjänst.

28

•

ITV-ulruslnlngen är ell flnl hjälpmedel vid ulblldnlng I bl a orderglvnlngsleknlk.

Tema F20:

Stridsledaren
är nyckelmannen
i vårt STRIL 60-system
**

I slutet av 50-talet började den första utbildningen av direkt
rekryterade blivande regementsofficerare på den speciella lin
jen för stridsledning och luftbevakning, strillinjen. Denna ka
tegori tillkom som en följd av stridsledningssystemets utbygg
nad med bl a STRIL 60 och därmed ökade krav på speciali
sering inom det teletekniska området. Fram till slutet av 1974
hade drygt 100 regementsofficerare i marktjänst utbildats.

***
ör närvarande utbildas ca tio
regementsofficerare av 'kate
gori Com ' per år, varav om
kring hälften är luftbevakare
och hälften radarjaktiedare. 
Under sina första år som regements
officer i stridsledningstjänst får den
nyutexam inerade
regementsofficeren
uppgifter att administrera och leda en
heter inom luftbevaknings- och strids
ledningsförband. Inom luftbevakn ingen
ansvarar han för insamlandet av upp
gifter om luftläget och inom stridsled
ningen har han som radarjaktledare till
huvuduppgift att stridsleda våra jakt
förband i dess övningar. - Han tjänst
gör dessutom som taktiker, ledare och
lärare samtidigt som han kan få olika
specialuppdrag ; som foto/ filmärenden ,
sambandstjänst , information utåt + re
krytering , idrott m m.

F

praktisk tjänst vid förband baserad på
de grundläggande kunskaper (främst i
ledarskap) samt den färdighet i krigs
befattning som erhållits under utbild
ningen .

I

början av sin tid
vid F20 genomgår han en ren yrkes
kurs i systemkunskap. Kursen har till
syfte att ge honom god grundkunskap
om STRIL 60 sektor typ 1 och Ifc 1,
både vad gäller teknik och taktik.
Dessutom får han utbildning om stril
system rgc i sektor typ 1.
Eftel systemkunskapskursen börjar
han (tillsammans med sina elevkamra
ter på flygsidan) regementsofficerskur

sen (RK 1) . Under denna bereds han
tillfälle att (om han är radarjaktledar
utbildad ) träna talstridsledning för att
kunna bibehålla den färdighet han re
dan uppnått i tidigare yrkesutbildning.
Luftbevakarna ska under samma pe
riod läras upp i olika befattningar inom
STRIL 60 såsom biträdande målfölj
ningsledare, identifieringsledare m fl.
Tyngdpunkten i utbildningen under
RK 1 är dock att träna upp elevens le
darskapsförmåga. Han får olika tillfäl
len att verk a som biträdande lärare vid
strilutbildningen vid F20 eller något an
nat förband . Dessutom ska han kunna
leda F20 :s ordinarie övningar i stril
tjänst under minst en dag .

RK 1 dis
poneras ca 130 tim för strilutbildning .
Striltjänsten bedrivs parallellt med flyg
tjänsten för övriga elever, i nära kon
takt med ett av luftförsvarets moder
naste operativa strilförband. Detta med
för att eleverna und .9r hela sin stril
tjänstutbildning vid F20 tjänstgör i en
levande miljö och kan lära sig hur ett
aktivt strilförband arbetar.
Striltjänsten
under äldre
kursen
(RK 2) bedrivs i samma strilmiljö som
under RK 1 med totalt ca 160 tim . Ele
verna får rikliga tillfällen tjänstgöra i
avsedda krigsbefattningar + att tjänst
göra som lärare för värnpliktiga i yr
kestjänsten samt att verka som öv
ningsledare för kursens striltjänst.
I slutet av mars, strax före tillämp
ningsövningen I övre Norrland, avslutar
äldre kursens elever sin instruktörsut
bildning i striltjänst. De ges tillfälle att
tjänstgöra som instruktörer vid befatt
ningsutbildning av regementsofficers
aspiranter som genomgår GMU, dvs
elever som är två utbildningsår efter
F20-eleverna .
•

U

Ibildningsgång
en. - Utbildningen av regementsoffice
ren på strillinjen är fram till examen
upplagd så att grundutbildning och le
darskapsutbildning vid skolförband (F18
och F20) varvas med piaktisk tjänst vid
sektorflottilj .
Regementsofficersaspiranten kommer
till F20 efter ca 17 månaders tjänst i
flygvapnet. Han har då erhållit en viss
praktisk erfarenhet i de krigsbefattning
ar som kan bli aktuella för honom efter
examen.
Utbildningsmålet för 'kategori Com '
är tjänstgöring som ställföreträdande
kompanichef eller motsvarande inom
strilorganisationen. Detta kan rege
mentsofficeren göra efter ett par års

•

InstruktIon vId radarövervakarens arbetsplats, el\ PPI, dvs plan polär IndIkator.
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Samverkan

a och o
för maxeffekt
.;,~

<:. För

all få maximal effekt av försvarsmaktens resurser, i exempelvis
invasionsförsvaret av vårt land, krävs samordning och samverkan mellan
olika typer av stridskrafter. De ledningsorganisationer som skapats genom
de integrerade staberna har ökat förutsättningarna härför. En annan vik
tig faktor är utbildningen av militära chefer på olika nivåer. Samordning
och samverkan kräver kunskaper om förhållanden även utanför den egna
försvarsgrenen. Den integrerade utbildningen vid Militärhögskolan är i
detta sammanhang viktig. Men även vid krigsskolorna har kravet på inte

grerad undervisning beaktats.

