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Tack!

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) är ett samarbetsprojekt 
mellan Försvarshögskolan (FHS), Kungl Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) 
och Kungl Örlogsmannasällskapet (KÖMS). FOKK finansieras av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse, för vilket vi framför ett varmt tack.
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Förord av Kent Zetterberg
 

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) är ett samarbetsprojekt 
mellan Försvarshögskolan (FHS), Kungl Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) 
och Kungl Örlogsmannasällskapet (KÖMS). Syftet är att göra en samlad kun-
skapsinventering och forskningsinsats rörande det svenska försvarets utveckling 
under det kalla kriget.

Frågor kring försvarets roll i säkerhetspolitiken, utformningen av svensk stra-
tegi, operativa principer och försvarsdoktrin, utvecklingen inom försvarsgrenar-
na, taktik, försvarsindustri och totalförsvarsmodellen, står i fokus för forskning-
en. Hittills har FOKK publicerat sjutton rapporter. Projektet beräknas avslutas 
åren "#$#–"#$$.

Det svenska luftförsvaret nådde ett stort omfång och var av internationell 
klass under det kalla kriget. Utvecklingen av det moderna flygvapnet sköt fart 
med försvarsbeslutet $%&' och nådde en höjdpunkt under $%(#- och $%)#-talen. 
Från försvarsbeslutet $%(' började dock en viss nedgång i flygvapnets kvantitet, 
vilket man sökte motverka genom en höjd kvalitet. (Stril )#, system *( och *!, 
krigsbaser med stor utspridning, Rb )' mm.) Flygvapnet räknade $%)# cirka 
$### krigsflygplan, vilket var en med internationella mått hög si+ra. (Se även 
Bertil Wennerholm, Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska 
flygvapnet i försvarsbesluten !"#$–!"%&. Underlag, beslut och genomförande i natio-
nellt och internationellt perspektiv. FOKK rapport nr ', Svensk flyghistorisk för-
ening, "##)).

I denna bok behandlar överstelöjtnant Tommy Pettersson, fil mag, flygvap-
nets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin under åren $%('–$%)). Hans 
analys av ämnet, inte minst rekonstruktionen av doktrinbegreppet, är impo-
nerande. Boken bygger på tidigare hemligstämplat material. Fokus ligger på 
det svenska flygvapnets övergång från freds- till krigsorganisation. Det är första 
gången vi i klartext får reda på hur flygvapnet tänkte agera och försvara landet 
i krig. 

Citius, altius, fortius – ”Snabbare, högre, starkare” är de olympiska spelens 
kända paroll. 

Post nubila Phoebus – ”Efter moln kommer solen” sade de gamla romarna.
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Båda sentenserna kunde ha gällt flygvapnet under åren "#$!–"#%%; då lyste 
det svenska flygvapnet klart.

Kent Zetterberg
Professor, forskningsledare FOKK
(Försvaret och det kalla kriget)
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Författarens förord

Boken Du håller i handen är kanske något ovanlig inom den flyghistoriska gen-
ren. Den handlar om det svenska flygvapnet mellan "!#$ och "!%%, men inte 
primärt om vare sig teknik, flygplan eller flygförband. Istället handlar boken 
om hur flygvapnet tänkte sig det framtida kriget och hur man förberedde för-
svaret av Sverige. Jag har själv sedan "!$! verkat i detta flygvapen som idag till-
sammans med Försvarsmakten i övrigt är mycket annorlunda. Något invasions-
hot mot riket finns inte i nuläget, och bedöms inte heller finnas inom överblick-
bar framtid. Våra svenska militära förband verkar istället både i närområdet och 
globalt tillsammans med andra länder för fred och säkerhet i olika krishärdar. 
I många fall nog så utmanande uppgifter jämfört med det kanske mer digita-
la invasionsförsvaret. Samtidigt började jag flyga på Krigsflygskolan när muren 
fortfarande delade Berlin, och jag flög Attackviggen när vårt östliga grannland 
fortfarande hette Sovjetunionen. Arbetet med denna bok har gett mig väsentligt 
ökad förståelse för det flygvapen jag själv började i under det kalla krigets sista 
skälvande år, och även om en hel del givetvis förändrades från "!%&-talet fram 
till "!$&-talets slut är, enligt min mening, det mest slående hur mycket som för-
blev sig likt. Bakgrunden till denna bok är att jag under '&&%–'&&$ genom-
förde Försvarshögskolans två-åriga chefsprogram för att kunna bestrida övers-
telöjtnantsbefattningar i Försvarsmakten. Som ett led i utbildningen ingick en 
större enskild uppsats, men då jag hade en civil kandidatexamen i militärhisto-
ria sedan tidigare, inklusive en kandidatuppsats inom ramen för ämnet krigsve-
tenskap, fullföljde jag istället magisterkursen i historia vid Stockholms univer-
sitet. Denna magisteruppsats, som för övrigt kan återfinnas i elektronisk form 
via Försvarshögskolan på Anna Lindh bibliotekets hemsida, utgör grunden för 
alstret i Din hand. Visserligen har bokversionen ökat i omfattning, illustrerats, 
språkligt delvis skrivits om samt populariserats lätt i syfte att tilltala en bredare 
publik, men det är i princip samma undersökning och arkivstudier som ligger 
till grund för resonemangen. 

Därav följer också att många olika personer har hjälpt mig under resans 
gång, alltifrån första utkastet till uppsatsens frågeställning sommaren '&&( till 
denna boks slutliga layout vårvintern '&&!. Några jag särskilt vill lyfta fram och 
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tacka är professor Kent Zetterberg och överste Bertil Wennerholm, vilka varit 
med från början som mina uppsatshandledare och genom sina engagemang i 
forskningsprojektet FOKK, Försvaret och kalla kriget, sett till att denna publi-
cering blivit verklighet. Magnus Petersson, som då arbetade vid Försvarshög-
skolan, har också aktivt förbättrat uppsatsen. Detsamma gäller även många an-
dra av Försvarshögskolans lärare samt mina kurskamrater i chefsprogram "#–
"$, ingen nämnd och ingen glömd. Vid Stockholms universitet har uppsatsen i 
olika grader av fullbordan seminariebehandlats under ledning av både professor 
Olle Ferm och professor Sven Lilja. Ett tack till båda, liksom alla de studenter 
vid universitetet som varit tvungna att sätta sig in i en mängd militära begrepp.

Både uppsats och bok bygger till mycket stor del på flygstabens hemliga ar-
kiv och hade det inte varit för all hjälp jag fått av Krigsarkivets personal, med 
krigsarkivarie Ulf Söderberg i särskild åtanke, hade arbetet kanske blivit oöver-
stigligt. Detsamma gäller den ytterst professionella personalen på Anna Lindh 
biblioteket i Stockholm som alltid varit behjälplig i litteratursökandet. Jag vill 
också tacka general Bengt Gustafsson och Lennart Andersson, vilka båda låtit 
mig ta del av sina då opublicerade bokmanus. Ett särskilt tack också till Robert 
Dalsjö som låtit mig ta del av bakomliggande källmaterial till hans avhandling 
om det hemliga västsamarbetet under det kalla kriget.

Det hade inte heller blivit någon bok om det inte varit för SMB, Svenskt Mi-
litärhistoriskt Bibliotek, och dess engagerade personal. I första hand vill jag här 
tacka min redaktör Petra Andersson, Samuel Svärd som ritat kartorna samt Jan 
Waernberg, vars kunskaper och grävande i olika bildarkiv ligger bakom många 
illustrationer i denna bok.

All hjälp till trots kan det förekomma felaktigheter i boken. I så fall är det 
självfallet mitt ansvar och ingen annans. Det bör kanske i detta sammanhang 
också förtydligas att alla åsikter som framförs i boken är mina egna och att 
jag här inte på något sätt representerar Försvarsmakten eller någon annan 
organisation. 

Sist men inte minst vill jag också tacka min familj. Min far Bo Pettersson för 
att han entusiastiskt alltid läst olika utkast och kommit med synpunkter om vad 
en lekman kan uppleva som svårsmält, samt min älskade hustru Malin och våra 
underbara döttrar för att de stått ut med att jag stundtals prioriterat skrivande i 
datorskärmens bleka sken högre än familjelivets värme.