enom "Operation Samverkan"
kommer eleverna från Sveri
ges tre krigsskolor för första
gången i sin utbildning till
regementsofficer i kontakt
med integrerad undervisning samt sam
ordnings- och samverkansproblemati
ken. - " Operation Samverkan" består
av tre 'försva rsgren sda gar' samt ett
krigsspel. - Målet är för flygvapnets
del att vid sidan av den teoretiska
utbildningen vid F20 ge eleverna öka
de kunskaper om arme- och marin
stridskrafternas organisation,
bered
skap, mobilisering,
materiel,
taktik
och uppgifter i invasionsförsvaret samt
någon kunskap om principer för sam
ordning och sam verka n mellan olika ty
per av str idskrafter.

G

Armedagen ...
genomförs lör Ilygvapnets del under
elevernas forsta år på F20 . Den äger
rum i samband med che lens för armen
årliga förevisningsövning på Inlante
riets Skjutskola (InfSS) vid Kvarn utan
för Linköping. Under en dag stude ras
armestridskrafternas verksamhet, dels
genom olika utställningar, dels genom
förevisnings övningar och skjutningar
med i infanteribrigaden ingående va
pen .
Ett för flygeleverna särskilt uppskat
tat inslag är en luftl andsä ttning av fall
skärmstrupp samt demonstration av
olika fallskärmar och fällningstaktik. 
Besöket utgör en bra grund för den
kommande teoretiska utbildningen i ar
meteknik.

I~
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Marindagen. 
Marinens d el av Operation Sam verka n
kallas Marindagen. Den är normalt för
lagd till maj månad. Vädret brukar då
vara det bästa tänkbara för ett besök
på havet. Övningen börjar med båtfärd
till något kustartilleriförband i Stock
holm s skärgå rd. Där sker visning av
kustartilleriets materiel oc h uppvisning
av kust jägarförband.
Efter denna övning är det embarke
ring
några av kustflottans fartyg.
Därefter vidtar visning av kustflottans
olika fartygstyper. Visningen omfatt ar
även demonstration av de o lika vap
nens verkan . Även flygvapnet visar upp
sig under marindagen med en skjut
ning mot sjömål. Attackdivisioner ur
E1:s samtliga förband deltar.
Övningen avslutas med skärgårds
navigering. Under denna färd erhåller
besöksdeltagarna information om de
marina objekt som passera s. Deltagar
na får en god inblick i marinen s möj
ligheter att bidra till landets försvar.

F,ygdagen. - Un
der "Flygdagen" svarar eleverna vid
äldre kursen för värdskapet. Under för
middagen presenteras flygvapnet i fred
och krig för kamraterna från armen och
marinen genom ett antal eleviedda lek
tioner. Eftermiddagen utnyttjas för att
mer praktiskt visa FV :s materiel. Be
sökarna bjuds på en flygutställning, där
samtliga i flygvapnet ing åen de st rids
flygplan med vape nutru stn ing demon

streras. Av speciellt intresse för elever
na från armen är F11 :s fotoutstä llning .
Studier av de olika fl yg foto na brukar
ge många tankeställare om nyttan av
god spårdiscip li n. F16:s demonstration
av klargöring av Draken i 'fra mom' samt
filmen " Ta ctica l Weapons Effect Te st"
avslutar dagen. Dessf örinnan har dock
ett antal av de gästande elever na fått
uppleva flygvapnet på rätt sätt ... ge
nom ett upp-skattat flyg pass i jetskoli
attack-fl ygp lanet SK 60.

I{

rigsspelet.

"O peration Samverkan" avslutas med
"Krigsspelet" som under tre dagar ge
nomförs i Krigsskolans lokaler på Karl
berg. Eleve rna arbetar i ett antal allsi
digt sam mansatta studiegrupper. Varje
grupp leds aven lärarpanel med re
presentanter ur samtliga försvarsgre
nar
Spelet omfattar sex olika skeden 
beredskapshöjningar, mobilisering, neu
tralitet , förbekämpning, överskeppning
och luftlandsättning samt anfall mot
landstigen fiende .
Skedena inleds med att elever u r de
olika försvarsgrenarna för kamraterna
redovisar den egna försvarsgrenens
speciella åtg ärder, resurser och ver
kansm öj ligheter i stort. Därefter skall
studiegrupperna mot bakgrund aven
given förutsättning lösa olika uppg ifter
som sedan redovisas genom föredrag
ningar. Den ena halvan av gruppen är
föredragande medan den andra skall
svara för opponentinlägg . Livliga och
animerande
debatter uppstår,
där
arme-, marin- och flygeleverna ofta har
synpunk ter på va randra s verkansmöj
ligheter. Genom lärarpanelen kan till
rättalägganden göras och de värs ta
" hörnen" i försvarstänkandet avslipas
till förmån för ett mer integrerat oc h
effektivt syns ätt.
En värdefull bonuseffekt av "Krigs
spele t" är att även de tre krigsskolor
nas lärarkårer träffas och därigenom
ges möjlighet att utbyt a mången ny, vik
tig erfarenhet.
•

FVRF vill
upplysa och
utbilda mera

Apropå det internationella quinnoåret ...

**

Ordinarie
förbundsstämma
med
Flygvapenföreningarnas
Riksförbund hölls den 25-26 ja
nuari, och traditionsenligt var
stämman förlagd till ämbetsbygg
naden Tre Vapen. Alla de 27
flygvapenföreningarna var repre
senterade, och som intresserad
och uppskattad föredragshållare
deltog chefen för flygvapnet.

i:I**

FVRF:s förtjänstmedalj i guld över,lä mnades
vid stämman av förbundsordföranden Olle
Karleby
till
flygstabschefen,
generalmajor
Hans Neij. I sitt tacktal försäkrad e medaljö
ren att det skall vara hans strävan att öka
kunnandet och informationen om FVRF bland
flygvapnets personal.
Den försia stämmodagen ägnades först åt
allm än nyttiga orienteringar. Därefter delades
grupp~ppgifter ut och arbetsutskott bildades .
Flygvapenfbreningarnas synpunkte r är natur
ligtvis väsentliga som underlag för styre lsens
beslut . Dessa och övriga betydelsefulla fr å
gor och motioner förelades utskotten . Efter
diskussion fick stämman förs·lag till beslut.

• FVRF :s huvuduppgift är som bekant att be
driva försvarsupplysning och att rekrytera till
utbildning. För a·tt lösa dessa uppgifter er
hålls ett statsbidrag. Hu r detta fördelas , för
att vida,reutbilda ti ll vp l-befä l och bedriva
verksamhet btand ungdom . är givetvis av stor
betydelse . Frågan är delvis kontroversiell.
Ungdomar är relativt lättrekryterade, medan
det är av större intresse för flygvapnet ("kun
den" i detta samm anhang) att genom frivillig
utbildning av vpl öka kvalit en hos krigsför
banden .
Stora insa·tser har gjorts av CFV att förse
flygvapenföreningarna med prioriterade data
fi stor. Dessa ger möjlighet att påverka just
den persona l som är mest väsentl ig för vida
reutbildning . med tanke på Hottiljemas behov.
FVR F :s styre lse ägnar ett avsevärt arbete
åt att öka effektiviteten vid utbildning för att
på så sätt kunna öka utbudet inom ramen för
tilldelade medel .

FS-flickor soloflyger
Under arets första hälft pågick vid F5 en
flygkurs för aspiranter från flygtrafikledar
skolan i Sturup. Fl ygkursen ingick som ett
l ed i den nya integrerade civila och mili
tära utbddningen av flygtrafikledare och om
fattade en flygtid på 40 tim under 15 veckor.
Utbildningen kan ge kursdeltagarna A-certi
fikat.
Bland de 26 kursdeltagarna fanns 4 flickor.
vilka naturl igt nog väckte viss uppmärksam
het i pressen . De är visserligen ej de första
kvinnor som erhållit flygutbildning inom FV .
men de för sta som får flyga ensamma i ut
b"dningens slutfas. Flickorna trivdes utom
ordentligt väl med utbildningen och livet vid
F5. Någon större skillnad mellan att utbilda
kvinnor eller män i flygning tycktes . enl sam
stämmiga uppgifter. inte föreligga.
I vecka 20 (13/ 5) skedde EK-Mygning. Att
flyga ensam är ju en stor händelse i en bli
vande flygares utbi ldnin g. Denna fl ygkurs ut
gjorde inget undantag, utan både kvinnliga
och manliga kursdeltagare säg framemot en
samflygningen med iver och spänning 
precis som åtsk illig a generationer av blivan
de flygare vid F5 gjort.
Bildens och quinnoårets solo/EK-flygare
är fr v: Harriet Kullberg, Birgitta Anderss on ,
Gunilla af Winklerfält (mitten) samt Wiveca
Johansson. (Foto : Börje Boden .)

Bakgrund: G·enom beslut av Kungl Maj :t
sammanslås de nuva rande civi la och mi litära
flygtrafikledarorganisationerna under luftfarts
verket (LIv) resp flygvapnet (FV) till en orga

nisation under LIv 1976. - UtbiTdningen som
är gemensam och integrerad startade dock
redan 1974. Flygtrafikledarskolorna i Bromma
(civi I) och Hägernäs (mi litär) har lagts ned
och ersatts aven ny gemensam skola vid
Malmö/Sturup (FLSS) samt en förberedande
flygtrafikledarskola i Ljungbyhed (FFL).
Rekrytering av aspirant er ske r via två re·
kryteringsvägar, som står öppna för sökande
med 3-årigt gymnasium och högst 24 års ål
der . Manliga sökande med ful,lgjord värnplikt
samt kvinnor erhaller sin skolmässiga utbild
ning helt vid FLSS/St urup, medan värnplikts
skyldiga erhålle r sin förberedande trafikledar
utbildning i kombinat ion med grundläggande
värnp liktsutbi ldning och bastjänstutbildning
under 12 män vid FF U Ljungbyhed och fort
s<Hter därefter vid FLSS/St urup . Bastjänstut
bildningen möjliggör tjänstgöring som trafik
ledare i krig och under fältmässiga övningar.
Utbildningen till flygtrafikiedare. som varar
ca 2.5 år. omfattar i sin helhet 4 o l ika ske
den: 1) förberedande (flygplatskontroll). 2)
grun dläggande (inflygnings- och områdes
kontroll). 3) tjänstegren (specialinriktning på
civil eller militär tjänstegren) och 4) behörig
hetsutbi ldning (lokal utbildning).
I de två första skedena ingår flygutbild
n ing. som förlägg s till Ljun gbyhed för samt
liga elever. Dess målsättning är att hos den
bl ivande fl ygtrafikiedaren skapa förståe·:se för
ski lda trafikantkategoriers (mi fit ärt fl yg. kom
mersiellt flyg oc h a ll mänflyg) operati va krav
och möjligheter sa m t ge en god kunskaps
bakgrund i flygning och flygk unskap. v i lk et
är väsentligt för ens förm åg a att i yrkesu t
övningen avveckla trafiken på ett tillfreds
ställande sätt. Utbildningen, som uppdelas i
en 9-veckors och en 6-veckors kurs, omfattar
kraven för privatflygarutbildning. De aspi
ranter som erhåller sin utbildning vid Ljung 
byhed första året genomgår den första f.lyg 
kursen under detta år. F5 har alltså för
första gången åtagit sig en flygutbildning
med rent civil prägel. Aven fackutbildningen
till trafikl·edare är till hälften civil (interna
tion",II) .
•