Grönadal, Blekinge, december %""$.

Tommy Pettersson
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Inledning

En sommardag !"#! uppförde Östtyskland Berlinmuren, som senare skulle 
komma att symbolisera epoken kalla kriget. Året därpå, under den så kallade 
Kubakrisen, kom dessutom kanske detta kalla krig så nära ett termonukleärt 
varmt krig som det någonsin skulle komma. Sverige utgjorde på grund av sitt 
läge och sin nord-sydliga utsträckning nära på hälften av den europeiska front-
linjen mellan öst och väst, och hade vid denna tid ett förhållandevis starkt för-
svar. Flygvapnet var sannolikt det femte största i världen, bekostat med egna 
medel och med flygmateriel tillverkad av en inhemsk försvarsindustri.! 

Denna bok handlar om de svenska flygstridskrafterna under det kalla kri-
gets !"#$-tal, och hur flygvapnet då planerade att försvara Sverige i händelse av 
krig. Målgruppen är den militär- och flyghistoriskt intresserade allmänheten. 
Det underlättar sannolikt läsandet om man är någorlunda väl bevandrad i efter-
krigstidens politiska och militära historia, men ska inte vara en förutsättning.

Flygvapnet hade kring 1960 cirka 1000 krigsflygplan, en med internationella mått imponerande 
siffra. Moderniteten var också hög, här representerad av nya J 35 Draken på F 13 i Norrköping. 
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Inledningskapitlet börjar här med en redogörelse för syftet med boken och 
dess disposition, varefter ett antal centrala begrepp diskuteras och undersök-
ningens metod presenteras. Därefter redogörs för källmaterialet och den litte-
ratur som ligger till grund för boken. Till sist diskuteras bokens avgränsningar 
och terminologi. Allt relativt kortfattat då det för den intresserade läsaren finns 
mer att läsa angående metodologi i en vetenskaplig bilaga sist i boken. 

Syfte
Under kalla krigets kanske farligaste fas hade alltså Sverige ett för sina förhållan-
den mycket starkt flygvapen. Samtidigt är inte mycket publicerat om hur detta 
flygvapen avsåg försvara landet i händelse av krig. Vidare är perioden, liksom 
decenniet före, på många sätt ett uppbyggnadsskede för det moderna flygvapnet 
och kan därför bidra till förståelse även för senare perioder av kalla kriget. Tids-
perioden !#$%–!#&& och källmaterialet i form av flygstabens hemliga arkiv har 
inte studerats utifrån detta syfte förut. Kanske främst på grund av att det hem-
liga materialet om operativ planering med mera har varit, och till stor del fort-
farande är, sekretessbelagt. Startåret !#$% är valt på grund av att ett par liknande 
undersökningar genomförts fram till detta årtal och dessutom på grund av det 
viktiga försvarsbeslut som fattades då. Slutåret !#&& beror, förutom på att hålla 
materialet och omfattningen på en rimlig nivå, på att fram tills dess var chefen 
för flygvapnet operativ chef för flygstridskrafterna. Därefter reformerades den 
högre regionala ledningen vilket skulle fått konsekvenser för både metod och 
källmaterial om undersökningen tidsmässigt fortsatt längre fram.

Vidare är doktriner på operativ nivå aktuella och viktiga frågor för Försvars-
makten idag. Under perioden !#$%–!#&& fanns dock ingen uttalad svensk luf-
toperativ doktrin, och först "''$ fastställdes en dylik. Genom att beskriva flyg-
vapnets krigsorganisation och avsedda operativa nyttjande under det kalla kri-
get mellan !#$% och !#&& utifrån doktrinbegreppet, samtidigt som detta proble-
matiseras genom analys ur olika perspektiv, kan förhoppningsvis boken tjäna 
ett bredare syfte som bakgrundsbelysning till dagens arbete. 

Syftet är alltså att beskriva och diskutera svensk luftoperativ krigsplanering 
!#$%–!#&& utifrån ett doktrinbegrepp, där en outtalad doktrin kan sägas rekon-
strueras efter en analytisk modell. För ökad förståelse analyseras också denna 
beskrivning ur flera perspektiv.

Disposition
Boken består av två huvudsakliga delar. I del ! beskrivs Sveriges luftoperativa 
doktrin !#$%–!#&& under tretton rubriker utifrån metodmodellen nedan. Dess 
inbördes ordning är tänkt att underlätta för läsaren. Först behandlas högre po-
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litiska styrningar i form av till exempel försvarsbeslut, därefter redogörs för då-
tidens upplevda militära hotbild. Sedan följer ett avsnitt om krigsmaktens och 
flygvapnets organisation och ledning i krig, varefter krigsmaktens gemensam-
ma operativa planering behandlas. Därefter beskrivs flygvapnet på taktisk nivå i 
form av fyra kapitel om flygplan och flygdivisioner, stridsledning och luftbevak-
ning, bassystem samt luftförsvarsrobotar. Med detta som bakgrund behandlas 
sedan bokens egentliga fokus, det vill säga flygvapnets krigsplanläggning i vid 
mening, varefter luftoperativ västsamverkan diskuteras. Som komplement till 
denna bild redovisas ett avsnitt om flygvapnets övningar, följt av en beskrivning 
av samverkan med de andra försvarsgrenarna. Till sist presenteras några viktiga-
re flyg- och vapenprojekt som inte realiserades under studieperioden, men som 
icke desto mindre ger värdefulla inblickar i doktrinutvecklingen.

I del # analyseras därefter det empiriska underlaget i syfte att kunna dra några 
sammanfattande slutsatser och för att kunna beskriva flygvapnets luftoperativa 
doktrin i mer koncentrerad form. Förutom ur rationalistiskt perspektiv disku-
teras detta ur organisatoriskt och strukturellt perspektiv. Därefter sammanfattas 
så boken kortfattat, varefter denna boks resultat jämförs med forskningsläget. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning på engelska, ett efterord med mer 
värderande och personligt hållna kommentarer om hur flygvapnet kanske hade 
klarat sin krigsuppgift under !$%&-talet, en bilaga med mer utförlig redovis-
ning av metodologin, en lista med förkortningar samt en fullständig käll- och 
litteraturförteckning. 

Undersökningens teori och metod

I. Centrala begrepp
Ett för undersökningen centralt begrepp som måste diskuteras och definieras 
vidare innan metoden behandlas är doktrinbegreppet. Till att börja med kan 
det slås fast att begreppet doktrin inte användes under aktuell tidsperiod, !$'(–
!$%%, åtminstone inte i ett svenskt luftoperativt sammanhang som här. 

Dagens svenska doktrin definierar begreppet som: ”Ett formellt uttryck för 
den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för verk-
samheten inom det militära försvaret.”# Doktriner kan också förekomma på 
olika nivåer. Dessa nivåer är inte alltid lätta att identifiera och särskilja, men 
kan exempelvis ses som följande sex nivåer: säkerhetspolitisk, militärstrategisk, 
övergripande operativ, operativ, taktisk och stridsteknisk. På de lägsta nivåerna 
pratar man fortfarande i praktiken sällan om doktriner, utan om reglemente el-
ler motsvarande, men det kan trots det ses som doktrinnivåer i detta samman-
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hang. Denna undersökning behandlar som sagt främst den luftoperativa nivån, 
men kommer också att behöva röra sig uppåt och nedåt i denna tänkta hierarki.

Luftoperativ nivå kan vidare behöva förtydligas. Detta begrepp användes un-
der den studerade perioden och i denna bok används därför flygvapnets dåti-
da definition, vilken inte heller bör kännas främmande för dagens läsare. Med 
luftoperativ verksamhet menades då, och följaktligen här, bekämpning av flyg-
stridskrafter, luftburna vapen eller flygtransportmedel med flygstridskrafter el-
ler luftvärn; erforderlig reglering av förflyttning i luften avseende mark- och 
sjöoperativ verksamhet; samt sammanhängande förberedelser vid flygstridskraf-
terna och deras baser, luftbevakningen och alla andra förband och anläggning-
ar i flygvapnet, samt vad rör eldgivning mot luftmål luftvärnsförband ur andra 
stridskrafter.# För att skilja operativ från taktisk användning kan det förra avse 
hur olika flygslag nyttjas i olika skeden, mot vilka måltyper, hur de samver-
kar med varandra och andra stridskrafter, insatsstorlekar med mera. Taktisk an-
vändning däremot avser exempelvis flygplanens uppträdande i förband, val av 
fart och höjd, stridsledning, navigering och anfallsmetodik." 