Inp,emar Lundström

• Fl ygstabsc hefens intentioner om ökad kun
skap om FVRF bland stampersonalen är också
att ta fasta på. Med ett ökat ulnyttjande av
vp l-b efäl i vår krigsorganisation . i förening
med avkortad grundutbildning. är det utan
lvekan en god investering för flygvapnet alt
öka stampersonalens kunskaper om vad FVRF
har att bjuda. Delta gäller möjligheter att an
ordna utbildning anpassad såvä l till flyg vap
nets som varje enskild flott·iljs behov för all
fylla vaka·nse r och öka kunskaperna i krigs be
fattningar.
I delta sammanhang bör nämnas. att även
reservbefäl och stam befäl kan ges möjlighet
att delta i FVRF:s utbildningsverksamhet. Ett
sätt att uppfylla intentionerna om ökad kun
s kap om FVRF är även att låta frivilligoffice
rarna redogöra för sitt verksam hetsområde i
samband med befälsutbildning

'.

Lennart Carlson
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Apropå ev sammanslagning av försvarsgrenarna:

SKALL SVERIGE GÖRA OM KANADAS MISSTAG?

Försvarsministern har fått bemyndigande
att tillkalla högst sex sakkunniga med
uppdrag att se över det militära försva
rets centrala och högre regionala led
ntngsorganisation m m. De sakkunniga
skall överväga och belysa konsekvenser
na aven organisation som Innebär att
ledningen av huvudprogrammen arm~-,
marin resp flygvapenförba"d flyttas över
från försvarsgrenscheferna till OB med
biträde av försvarsstaben. Vidare skall
övervägas om ledningen av den nuvaran
de försvarsgrensvisa förbandsproduktio
nen kan Inordnas under OB och försvars
staben eller bör utövas aven eller flera
fristående produktionsmyndigheter. Lämp
ligheten av att minska antalet militärom
råden från nuvarande sex skall också
prövas. Också frågan om lekmannasty
relse bör övervägas. - Personalorganisa
tionerna skall av de sakkunniga på lämp
ligt sätt hållas Informerade om arbetets
fortskridande och därvid beredas tillfälle
att framlägga sina synpunkter.
I direktiven till de sakkunniga säger försvars
mini stern Eric Holmqv ist bl a följande:
- Resultaten av våra försvarsansträngningar
beror på hur stor del av försvarsutgifterna,
som kan avdelas för att sätta upp och omsätta
krigsförband. Delta innebär att sådana utgif
ter för fredsadministrationen som inte direkt
bidrar till försvars effekten måste begränsas
så långt möjligt och det är därför angeläget
att även söka minska kostnaderna för den
fredstida ledningsorganisationen .
Utbildningsverksamheten har stor betydel
se för de värnpliktigas attityd tilf, försvaret
och försvarseffekt,en. Det är därför angeläget
att ubbildningsorganisationen tillförsäkras en
så god personell kvalitet som möjligt.

•

• Utomlands pågår sedan en tid tillbaka
intressanta organisationsutvecklingar '- som
bl a innefattar integrationssträvanden - inom
försvarsmakten och dess högsta ledning. De
organisationsförändringar som genomförts i
KANADA', Norge och Västtyskiand äi exempel
på sådana utvecklingar. Liksom i Sverige har
strävan efter ökad effektivitet i förening med
resursbegränsningar och en ogynnsam kost
nadsutveckling för fredsorganisat·ionen varit
ett av de avgörande skälen för organisations
översynerna.
Riksdagen s revisorer har låtit granska för
utsättningarna för en närmare integration av
den centrala stabsorganisationen. Resultatet
har redovisat s i en granskningspromemoria ,
som utmynnar i ett förs lag till en förenkling
och effektivisering av försvarets centrala
stabsorganisatiqn. Enl revisorerna bör försla
get prövas aven särskild utredning. Efter re
missbehandling har promemorian överläm
nats till regeringen i december 1972.
Försvarsmini stern har mot bakgrund av det
anförda funnit det lämpligt att särskilda sak
kunniga tillkallas för att se över det militära
försvarets central,a och högre regiona la led
ningsorgan isation.
• De saKKunniga bör belysa sambanden
mellan utövandet av den operativa, program
mässiga resp produktionsmäss iga ledningen
och därav följande organisatoriska konse
kvenser för den centrala stabso rganisationen.
OB har f n och förutsätts fort sä ttni ngsvis
behålla - ett odelat ansvar för ledningen av
den operativa funktionen. Den program- och
produktionsmässiga ledningen utövas nu av
program- resp produktionsmyndigheter under
OB:s loedning och samordning. Försvarsgrens
cheferna är programmyndigheter för huvud
programmen Armeförband, Marinförband och
Fl ygvapenförband samt produktionsmyndighe
ter för huvudproduktionsområde 1 Ledning
och förbandsverksamhet inom resp huvudpro
gram. De sakkunniga bör pröva och belysa
olika alternati v för den program- och pro
duktionsmässiga ledningen från en fullstän
dig samordning till en uppdelning som lik
nar dagens förhållanden. En utgångspunkt
härvid skall dock vara att OB:s ledning av

Det skedde I slutet av april. Tog sin början en arla morgonstund. Larmet nådde Tre Vapens
driftvärnskämpar. Man hade förstått att nått var i görningen, man hade skärpt beredskapen .
06.20 drogs den stora larmkedjan igång . Minuter senare var tegelbyggnaden Tre Vapen på
Gärdet betryggande bevakat mot kuppanfall. En ointaglig Bastion helt enkelt. OveralIt kände
man en mynning riktad mot sig. - - En duvdam delgav kluckande att man övade försvar mot
ev sammanslagning av försvarsgrensstaberna . ' Sån't gör man inte utan strid', pip påstod en
pilfink . 'Och det vore ju rena kulturskymningen om man dessutom tänkte sig slå samman för
svarsgrenstldskrifterna', kraxade en kavatinitierad kaja. - Som synes ett kompakt motstånd
från alla vingar •..
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programplanenngen förstärks. De saKkunni
ga bör sålunda överväga och belysa konse
kvenserna aven organisation som innebär
att den programmässiga ledningen i sin hel
het utövas av OB med biträde aven för
svarsstab . Betr den produktionsmässiga led
ningen för huvudproduktionsområde 1 kan
denna antingen inordnas under OB och för
sva rsstaben eller utövas aven eller flera fri
stående produktionsmyndigheter. De sakkun
niga bör belysa konsekvenserna av skilda lös
ningar härvidlag.
• I OB:s "Plan 1969 för lokalisering till Os·
termalm och Järvafältet av försva rets staber,
förvaltningar och institutioner", som över
lämnades till regeringen i december 1969 och
reviderades i ' mars 1974, föreslas försvars
staberna flytta in i byggnaden Bastionen
(= Lidingövägen inv id K1) då försvarets ci
v ilförvaltning och
fortifikationsförvaltningen
omlok,aliseras. De sakkunniga bör föreslå hur
de sålunda friställda ~okalerna lämpligen skall
utny1tjas av den centrala stabsorganisatio
nen .
Utredningsarbetet kan behöva genomföras
i etapper. Det bör emellertid bedrivas så att
principiella överväganden bet r de program
och produktionsmässiga ledningsförhållande
na samt härav föranledda organisatoriska
konsekvenser för den centrala stabsorgani
sationen, bl a innefattande översiktl'iga kos t
nadsberäkningar, kan redovisas för regeringen
senast den 1 december 1976.
De sakkunniga bör vidare på lämpligt sätt
Informera berörda personalorganisationer om
arbetets fortskridande. Personalorganisatio
. nerna skall därvi d beredas tillfälle att fram
lägga sina synpunkter. - - - En redaktio
nell, vinklad sådan följer här nedan .
•

,•

*KANADA ATERGAR
TILL ORDNINGEN!
Den kanadensiska regeringen offentlig
gjorde i Januari 1975 att ett separat flyg
kommando, Air Command, skall upprät
tas. Ett fristående Mobile Command och
Maritime Command för arme resp sjö
stridskrafterna väntas bli nästföljande steg
i den å t e r g å n g till ett system med
tre försvarsgrenar, som beslutet innebär.

Det var 1964 so m en integrering av försvars
grenarna påbörjades. De tre förs varsg rens
staberna Slogs då samman till en enda för
svarsstab indelad i fyra huvudsektioner:
• operativ ledning , planering och
materielprogram
•
personalpolitik, utbildning och tilldelning
•
admini stration och budget
•
logistik , materielunderhåll och
infrastruktur.
Integreringen av försvarsgrenarna fortsatte
1966 i och med att sex stora kommandon, var·
dera omfattande arme-, flyg- och sjöstrids·
krafter tillSkapades . De sex kommandona är:
D Maritime Command - försvar till sjöss,
kustbevakning samt territ'oriellt ansvar för
vissa kustområden.
O Mobile Comand - territoriellt ansvar för
försvaret av Quebec-provinsen .
O Air Defense Command - ingår tillsammans
med motsva rande kommando i USA i
NORAD , North American Air Defense Com
mand, som svarar för luftförsvaret av den
nordamerikanska kontinenten.
O Air Transport Command - säkerställer
taktisk och strategisk luftrörlighet samt an
svarar territoriellt för försvaret av Ontario
provinsen.
D Training Command - svarar för all utbild
ning av de kanadensiska stridskrafterna
(med några undanlag) och har territoriellt
ansvar för de centrala provinserna i lan
det.
O Canadian Forces Europe - c:a 5000 man,
som ingår i NATO-styrkorna i Västty sk iand.
Nästa steg i integreringen av de tre för
svarsgrenarna följde den 1 februari 1968, då
Royal Canadian Navy, Canadian Army och
Royal Canadian Air Force slogs samman till
Canadian Armed Forces.
Slutligen infördes en enhellig uniform och
enhelliga gradbeteCkningar.
Utrikesminister Richardson säger apropä
de nu beslutade förändringarna, att det är av
största betydelse att " soldiers, sailors and
airmen" inom ramen för krigsmakten har en
EGEN tillhörighet.(I,!)
•