Högre nivåer för en luftoperativ doktrin utgörs av säkerhets- och försvarspo-
litik manifesterad i bland annat försvarsbeslut samt överbefälhavarens (ÖB) mi-
litärstrategiska överväganden och operativa planering för krigsmakten som hel-
het. Dessa högre nivåer är nödvändiga för förståelse av den luftoperativa nivån.

Andra ingångsvärden är samtidens upplevda hotbild samt det arv man bär 
med sig i olika former. De andra försvarsgrenarna, armén och marinen, stäl-
ler också krav på samt stödjer flygvapnet, vilket är annan typ av påverkan. Den 
svenska försvarsplaneringen och krigsmakten levde inte heller under !$%&- och 
!$'&-talen isolerad från omvärlden, varför eventuell internationell samverkan 
också kan sägas vara en form av påverkan. Flygvapnets organisation, materiel, 
övningar samt krigsplanläggning kan sägas vara produkter av den luftoperativa 
doktrinen. En annan form av produkt är den taktiska nivån, bland annat i form 
av taktiskt nyttjande av flygplan och andra vapensystem, flygbaser samt system 
för stridsledning och luftbevakning. 

Krigsplanläggningen i form av krigstida uppgifter, krigsorganisation, grup-
pering och planerat operativt nyttjande står i fokus för denna undersökning, 
främst utifrån att en luftoperativ doktrin förväntas utgöra en grund för plane-
ring och genomförande av luftoperationer.

II. Metod
På flera sätt, och beroende på vilket perspektiv man anlägger, är det ibland svårt 
att skilja på ingångsvärde och produkt, eller hönan och ägget om man så vill, 
utan det är ofta mer fruktbart att se det som växelverkan eller ömsesidigt bero-
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ende. Är till exempel en organisationsstruktur vid ett givet tillfälle ett resultat 
eller kanske ett ingångsvärde i form av historiskt arv? Hädanefter skiljer boken 
därför inte på orsak och verkan i detta fall utan konstaterar att det är komplext 
och ömsesidigt påverkande. 

Periodens luftoperativa doktrin skall alltså beskrivas och analyseras utifrån 
faktorerna ovan vilket illustreras av den sammanvägda modellen.

I centrum står bokens fokus, krigsplanläggningen i form av i huvudsak krigs-
organisationen och det avsedda operativa nyttjandet, och runt det finns ett an-
tal fält eller faktorer som också behöver beskrivas enligt ovan. De dubbelriktade 
pilarna ska illustrera komplexiteten avseende orsak och verkan dem sinsemel-
lan. Den streckade ringen visar vad boken omfattar och illustrerar alltså sche-
matiskt vad som behöver och kommer att beskrivas. Respektive fält tjänar för 
övrigt också som kapitel i bokens första del och visar på så sätt med hjälp av 
numreringen dispositionen. Tilläggas bör kanske att arv inte har en egen rubrik 
utan behandlas löpande i nästan alla avsnitt utom det sista som tvärtom beskri-
ver utvecklingen av viktigare nya system. 

III. Perspektivsyn
Vidare kan ibland perspektivväxling vara fruktbart för att skapa ökad förståelse 
för ett problem eller ett skeende, allt enligt principen som man frågar får man 
svar. Ett relativt vanligt grepp inom forskningen på detta område är att utgå 

Bokens metodmodell, illustrerande en rekonstruktion av en luftoperativ doktrin. 

Flygvapnets 
krigsplanläggning 9

Krigsorganisation, 
uppgifter, nyttjande
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från rationalistiskt och organisatoriskt perspektiv.# De olika modellerna kan sä-
gas ge doktrinen olika roller. Det rationalistiska synsättet ser doktrinen som 
ett styrinstrument, starkt beroende av högre nivåers doktriner, som förändras 
främst genom impulser utifrån vilka uppfattas av en formaliserad process där 
olika myndigheter eller staber verkar och alla synpunkter vägs samman för bästa 
möjliga helhetslösning. Brister avseende faktisk utveckling förklaras här främst 
av faktorer som exempelvis att doktrinens karaktär av paradigm fungerar som 
ett filter mot omvärlden eller på grund av att politiken ändrar ingångsvärdena 
i form av ekonomiska resurser. Trögheter avseende förändringar kan också del-
vis förklaras utifrån detta, men även av arvet i form av materiel, anläggningar 
och personal. 

För det organisatoriska synsättet är inte doktrinen främst ett styrmedel, utan 
kanske snarare en legitimering av handlingslinjer som kan väljas av andra skäl 
än de angivna, av olika intressegrupperingar som strävar efter olika organisa-
toriska mål. Yttre förändringar har här endast indirekt påverkan på doktrinen, 
främst beror det på hur förändringarna uppfattas och omsätts av dessa intresse-
grupper. Brister kan här vara en följd av exempelvis att de reella maktförhållan-
dena inte återspeglas inom handlingsrekommendationerna utan att de förutsät-
ter en tillrättalagd bild av verkligheten, samt att motsättningar uppstår mellan 
den formella processens utsagor och den reella processens beslut. Trögheter kan 
även förklaras genom den naturligt inneboende trögheten i stora byråkratiska 
system. Vidare beror ofta en analys på vilken aktör, eller i detta fall snarare ak-
törsnivå, man studerar. Denna bok får sägas ha flygvapnet i form av flygstaben 
som primärt studerad aktör, men man skulle kunna tänka sig andra, allt från 
enskilda individer via flottiljer eller eskadrar till landet som helhet.

Ett tredje synsätt, det strukturella, skiljer sig åt avseende förklaringsnivå 
och säger egentligen inget om doktrinförändringar, men åskådliggör däremot 
betingelserna därför. Med strukturellt perspektiv menas här exempelvis ett så 
oformligt begrepp som tidsanda."  

Metodmodellen ovan kan utifrån detta sägas luta åt det rationalistiska hållet. 
Modellen tjänar dock främst som metod för en beskrivning och rekonstruktion 
av en outtalad doktrin. I den därpå följande analysen i bokens andra del kom-
mer denna beskrivning att analyseras och diskuteras även ur organisatoriskt och 
strukturellt perspektiv, samtidigt som olika aktörsnivåer beaktas. Allt i syfte att 
bidra till ökad förståelse. 

IV. Arkivmaterial
Det huvudsakliga källmaterialet för denna bok består av flygstabens hemliga 
arkiv !$#% till !$"", arkiverat i Krigsarkivet. Det finns andra stabers arkiv som 
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kunde ha studerats, men flygstaben under chefen för flygvapnet (CFV) hade 
vid denna tid ett helhetsansvar för flygvapnet avseende både operativa frågor, 
allmän planering, krigsplanläggning, utbildning, övning, materielanska#ning 
med mera. Därför är detta arkiv det viktigaste för denna undersökning. Bakom 
ställningstagandet om det hemliga arkivet ligger ett antagande om att det öppna 
arkivmaterialet återspeglas bra av tidigare forskning och använd litteratur. En li-
ten del av flygstabens arkiv är vidare kvalificerat hemligt och arkiverat på Hög-
kvarteret. Detta arkiv har inte använts, främst för att det inte var praktiskt möj-
ligt att använda i den magisteruppsats boken bygger på. Enskilda före detta kva-
lificerat hemliga handlingar som ställts till mitt förfogande från olika arkiv har 
dock använts, vilket framgår av notapparaten. Flygstabens hemliga arkiv är för 
övrigt fortfarande klassat som hemligt från och med !$%!, varför denna bok har 
sekretessgranskats före publicering. Sekretessen berör i huvudsak en del berg-
rum av olika slag som fortfarande kan användas.