Rond 6 och 7

FRIMÄRKSFIGHTEN:

Flygvapenet
VS

PoststyreIsen
Som förhoppningsvis den minnesgo
de FLYGvapen NYTT -läsaren minns
innehö" nr 4/74 på mittuppslaget elt
öppet brev till gen.dir Ove Ralner I
Poststyreisen. I detta brev undrade
signaturen "Vaudevi"e" varför det
var stört omöjligt att tillgodose
flygvapnets önskan om att till 50
årsjubIleet nästa år se ett frimärke
med flygmotIv (gärna något nostal
giskt o d) och med jubileumskarak
tär. Den 21 mars besvarade post
generalen det öppna brevet, vilket
publiceras här bredvid. Här följer så
mitt svar.

Ett knock-out-s/ag?
Herr postgeneral. bäste Ove Rain~rl
Aven om jag (I iksom förvisso Du) tycker bättre
Om brev med porto på (81M skicka tjänste. när
chansen fanns till en gimmick = att frankera
m-ed ellt par i mitt brev avsiktligt orepresen
terade av Dig efterlysta svenska flygfrimär
ken. verkar lite byråkratiskt fantasilöst). ska
ja~ gärna besvara Dit! slutna brev med ett
hjärtligt TACKI JIi9 känner mig mer än hed·
rad. Ty chefen för flygvapnet tillskrev Post
styrelsen och fick svar från frimärksavdel
ningen Per Pååg. chefe·n för flygstabens in·
formationsavdelning ti 1·lskrev Dig och fick svar
från frimärksavdelningens Arne Almqvist ...
MEN jag . Signaturen Vaudeville. skrev till Dig
och fick svar från Dig I (Du må ursäkta. men
då uppstod funderingar i huvudet på motta
garen/redaktör'n. Psykologisk taktik? Eller
vad?)
Först som sist: Härmed beställes en minnes·
stämpel! (Denna beställning kommer dock att
belasta flygvapnets utgiftskonto . men jag är
helt förvissad om att medel Mil denna okal
kylerade utgift skall kunna skakas fram utan
abt vi behöver lägga ned yllterligare flygflot
III·jer , " av den anledningen.)
Och så några kommentarer och 'reflexioner
till brevet I övrigt. - A) NÄRING? - Du sä
ger I Ditt svar: "vi har inte alls " ... "berörl
flygvapnets funktion I samhället" . Nej. det är
ju det som är så sorgligt och beklagligt. Du
fortsätter: "O€n har vi på Intet sätt satt i
fråga". Jasså. utbrister jag (och många med
mig) . Men när Per Pååg i ert brevsvar 1 kon
struerar motsatsförhållandet "Blott i enstaka
undantagsfaM då mycket starka skäl finns kan
man från!;jå denna linje " (syllande på 1OO-års
principen) - "Vidare strävar Postverket, att i
frimärksutgivningen alltmer spegla vårt, lands
näringar. natur och kultur med ankny1nlng till
jubileer. kongresser och enstaka Idrottstäv
lingar"; Har ni då ve'rkligen satt er in i ären
det ordentligt? Har ni t ~x försökt sält", er i
samma sits som oss i flygvapnet? VRrför upp·
märksamma Sveriges Radios 50 år? Varför
minnas postgiros dito? Varför postflygfrimär
ken? Etcl Ar Inte försvarsmakten (i vilken flyg
vapnet Ingår) en näring? Tiotusentals FV
anställda kräver ett JA på denna fråga. Hur
många familjer och t o m kommuner har inte
sin utkomst på lust försvaret? Lägger Du där
till alla Industr näringar kopplade till försva
ret. måste du väl Inse att försvarsmakten är
en näring man måste ta hänsyn till! Och Du
Ove, är det så hel.t orimligt att Jämföra för
svarsmakten/flygvapnet med en försäkringsan
stalt? Man betalar en årlig premie för att om
olyckan är framme erhålla skadeskydd. Delar
Irlta Poststyrelsens frimärksavdelning regerings
och riksdags ständigt återkommande deklara
Ilon alt Sverige behöver ett starkt försv ar ? Eli
starkt försvar som syftar till och kan ge
all,lansfrihet I fred och neutralit-et I krig I Om
ni del,ar denna uppfattning. varför då Inte
stödja försvarstanken? Ar det herrarna på frl
märksavdelningen helt obekant . att drygt 70
proc av svenska folket (vid den senaste opi
nionsundersökningen) uttryCkte sig för villan
och värdet att kunna försvara Sverige mot
eventuella angriparel? - Eller vad vet Du/ ni
om flygtekniska sp i n-off-effekter? Vet ni t ex
att vår Inhemska dataindustri framföddes ur
köpet av Vlggen?1