Flygstabens hemliga arkiv är omfattande, och för denna undersökning har 
centralexpeditionens inkommande och avgående skrivelser mellan !$&' och 
!$%% valts ut. Även detta utgör ett relativt stort material, successivt ökande år 
från år. Som exempel kan nämnas att för !$&' innebär det cirka !()) avgående 
och inkommande hemliga skrivelser, medan det för !$%% vuxit till totalt över 
*))) skrivelser. Urvalsmetoden jag använt utvecklas i den vetenskapliga bila-
gan, liksom hur bokens hänvisningar till Krigsarkivet ska tolkas.

V. Litteratur
Vad gäller tidigare forskning och litteratur kan man till att börja med konstatera 
att det finns en mängd flyglitteratur som behandlar !$&)- och !$%)-talen avse-
ende flygplan, teknik, fredsorganisation med mera. Det mesta är emellertid av 
karaktären minnesböcker över förband eller flygplanstyper, och vad gäller forsk-
ning inom samma ämne och/eller tidsperiod har framför allt följande verk iden-
tifierats och använts. 

Bertil Wennerholms (())%) Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i 
det svenska flygvapnet i försvarsbesluten !"#$–!"%& studerar doktrinutveckling i 
flygvapnet främst utifrån försvarsbesluten mellan !$+( och !$&', samt ser myck-
et på flygmateriel och internationella jämförelser. Christer Erixons uppsats 
(()))) ”Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning !$+&–!$%)” studerar dok-
trin och uppgifter, till stor del utifrån flygstabens före detta hemliga arkiv, men 
slutar i praktiken undersökningen !$&' trots titeln. Båda dessa alster har alltså 
ett syfte snarlikt mitt, men jag börjar min undersökning där de slutar sina tids-
mässigt. Material och metod skiljer dem dock åt sinsemellan. Ett tredje verk, 
som behandlar samma tidsperiod men med ett annat studieobjekt, är Bengt 
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Wallerfelts (!###) Si vis pacem – para bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigs-
planering !"#$–!"%$. Den boken beskriver i huvudsak den övergripande militära 
nivån medan flygvapnet och luftoperativa spörsmål behandlas relativt summa-
riskt, samt har vidare inte doktrinbegreppet i frågeställningen. 

En annan uppsats som behandlar luftoperativa frågor är Peter Wretmans 
(!##$) ”Luftvärnsrobot %"”. Som titeln anger avhandlar den endast en begrän-
sad del av föreliggande undersökning, men är intressant främst eftersom ett 
av Wretmans syften är att klarlägga vilken luftförsvarsdoktrin anska&ningen av 
detta robotsystem byggde på.   

Alla dessa verk är akademiska uppsatser som publicerats i bearbetad form, 
och som föreliggande bok kan sägas bygga vidare på, antingen avseende tids-
period eller nedbrytningsgrad. I kapitel !" återanknyts till resultaten i samband 
med en jämförelse med forskningsläget.

En hel del annan litteratur har kommit till användning i arbetet med denna 
bok, och några exempel ges här medan läsaren för en fullständig redogörelse 
hänvisas till den avslutande käll- och litteraturförteckningen. För allmän histo-
risk information om flygvapnet tjänar bland annat Annerfalks Flygvapnet – en 
historisk översikt som gavs ut !##' inför flygvapnets ()– års jubileum. Avseende 
teknik används i huvudsak jubileumsboken Flygteknik under !&& år: den flygtek-
niska utvecklingen !"&'–(&&'. Gunnar Åselius Kalla kriget från *))( bidrar med 
en del av världspolitikens stora drag. Vad gäller Sveriges säkerhets- och försvars-
politik bistår främst Cars, Skoglund & Zetterbergs (!#"%) Svensk försvarspolitik 
under efterkrigstiden. I samband med säkerhetspolitiken, men med betoning på 
västsamarbete, används även Magnus Peterssons avhandling Brödrafolkens väl 
och Robert Dalsjös Lifeline lost från *))$ respektive *))%, och med betoning 
på atomvapenfrågan Wilhelm Agrells Svenska förintelsevapen från *))*. Avse-
ende en av de stora frågorna under !#%)-talet, Viggensystemets utveckling, an-
vänds bland annat Ingemar Dörfers avhandling System '% Viggen från !#($, som 
för övrigt nyttjar ett utpräglat organisatoriskt synsätt. Sven Stridsbergs böcker 
om Viggen och Lansen har också fått bidra med uppgifter om dessa flygsystem, 
liksom Bo Widfeldt gjort om exempelvis Draken. Parallellt med det ursprung-
liga uppsatsarbetet pågick för övrigt en undersökning av flygbassystemets ut-
veckling med Lennart Andersson som redaktör. Manuset till Svenska flygbaser 
har behjälpligt ställts till mitt förfogande. Detsamma gäller Bengt Gustafssons 
bokmanus till Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget. Under arbe-
tets gång har också Mikael Nilssons avhandling Tools of Hegemony publicerats, 
vilken behandlar svensk-amerikanska relationer med fokus på anska&ningen av 
militära robotar !#'+–!#%*. 

Vidare har en hel del forskning genomförts avseende doktriner på en hö-



!"

gre säkerhetspolitisk och försvarspolitisk nivå. Nämnas bör Wilhelm Agrells av-
handling (!"#$) Alliansfrihet och atombomber. Kontinuitet och förändring i den 
svenska försvarsdoktrinen !"#$–!"%&, då denna även tjänat som inspiration för 
metodiken. Detsamma har Anders Berges avhandling Sakkunskap och politisk 
rationalitet. Den svenska flottan och pansarfartygsfrågan !"!%–!"'". Sakområdet 
är som synes ett helt annat, men Berge studerar mellankrigstidens sjöoperativa 
doktrin, vilket har nivåmässiga paralleller till min undersökning, och resonerar 
kring rationalistiska och andra förklaringsmodeller. 

VI. Övriga källor
O%entligt tryck har också använts, främst i form av dåtida publikationer som 
ÖB:s underlag inför periodens försvarsbeslut, i form av o%entliga utredningar 
som till exempel SOU !"&':!( Krigsmaktens högsta ledning och neutralitetspo-
litikkommissionens mer nutida betänkande SOU !""):!! Om kriget kommit… 
Förberedelser för mottagande av militärt bistånd !"#"–!"(", samt nutida publika-
tioner om doktrinbegreppet på olika nivåer.

Muntliga källor har inte använts för denna bok, utom indirekt som hjälp i 
materialsökandet eller i publicerat utförande i form av FOKK vittnesseminarier 
angående exempelvis luftstridskrafterna och gemensamma operationer.  

VII. Avgränsningar
Utifrån syfte och metodbeskrivning följer att fokus ligger på att beskriva en luf-
toperativ doktrin utifrån flygstridskrafternas avsedda operativa nyttjande med 
stöd av bland annat taktiska delsystem som bas- och strilsystem, högre nivåers 
styrningar, upplevd hotbild, flygstabens planering och flygvapnets krigsorgani-
sation. Denna bok behandlar alltså inte exempelvis flygförvaltning, verkstads-
tjänst, utbildningsfrågor, helikoptersystem, transportflyg, eldrörsluftvärn med 
flera komponenter. Flera av dessa faktorer, exempelvis utbildning i vid mening, 
skulle man med visst fog kunna önska i metodmodellen, varför detta kan sägas 
vara en begränsning av doktrinbeskrivningens räckvidd. Avgränsningen moti-
veras av att en prioritering och förenkling är nödvändig både för att begriplig-
göra ett skeende och av rena omfångsskäl.

Inte heller berörs exempelvis Kongoinsatsen under tidigt !"&'-tal mer än 
ytterst summariskt då den delvis ligger utanför bokens ämne om det kalla kri-
gets invasionsförsvar. Flygvapnets skarpa verksamhet i fred såsom incidentbe-
redskap, flygspaning och signalspaning har också avgränsats bort.*

För att tydligare kunna urskilja särpräglade drag i den svenska utvecklingen 
skulle undersökningen kunna vara betjänt av en internationell jämförelse. En 
ansats till detta görs avslutningsvis inom ramen för det strukturella perspekti-



!"

vet, men av praktiska skäl har inte utländska förhållanden undersökts med sam-
ma djup eller bredd.