Till stabsredaktör Jahn Charleville
Även om jag tycker bättre om slutna brev
dem far vi ju porto för ska jag
gärna besvara Ditt öppna brev till mig i
FI,'gvapen Nytt nr 4/74 .
Du tar pa nytt upp frågan om ett fri
märke till Flygvapnets 50-arsjubileum 1976.
Vi har sagt nej lill en framställning här
om för drygt ett år sedan. Men i vårt
svar har vi inte alls - som Du later pä
skina - berört f1ygvapnels funktion i sam
hället. Den har vi på intel sätt satt i
fraga . sa Dina utgjutelser i det avseen
del tämnar jag därhän.
Vi angav som anledning till avslagel att
vid behandlingen av de manga Irimärks
framstillningar vi far har som huvudre
gel alt bara uppmärksamma jämna 100 ar
i jubileumssammanhang . Vi kan göra un
dantag men bara i enstaka lall när det
linns särskilt starka skäl.
Det ansag vi inte föreligga den här
gången. Flygvapnet är ju den yngsta av
de tre vapengrenarna och eftersom vi
inte tidigare uppmärksammat armen och
marinen med jubileumsfrimärken iann vi
del svårt att celebrera just den yngsta

vapengrenen . Samma sIäIlning har vi tagit
till tidigare framställningar som gällt näg
ra truppslag inom armen.
Härtill kommer att Flygvapnet blir rep
resent e rat redan i ar på ett av frimär
kena i serien "Vaka , värna, hjälpa". Ett
av de fem moliven är en Vertolhelikopler
från Flygvapnet under sjöräddningsupp
drag.
Blan:! de flygfrimärken frän olika länder
som inramnr det öppna brevet kunde för
övrigt också ett par svenska frimärken
ha medtag ils . Jag syftar p å att av de
historiskt inlressanta flygplan som pre
senterades i en serie 1972 finns två flyg
maskiner so:n använts av svenska flyg
vapnet.
Så även om det inle blir något f1yg
vapenfrimärke just lill 50-årsjubileet sä
tyck e, jag inte att Flygvapnet är miss
gynnat i var frimärksutgivning. särskilt
inte i fö rhallande till armen och marinen
eller totallörsvaret överhuvudtaget.
Med vänlig hälsning
Ove Rainer

II
Per Olof Sundman frågade I en ledare I
Vecko-Journalen (75--03--12): "Ger postverket
tusan i kunderna?" BI a cirka en miljon ~ill
försvarst frivilligt ansl utna frågar sig också
detta!
, B) KULTUR? - Jag frågar Dig Ove Rainer:
Ar Inte flyg . flygteknik. att flyga - är inte det
kultur? T o m konst? Ar Du medveten om att
flyget fått sin snabba utveckling genom fred
liga. militära in5oa,tsar inte bara I Sverige?
Vore Inte f1yqteknik att betrakta som själv
klar kultur, skulle inte museer världen öv&/'
(såväl blandat tekniska som rena flyg museer)
ägna intresse och upplåta plats åt gångna
tiders olika militärflygplan. Och känner Du
och Dina frimärksmedarbetare till att Musei
och utstäl!.ningssakkunniga ('MUS 65 ') i fjol
höstas till chefen för utbildningsdepartemen
tet överlämnade silt delbetänkande angående
skapandet av ett f1ygmilitär,t museum? I be
tänkandets Inledning står bl a: "MUS 65 anser
att det svenska militärflygets utveckling är av
så stort inlresse all del är angelägeb att skapa
ett museum som kan ge dessa saml.i ngar (här
syftande på flygvapnets Malmen -samlingar)
vederbörlig vård och hålla dem tillgängliga
för allmänheten. Ut,edningen ser vid denna
bedömning icke blott till de snävt mll'ilåra
aspekterna utan också till det vidare försvars
pOlitiska perspektivet liksom även till den so
ciala och ·ekonomiska betydelse som flyget
och flygutvecklingen har i vårt land."
Mina "utgjutelser " betr svenskt militärflygs
funk1tlon och tradit ion etc. som Du ej vilie
kommentera. ha.!' alltså ful~t fog för sig I I detta
instämmer all" de tidningar som (genom
FLYGvapenNYTT :s aktion)
observerat och
kommenterat " lrimärk5oaffären" .
Ord
som
"småaktighet", "snorkig" och "'P -OSTVER
KET" m m har kunnat läs'as i såva" rubriker
som övrig text. - Skulle Jag dessutom tordas

Men vad
är nu
detta

???
Jo. det som ovan visas är det frimärke (skala
1/1). som 11/1 hösten utkommer i serien ·Vaka.
värna, hjälpa' I Vem ser att det är en hkp ur
FLYGVAPNET?? Av det myckna underlag
från FS/lnfo. valdes det minst lyckade. Det är
knappt man tror att valet är en tillfällighet .•.
Är SKANDAL ett för starkt ord?

göra mig till tolk för stämningar bland flyg
vapnets personal. så tror jag mig våga påstå
att det· råder en lika kämpastark som disci
pline.rad indi~nation Över Poststyrelsens be
handling av ärendet och inte minst övar de
framförd1 s.k. motiveringarna' för ett avslag .
Vi förstår abt det gått prestige i denna fråga.
Men svag och beklagansvärd är blotb den som
låter sig regeras av något så karaktärslöst
som prestige! - Ett välment råd från en dryg
åttondel av det sve·nska folket: OVE, TAN'K
OMI ... ELLER AVGA!
Jahn CharlevIIIe

• På sid 34 avslutningsvis en för
klarande resume av de brevvändor
och framställningar som gjorts från
bägge parter, FV och Poststyreisen:
33

När FLYGVAPNET
griper in:

•

~

,•

Fllr sin mastiga presiatlon all som världens förste flygförare passera 2.000 flygtimmar med fpl
35 Draken tilldelades kn Lage (Anders, Ragnar) Zachrlsson, vid en högsl "förtjusande" kamrat
fest uti s k lokal på F16 en aprIlkväll, en graverad sIlversklII av Saab-Scanlaa representant John
Dahlin. Della högtidliga livsögonblIck förevigades givetvis av den alltid alerte p16tslagaren
Nisse Andersson. Som synes av bilden ovan har 'Zacke' an hel del andra prylar all hIllla räll
på. Della därför all han dessutom nu för goll (tredje glIngen gillt) upphört all Ijäna Ärna.
Medaljen skänkles aven ej namngiven F16-Qulnna. Jaklspjutel fick Z av chefen för F16:s upp
visningsgrupp, som påminnelse att nu är'e Z som jagas. (Z har nllmllgen, tillsammans med en
ar.nan årsbroder från F16, kn Lars·Erik Algborn, flyttat till måldlv/F13 M.) 'Jlstopet donerades
Inte från något bryggeri. Fler gåvor kom Lage till del och många varierade telegramtexter fram
fördes i yster tävlan med annat skanderande, men alll kan ej berättas . . • sådana här slunder
skall upplevas. - LYCKA TILL! utropar dock FV-Ny1t lill 'bägge blida', tvll lika färggranna som
m6lmedvetna FY-representanter ,

• För läsaren som inte känner bakgrundsslo
ryn till texten å sid 33, här så en kortfattad re·
sume,
Brev 1: Flygvapen- och flygstabscheferna
undertecknade (73-11-16) ett brev till ' Kungl
Poststyreisen' och hemställde att ett jubi
leumsfrimärke skul le övervägas - FV SO år,
gärna med flyg motiv från förr och nu .
Brev 2: Svar kom (74--{)1-22) från Poststy
relsens frimärksavdelning undertecknat av Per
Pååg. " I princip uppmärksammar PoststyreI
sen endast jämna 100 år i jubileumssamman
hang " . blev kvintessensen av det 18 rader
"långa'" svaret. En poststämpel -utväg (avgifts
bel agd) öppnades avslutningsvis.
Brev 3: 74--{)7---{)9 gjordes en ny FV-fram
ställan. Denna gång direkt till generaldirektö
ren Ove Rainer . Avsändare var flygstabens in·
formationschef, övlt Ulf Björkman. Brevet del
gav FV:s ledsnad över den negativa inställ- '
ningen och pekad e bl a på SAS 10-årsju bi
leumsfrimärke. Vidare betonades vårt flygva
pens unika ålder; få utländska FV kan Skryta
med fler år på nacken. (Svenskt militärflyg

är som bekant ännu äldre, 63 år.) Ett jubi
leumsfrimärke rtl€d flyghistoriskt motiv före
sl'Ogs ånyo.
Brev 4: Nytt svar inkom 74-1(}-{)2, men åter
från frimärksavdelningen (t f avd.dir Arne Alm
quist). BI a sades: "Det har bedömts olämp
lig~ och i synnerhet 5O-årsjubileum för sådan
verksamhet " . Betr äld·re fpol:-typer tyckte han
att det räckte med de flygplan som fanns i
serien "posMlyg", av vilka två påstods ha
figurerat i FV. (Sanningen är att 4 av typa<
na någon gång har bjä nstgjort inom mIlitär
flyget, me·n Inget av de på frimärkerna expo
nerade exemplaren!) Till sist upp·l'istes om
att en hkp ur FV i räddningstjänst skulle ut
komma å franko till hösten .
Brev 5: FLYGvapenNYTT nr 4/74 tog upp ju
bileumsfrimärksfrågan i ett öppet brev till Ove
Raine·r och exemplifierade med utländska fri
märken mBd militärf.lyganknytning. Signaturen
"Vaudeville" uppmanade O.R. att avgå om
ej rättning mittåt företogs.
Brev 6: Svar inkom från gen.dir Ove Rainer
(!!) 75--03-21, vilket kan studeras på sid 33 .
Brev 7: Aterfinnes på sid 33.

• • • En sovjetisk besöksgrp om 32 man, med 6
MiG·21 :Or (= 'FIshbed ' L) och 1 An-12:a, gäslade FV
den 9-13 juni. BI a gjordes en flyguppvisning på Fll,
som gav ett ryckigt intryck. Speciellt 4:an hade svårt
att hänga med (nedan). En pilch-up störning (gm än d
virvlar?) kunde slutat mycket illa . Dessutom körde
grp-ch av taxibanan (t h), men visade därmed fpl :s
utmärkla gräsegenskaper. - 3-plansteckningen längst
t h visar de senaste Fishbed·verslonerna, som har
förstärkla vingar (Iar mer last) samt ökad bränsle
volym (I ryggåsen) . Har även en förbättrad jaktradar
('Jay Bird; även i Foxbat) och en kraftigare motor
(som på lång höjd ryker krafligt). Beväpning : AA-2
Atoll jaktrb (= 2 radar· + 2 fR·styrda) + en 23 mm
2·pios·kanon (GSch·23 : 2000 skott). - Mer I nr 3/74.
Foto: Jahn Charleville .

•

Flygvapnets räddningshelikoptrar (HKP 4) fil r ofta
rycka In I civila hJlllpsammanhan!l, Den 1/5 t ex fick
en svllrt skadad rysk fiskare tas först till Visby lasa
rett och senare till Karollonska I Sthlm , - Men Inte
I6g väl den ryska antennbemängda fiskeflottan I det
lugna vädret 4 dlsl.mln från Gotska Sandön??
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