Materialvalet, som beskrivits ovan, kan sägas vara ytterligare en avgräns-
ning. Högre nivåer, den politiska och högsta militära, finns som sagt i bearbe-
tad form, men lägre nivåer i form av eskadrar och flottiljer har endast stude-
rats i ringa omfattning utifrån flygstabens arkiv. Vidare är en hel del avseende 
krigsplanläggning ännu klassat som kvalificerat hemligt, och därför inte använt. 
Detta utgör en relativt stor begränsning, vilket symboliseras av den mörka cir-
keln i metodmodellens centrum. Även valet att endast använda skriftligt mate-
rial kan utgöra en begränsning så till vida att det kan ha funnits för doktrinbe-
greppet viktiga saker helt outtalat även i hemliga sammanhang. Periodens o#-
cerare som fortfarande är i livet var dock inte beslutsfattare på den höga nivå då 
så att de kan antas ha säker kännedom om detta.

Vidare något om metoden som också kan sägas ha med avgränsning att göra. 
Syftet är att beskriva en luftoperativ doktrin för perioden, inte att normativt 

Med jaktplansversionen av 
SAAB 32 Lansen, J 32B, 
fick flygvapnet för första 
gången ett jaktplan med 
allvädersprestanda. Dess-
utom var flygplanet snab-
bare än andra samtida 
svenska flygplan tack vare 
sin relativt kraftfulla efter-
brännkammare. Nattjakts-
flottiljen F 1 vid Västerås 
bytte ut sina J 33 Venom 
mot de nyare allväders-
jaktplanen från 1959.
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värdera densamma. Ställningstaganden om rätt eller fel avseende vissa vägval 
kommer alltså inte att göras löpande i boken, liksom inte heller spekulatio-
ner avseende hur väl "#$%-talets flygvapen klarat av sina uppgifter i invasions-
försvaret. Däremot följer avslutningsvis ett efterord där jag gör just det, det 
vill säga kontrafaktiskt resonerar kring hur väl flygvapnet då kunnat lösa sin 
krigsuppgift. 

VIII. Terminologi
Vissa vägval avseende terminologi bör kanske också förtydligas. I huvudsak an-
vänds här dåtida uttryck och inte dagens. Exempelvis hette Försvarsmakten då 
fortfarande krigsmakten, varför detta namn konsekvent nyttjas i boken. Det-
samma gäller användandet av romerska och arabiska si&ror, versaler eller geme-
ner i vissa uttryck, mellanslagens placering med mera. Vissa beteckningar på 
flygplan och robotar förändrades vidare under perioden, vilket kan verka för-
villande för läsaren. Till exempel betecknades alla robotar under utveckling och 
införande med en initial trea som sedan utelämnades på operativa robotsystem, 
samt Attackviggen först som A '( och sedan AJ '(. Ett undantag är sovjetiska 
krigsflygplan som för tydlighetens skull i boken benämns med dagens vedertag-
na förkortningar och namn.)

Förkortningar är vidare en språklig krydda som det militära fackspråket inte 
nyttjar sparsamt. Ambitionen här är att använda dem relativt lite, och i före-
kommande fall skriva ut ordet helt första gången det används. Vid osäkerheter 
hänvisas läsaren till en avslutande ordlista som innehåller en enkel förklaring av 
främst militära förkortningar. 

Några begrepp som kanske bör förklaras här är krigsplanering och krigsplan-
läggning. Med krigsplanering avses alla åtgärder som vidtas i fred för att förbe-
reda verksamheten vid krig och krigsfara. Inom ramen för detta är krigsplan-
läggningen central då den avser operativa och taktiska förberedelser avseende 
förbandens disposition och utnyttjande, ofta i olika planlagda alternativ.

" Wennerholm, B (!%%$) Fjärde flygvapnet i världen?, s "*(.
! Försvarsmakten (!%%!) Militärstrategisk doktrin, s #.
' KrA: FS Centralexp, avg H skr '%! ($'$), !!/"%    "#$*, ”Förslag sektororg…”, FI:vol !$. (Def ur FLU.)
* KrA: FS Centralexp, avg H skr '"% ('%"), !+/+ "#$*, ”Revidering SSP kap $ och (”, FI:vol !(.
+ Exempelvis Agrell, W ("#)+) Alliansfrihet och atombomber, i sin tur bearbetningar av modell I och II från 

den välkända Allison, G & Zelikow, P ("###/!nd ed) Essence of Decision – Explaining the Cuban Missile 
Crises, s "–"". (Förf anm.)

$ Definitionerna av perspektiven ur Agrell, W ("#)+) Alliansfrihet och atombomber, s !$–'%.
( För den intresserade läsaren kan författaren exempelvis rekommendera: Hellström, L (!%%') Fredsflygarna. 

FN-flyget i Kongo !"#$–!"#%, respektive Frick, L W & Rosander, L (!%%*) Bakom hemligstämpeln. 
) NATO-beteckningar, exempelvis Badger för Tu-"$ och Fishbed för MiG-!", infördes i alliansen från "#+*, 

men det tog ytterligare några år innan Sverige anammade systemet. I början av studieperioden användes 
också svenska beteckningar, exempelvis Jägaren, för sovjetiska flygplan.
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Del 1:

En beskrivning av en luftoperativ doktrin
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Kapitel 1

Säkerhetspolitik och försvarsbeslut 

Den studerade perioden #$"% till #$&& omfattade tre försvarsbeslut: #$"%, #$&# 
och #$&'. Innan dessa redovisas bör kanske världsläget i stort kort rekapituleras. 
Säkerhetspolitiskt och militärt präglades perioden helt av det kalla kriget mellan 
stormaktsblocken, som inletts redan något år efter det andra världskrigets slut. 
Under #$"(-talet utvecklades på båda sidor bland annat vätebomber, strategis-
ka kärnvapenrobotar likväl som mindre taktiska kärnvapen, samt atomdrivna 
ubåtar som under följande decennium skulle säkerställa en andraslagsförmå-
ga. Med hänsyn till östblockets konventionella överlägsenhet i Europa avsåg 
NATO tidigt svara med kärnvapen vid angrepp. Vid #$"(-talets mitt efter Kor-
eakriget rådde en viss avspänning, men därefter skärptes åter tonläget mellan 
supermakterna. Bland annat åskådliggjordes detta genom det sovjetiska kros-

Den ömsesidiga misstron stormakterna emellan var länge stor, och det gällde att skapa förtroende 
för varandras avsikter. Ett betydelsefullt möte ägde rum 1963 mellan Sovjetunionens ledare Nikita 
Chrustjov och USA:s president John F Kennedy. 
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sandet av den ungerska revolten #$%", rymdkapplöpningens symboliska start 
med Sputnik #$%&, den olösta konflikten kring Berlin, som kulminerade med 
byggandet av muren #$"#, samt konkurrensen om inflytande i avkolonialise-
ringens Afrika och Asien. Allra tydligast framstod kanske konflikten under den 
så kallade Kubakrisen #$"!. Närmare ett kärnvapenkrig än så kom nog aldrig 
världen under det kalla kriget. Därefter började kärnvapnens praktiska använd-
barhet alltmer ifrågasättas, manifesterat av bland annat det första provstoppsav-
talet #$"', NATO:s nya doktrin om graderad vedergällning från #$"& och icke-
spridningsavtalet #$"(. En ny avspänningsperiod kunde urskiljas från #$")-ta-
lets mitt, även om bilden komplicerades av USA:s ökande krigföring i Vietnam 
och Warszawapaktens inmarsch i Tjeckoslovakien #$"(.#

Man bör också komma ihåg att den sovjetisk-kinesiska alliansen från #$%) 
alltmer knakade i fogarna under perioden för att fullständigt bryta samman 
#$"'. Samarbetet vändes till konfrontation och under #$")-talet förstärkte Sov-
jetunionen sina långa östliga gränser väsentligt.!

Inför försvarsbeslutet !"#$
Sveriges säkerhetspolitiska grundlinje under det kalla kriget benämndes ofta 
som neutralitetspolitik, mer konkret innebärande alliansfrihet i fred syftande 
till neutralitet i krig. Tillsammans med ett starkt svenskt försvar skulle det räd-
da landet från att automatiskt dras in i ett stormaktskrig. Om Sverige trots allt 
angreps av Sovjetunionen var målet att försvara sig tills hjälp anlände, då man 
i allmänhet utgick från att det låg i västmakternas intresse att lämna sådant 
understöd.'

Inför försvarsbeslutet #$%(, som är viktigt som högre doktrinkälla för denna 
bok, lade ÖB Nils Swedlund redan #$%* fram ett långsiktigt förslag till krigs-
maktens utveckling. Ekonomiskt utgick förslaget från att försvarskostnadernas 
andel av bruttonationalprodukten (BNP), vilken budgetåret #$%%/%" var *,& +, 
inte fick överskridas. Men då BNP var stadd i ständig tillväxt föreslogs !,% + 
i årligt påslag plus full kompensation för kommande pris- och löneökningar. 
(Som en jämförelse var Försvarsmaktens andel av Sveriges BNP år !))& #,*( 
+.*) #$%% års försvarsberedning, med försvarsministern och flera partiledare som 
deltagare, hade att ta ställning till detta förslag men begärde också alternativ på 
lägre ekonomiska nivåer. I ljuset av Ungernrevolten och Suezkrisen hösten #$%" 
ändrades dock uppdraget till att utreda mer begränsade besparingar.% 

I krigsmaktens utredning, den så kallade ÖB %&, gjordes detta och förutom 
framtida försvarsstruktur utifrån fem olika ekonomiska nivåer innehöll utred-
ningen bland annat studier om teknikutveckling och krigsrisker, samt en pläde-
ring för svenska atomvapen. Avseende teknikutvecklingen framhölls framförallt 
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att atomvapnen utvecklats, ökat i antal och spritts snabbare än beräknat samt 
att robot- och raketvapen i framtiden skulle ersätta flera äldre vapensystem, 
både i luften, till sjöss och på marken. Den främsta krigsrisken för Sverige sades 
vara att dras in i ett storkrig mellan öst och väst på grund av landets geografis-
ka läge. Västtysklands begynnande upprustning påpekades, främst utifrån den 
förstärkning av försvaret av Östersjöutloppen det innebar, men huruvida det 
ökade eller minskade riskerna för anfall genom Sverige ansågs svårt att avgöra. 
Vidare sågs fientligt användande av atomvapen som sannolikt. Slutsatserna var: 

– att Sverige måste ha ett försvar mot både flyg- och #ärrvapenanfall samt 
mot gräns- och kustinvasion,

– att betydelsen av civilförsvarsåtgärder, främst utrymning, ökade,
– att åtgärder måste vidtas mot avspärrning,
– att landet också måste förberedas mot kemisk och biologisk krigföring, 

samt
– att fiendens möjligheter starkt påverkades av eventuella svenska 

atomvapen.$
Svenska atomvapen motiverades främst med att angriparen sannolikt skul-

le nyttja sådana, vilket tvingade svenska förband till stor utspridning. En stor 
nackdel då angriparen kunde verka kraftsamlat i frånvaron av svenska atomva-
pen. Vidare ansågs atomvapen vara mer kostnadse%ektiva än konventionella va-
pen då de senare måste vara många fler för att nå samma verkan. Även historien 
framfördes som argument då man ansåg sig ha exempel på att två krigförande 
stater som ägt samma slags vapen avstått från att använda dem på grund av osä-
kerhet kring konsekvenserna. Motsatt fanns det skäl att förmoda att risken för 
att atomvapen skulle användas mot oss ökade om vi inte själva hade dem. Dock 
ansåg ÖB inte att Sverige skulle ska%a stora väteladdningar utan mindre, så 
kallade taktiska atomvapen."

Det politiska beslutet
Målsättningen var fortsatt att krigsmakten skulle vara avskräckande, vilket en-
ligt utredningen underlättades av att angriparen också måste räkna med det an-
dra stormaktsblocket och inte kunde angripa oss med full styrka. Om kriget 
ändå kom var målsättningen att möta, hejda och om möjligt slå angriparen vid 
både en gräns- och en kustinvasion samtidigt. Hejda innebar explicit tillräck-
ligt länge för att erhålla stöd utifrån. Målet för säkerhetspolitiken var att hålla 
landet utanför krig. Alliansfriheten var ett medel i fred, syftande till neutralitet 
i krig. Av alliansfriheten och erfarenheterna från andra världskriget följde också 
en strävan efter att göra landet så långt som möjligt självförsörjande på krigs-
materiel, bland annat illustrerat av flygindustrin. Vidare föreslogs en omavväg-
ning innebärande att flygvapnet ökade sin relativa andel av anslagen på flottans 
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Tage Erlander (statsminister 1946–69) och Östen Undén (utrikesminister 1945–62, samt en kortare 
period under mellankrigstiden) var de huvudsakliga arkitekterna bakom den svenska neutralitets- 
och säkerhetspolitiken under en stor del av det kalla kriget. 
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bekostnad. Främst på grund av att övervattensfartyg ansågs vara sårbara i Öst-
ersjön i framtiden med hänsyn till flygets utveckling, och att flygplan var mer 
allsidiga. De stora fartygen, kryssare och jagare, skulle efterhand utgå och ersät-
tas av fler mindre fartyg. Armén och flygvapnet skulle i huvudsak behålla sin 
numerär men moderniseras väsentligt.

Riksdagen nådde #"$% nästan total enighet i frågan, och beslutade i enlighet 
med ÖB $&, fast enligt ett ekonomiskt alternativ som låg $ ' under ÖB:s eget. 
Inbyggt var !,$ ' i årligt påslag plus full kompensation för kommande pris- och 
löneökningar, men trots allt var det nu de ekonomiska ramarna som skulle be-
stämma krigsmaktens innehåll, inte tvärtom vilket det faktiskt hade varit ditin-
tills under det kalla kriget.% 

!"#$-talets försvarsbeslut
Det ekonomiska kompensationssystemet, liksom det mesta annat av vikt, be-
hölls sedan genom de två försvarsbesluten #"(# och #"(). Målsättningen att 
kunna avvärja både kust- och gränsinvasion samtidigt förutsatte enligt ÖB $& 
den högsta anslagsnivån. Riksdagen fastställde dock att krigsmakten skulle kun-
na klara detta ändå. Emellertid tvingades regeringen ompröva detta i ljuset av 
de förbandsnedläggningar som efterhand skedde på grund av den fasta ekono-
miska ramen man satt, och #"(* ändrades det till avvärjning i en riktning och 
segt försvar i en annan. Försvar mot mindre företag och luftlandsättningar skul-
le dock kunna ske i hela landet.

Periodens försvarsbeslut innebar alltså en väsentlig materiell modernisering. 
En annan fråga som löpte under #"(+-talet var hur värnpliktsutbildningen skul-
le reformeras. Principen om den allmänna värnplikten (för män) var oomstridd, 
men krigsorganisationens personella innehåll kan sägas ha förbättrats efter #"(( 
års riksdagsbeslut, grundat på #"(+ års värnpliktskommittés (VU (+) utredning-
ar och försök under fem år, bland annat innebärande tätare repetitionsövningar. 

Även den operativa ledningen av krigsmakten utreddes under perioden, och 
efter #"(( ersattes den rådande trehövdade mark-, sjö- och luftterritoriella in-
delningen av riket med en gemensam indelning i militärområden (milo) di-
rekt under ÖB. Samtliga försvarsgrenschefer ledde därefter endast förbandspro-
duktion. Totalförsvarstanken fick också sin slutliga organisatoriska form i och 
med detta, då civilområden organiserades som spegelbilder till militärområdena 
samt genom att de militära försvarsområdena ändrades till att helt sammanfal-
la med rådande länsindelning. Samhällets hela försvar, totalförsvaret, var en le-
dande princip." 

Den försvarspolitiska enigheten bröts från #"($ i och med den då tillsatta 
försvarsutredningen inför försvarsbeslutet som skulle fattas #"(&. Utredning-
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en började som brukligt arbeta med krigsmaktens förslag (ÖB #$) som grund. 
%&## bestämde sig dock den socialdemokratiska majoriteten för att minska an-
slagen med hänvisning till internationell avspänning och statsfinansiella be-
kymmer. De politiska förhandlingarna fortsatte, och flera nya underlag inkräv-
des från ÖB, men enighet kunde inte längre nås. ÖB:s militärstrategiska be-
dömanden sågs nu endast som ett av flera ingångsvärde, inte som grunden för 
beslut. Budgetåret %&#'/#( sänktes anslagen %" ), och %&#( fattades till slut ett 
nytt försvarsbeslut utan stöd av de borgerliga partierna. Förutom allmänna ned-
skärningar innebar det bland annat ett definitivt stopp för svenska kärnvapen.%" 
Denna fråga hade varit mycket splittrande för socialdemokraterna, åtminstone 
fram till %&#" då man kunde enas om en kompromiss om så kallad utvidgad 
skyddsforskning som tillmötesgick båda lägren. Inga kärnvapen nu, men hand-
lingsfrihet att ska*a dem i framtiden genom tillgång till kompetens och viss 
utrustning.%%

 
% Åselius, G (+""') Kalla kriget, s !&–'".
+ Bell, P (+""!) Världen efter !"#$, s ++(.
! SOU %&&,:%% Om kriget kommit…, s ( och !!.
, FM hemsida, http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/si*ror/Forsvarets-andel-av-BNP-/, +""(-%%-++, kl 

%,:"". 
$ Cars, H C et al (%&(#) Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, s +(f.
# Överbefälhavaren (%&$') ”ÖB-utredningarna %&$'”, s +(+–+&%.
' Överbefälhavaren (%&$') ”ÖB-utredningarna %&$'”, s +&,f.
( Cars, H C et al (%&(#) Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, s !"f.
& Cars, H C et al (%&(#) Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, s !%–!,, samt Iko, P (+""%) ”Ett totalare 

försvar?” (Opublicerad D-uppsats, hos förf.)
%" Cars, H C et al (%&(#) Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, s !'*.
%%  Agrell, W (+""+) Svenska förintelsevapen, s +$'*.
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Kapitel 2

Upplevd hotbild 

Synen på efterkrigstidens hotbild har delvis ändrats över tiden, och efter kalla 
krigets slut har dessutom många arkiv i olika länder öppnats och reviderat bil-
den. Här är emellertid inte ambitionen att beskriva en i efterhand analyserad 
hotbild, utan så som den upplevdes av flygvapnet "#$%–"#&&.

Sovjetunionens flygstridskrafter
Sovjetunionen och dess östeuropeiska satellitstater var den självklara motstån-
daren. "#$% bedömdes Sovjetunionen förfoga över totalt "# $'' krigsflygplan, 
fördelade på (''' jaktflygplan i luftförsvaret, "$'' strategiska bombplan, #$'' 
flygplan av olika typer i frontflyget (som skulle understödja arméns framryck-
ning från respektive militärdistrikt), (''' flygplan i marinflyget samt $'' i luft-
trupperna. Personalen bedömdes vara välutbildad och ha god moral. Kärnva-
pen fanns på stor bredd, både inom det strategiska bombflyget, frontflyget och 
marinflyget. Organisatoriskt befanns det sovjetiska flyget bestå av flygarméer, 
som i sin tur i fallande ordning bestod av flygkårer, flygeskadrar, flygflottiljer 
och divisioner. Flygarméernas storlek varierade beroende på typ, från det strate-
giska flygets drygt $'' flygplan till frontflygarméerna som kunde omfatta över 
")'' flygplan vardera. Typiskt befanns en frontflygarmé bestå av arton jaktflot-
tiljer om (' flygplan, sex attackflottiljer om (' flygplan, sex flottiljer lätt bomb-
flyg om !' flygplan samt vardera en flottilj spaningsflyg och transportflyg, båda 
med cirka !' flygplan."

SSP/!"
Det viktigaste hotbildsdokumentet under den studerade perioden var Strate-
gisk studie och prognos (SSP) av olika årgångar, men det fanns även exempelvis 
Teknisk studie och prognos (TSP) och Handbok Sovjetunionen. SSP/&' angav att 
Sovjetunionen i till Sverige angränsande militärområden (det vill säga Norra, 
Leningrads och Baltiska militärområdena samt Kaliningradområdet) samt Po-
len och Östtyskland tillsammans förfogade över *#' medeltunga bombplan, 
"$&' jakt-/attackplan, "$' lätta bombplan, !$' spaningsplan och !"' transport-
plan. I samma område fanns *' stående armédivisioner, fördelade på "# infan-
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teri-, "# mekaniserade, "$ pansar- och fyra reducerade luftlandsättningsdivisi-
oner. Totalt i Östersjön hade östsidan sex kryssare, !% jagare, &' ubåtar, %( fre-
gatter och drygt ($$ mindre örlogsfartyg. Dessutom fanns i den europeiska de-
len av Sovjetunionen ytterligare cirka %)$$ bombplan, %($$ jakt-/attackplan, )$ 
stående armédivisioner samt de marina stridskrafterna i Norra Ishavet och Svar-
ta Havet. Den Norra Marinen var för övrigt ungefär lika stor som den samlade 
marina styrkan i Östersjön. En månad efter mobilisering bedömdes Sovjetunio-
nen dessutom kunna disponera ytterligare cirka %"( armédivisioner, jämte ($ ar-
médivisioner i övriga Warszawapaktsländer. 

Tillgången på transportflygplan medgav luftlandsättning av en luftlandsätt-
ningsdivision per omgång förutsatt att en del civila transportflygplan också ut-
nyttjades. Dessutom hade Sovjetunionen i det aktuella området helikoptrar för 
ett halvt luftlandsättningsregemente per omgång. I Östersjön bedömdes vidare 
finnas specialtonnage för endast delar av en division, men det i Östersjön nor-
malt förekommande handelstonnaget medgav fyra till fem divisioner i en om-
gång. Dock innebar handelsfartyg krav på hamnar för att få i land den tunga 
utrustningen.

NATO:s stående styrkor i Europa var betydligt mindre, främst gällande ar-
méförband där man endast hade cirka !$ divisioner totalt i Europa, koncentre-
rade till främst Västtyskland. Tre divisioner bedömdes finnas gripbara i USA för 
flygtransport till Europa, vilket skulle ta två till fyra veckor. Att mobilisera, ut-
rusta och sjötransportera ytterligare sex till tio amerikanska divisioner bedöm-
des ta tre till fyra månader. I Europa bedömdes sammanlagt ytterligare tolv divi-

Den sovjetiska 
stridsvagnen T-55 
under framryck-
ning. Sovjetunionen 
hade under det 
kalla kriget ett nu-
merärt överläge 
gentemot västmak-
terna när det gällde 
pansrade stridsfor-
don av olika slag.
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sioner kunna mobiliseras på en vecka, samt "# på en månad. Avseende luft- och 
sjöstridskrafter var förhållandet jämnare och där kunde också amerikanska och 
brittiska förstärkningar relativt snabbt komma på plats."

Flygvapnets syn
SSP reviderades kontinuerligt under ledning av försvarsstaben och låg till grund 
för krigsspel och övningar på högre nivåer, liksom studier av framtida vapen-
system och organisationer. I sin fullständiga form har SSP av naturliga skäl inte 
återfunnits i flygstabens arkiv, men alla studerade remisser och synpunkter är på 
många sätt bättre då de tydligt återger chefen för flygvapnets (CFV) och flygsta-
bens upplevda hotbild. $%#% vände man sig till exempel mot bedömningen att 
Sovjetunionen inte kunde utföra en isolerad strategisk luftinvasion mot Västeu-
ropa. Förutsatt att den kunde genomföras överraskande var en luftinvasion visst 
möjligt enligt flygvapnet.! För Sveriges del ansåg CFV att krigsrisken var störst 
om Sovjet trodde sig kunna vinna sina mål, genom snabbhet och måttliga pro-
portioner, utan att utvidga konflikten till ett storkrig mot västvärlden. Detta 
isolerade krig mot Sverige och eventuellt Finland ansågs då av försvarsstaben 
som osannolikt och behandlades ytterst kortfattat i SSP, som istället fokuserade 
på en stegvis framflyttning av de sovjetiska positionerna inför en kustinvasion. 
Inte heller ansåg CFV att det skulle krävas det klassiska styrkeförhållandet !:$ i 
sovjetisk favör, i synnerhet inte till sjöss där marinflyget snabbt kunde reducera 
den svenska försvarsflottan. Vidare skulle användande av kärnvapen minska be-
hovet av marktrupp till cirka $:$ enligt CFV, som också ansåg att försvarsstaben 
och armén allvarligt underskattat dessa vapens verkningar. I SSP angavs $%#% 
till exempel att det för att reducera den utgångsgrupperade armén i Skåne med 
#& ' skulle krävas $(& atombomber. Flygvapnet vände sig också mot att de sov-
jetiska styrkebehoven utgick från en mobiliserad och utgångsgrupperad svensk 
krigsmakt. Med hänsyn till sovjetiska flyganfall, med eller utan kärnvapen, och 
eventuell överraskning ifrågasatte CFV det självklara i detta. Dessutom ansågs 
transportflyget byggas ut kraftigt och snart medge strategiska luftlandsättning-
ar, samt att den svenska kustflottans e)ekt och överlevnadsmöjlighet var kraf-
tigt överdriven. Sammanfattningsvis ansåg CFV att överraskande kuppanfall 
med flyganfall och landsättning via luften och havet av cirka *# &&& man per 
omgång var mest sannolikt och borde vara dimensionerande.*

Marinens betoning av västkustimporten och skyddet av denna, bland annat 
innebärande beredskap att beväpna handelsflottan, gav CFV inte mycket för. 
Han trodde inte på långa avspärrningsscenarier i stil med andra världskriget 
utan förordade lagerhållning i fred av väsentliga importvaror för att klara det 
förmodat korta framtida kriget.# 
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Kuppanfall
I ett yttrande över krigsmaktens fortsatta utveckling #$%$ vände sig vidare CFV 
mot analysen av Sveriges strategiska läge. Den luftoperativa betydelsen var inte 
tillräckligt belyst medan betydelsen av Nordkalotten och Östersjöns utlopp 
övervärderades enligt CFV. De var bara intressanta i kontexten av ett storkrig. 
Däremot skulle det innebära stora fördelar för Sovjet att framgruppera sina flyg-
stridskrafter till Sverige. Tillsammans med att terrorbalansen minskat risken för 
storkrig innebar detta enligt CFV att den reella krigsrisken bestod i ett överras-
kande kuppanfall isolerat mot Sverige i syfte att ställa väst inför fullbordat fak-
tum. Kärnvapen var inte så sannolikt då detta skulle eskalera konflikten till ett 
storkrig. För svensk del innebar detta främst tillräcklig styrka och beredskap för 
att avhålla från överraskande konventionella angrepp.& 

Liknande åsikter återkom #$&' då CFV åter efterlyste fördjupade kuppstu-
dier, eller med andra ord tiden fram till sjunde mobiliseringsdygnet då egent-
liga markstrider först förväntades börja, både med hänsyn till svensk mobilise-
ring och sovjetisk styrkeuppbyggnad. Det framgick också att Sovjet bedömdes 
förfoga över nio armédivisioner öster om Finland, och behövde vid behov till-
föra mer trupp från annat håll, samt att Gotland förväntades ockuperas initialt 
i syfte att kunna flytta fram luftförsvaret.( Avseende den tekniska utveckling-
en ställde sig CFV frågande till om inte betydelsen av )ärr- och markrobotar 
hade överskattats. Bombflygplan skulle även framgent att vara dominerande på 
grund av sin flexibilitet avseende vapenlast och målval. De senaste decenniernas 
utveckling av allt snabbare flygplan som flög allt högre bedömdes fortsätta. Den 
höga höjden underlättades av att atombomber inte behövde fällas med så stor 
precision. Vidare bedömdes Sovjet utveckla atomdrivna flygplan, som kunde 
vara operativa i underljudsutförande redan #$&" och för överljud omkring #$('. 
Hemortsbekämpningen delades in i tre kategorier; avsiktlig terror, utan avsikt-
lig terror samt för att stödja en invasion. Studien utgick ifrån att avsiktlig ter-
ror inte skulle utföras av Sovjet, men CFV ifrågasatte indelningens relevans då 
kärnvapenanfall mot exempelvis flygbaser och radarstationer i Stockholmsom-
rådet i praktiken inte skulle kunna skiljas från terroranfall.* 

#$&# bedömde CFV att lufttruppernas transportflygplan hade ökat till cirka 
(%' stycken, vilket medgav ungefär en luftlandsättningsdivision per omgång 
med full utrustning och ytterligare en halv division om en femtedel av Sovjets 
övriga transportflygresurser ianspråktogs. Vidare gjorde utbyggnaden av flygba-
ser för jetplan i Finland (#( stycken, bedömt ökande till !% stycken #$&%) att en 
eventuell framryckning där kunde gå fortare än förut då taktiskt flyg kunde ba-
seras framskjutet direkt. Antalet sovjetiska krigsflygplan bedömdes minska nå-
got framgent, men det kompenserades av ökad kapacitet.$ Angrepp mot Sverige 
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bedömdes #$%# även av CFV som mest sannolikt omedelbart före eller i anslut-
ning till ett storkrig mellan stormaktsblocken. Ett isolerat sovjetiskt angrepp 
bedömdes inte sannolikt för stunden, men de politiska förhållandena kunde i 
detta avseende snabbt ändras och strategiskt kuppanfall eller hot om terroran-
fall kunde inte uteslutas.#&

Krigsspel
Utifrån SSP/%& utvecklades också ett underlag för #$%& års försvarskommit-
tés krigsspel. Sammanhållande var försvarsstaben och flygstaben bidrog med 
sin sakkunskap. Förutsättningen var ett sovjetiskt angrepp efter att krig utbru-
tit mellan stormaktsblocken, med ambitionen att ha ockuperat Sverige efter '" 
dygn. Anfallet inleddes med ett förbekämpningsskede och därefter en kustin-
vasion mot Mellansverige och en samtidig gränsinvasion mot övre Norrland. 
Sovjet förväntades mot Sverige disponera (&& kärnladdningar av olika storlek, 
där huvuddelen var taktiska laddningar på (& kiloton eller mindre. Av dessa 
förväntades )( användas mot flygbaser, #" som förberedelse för gränsinvasio-
nen i Norrland, %& i syfte att nedkämpa marina stridskrafter som förberedelse 
för kustinvasionen, samt övriga hållas i reserv. Förbekämpningen förväntades ta 
en vecka och omfatta drygt %&& anfall med bombplanet Tu-#%. Dessutom för-
väntades markrobotförband i Baltikum avfyra (&& robotar mot Sverige under 
denna vecka. Därefter följande gränsinvasion i norr förväntades understödjas av 
frontflyget med drygt #&& olika jakt/attackflygplan av MiG-typ samt några få 
markrobot- och bombplansförband. Kustinvasionen förväntades understödjas 
av ungefär det tredubbla. Dessutom disponerades #&&-talet transporthelikop-
trar (Mi-') för luftlandsättning i anslutning till kustinvasionen. Samtliga dessa 
flygfarkoster förväntades flyga två företag per dygn. Användbara flygfält i rele-
vanta delar av Sovjetunionen och Finland bedömdes vara ## stycken för medel-
tunga bombplan och $" stycken för jakt- eller attackflygplan. De sovjetiska flyg-
förlusterna före invasionen bedömdes till #& * med hänsyn till att krig redan 
utbrutit med NATO och ytterligare #" * under förbekämpningsveckan. Dock 
kan man notera att flygstaben lagt till en brasklapp om att man lämnat detta 
underlag utifrån försvarsstabens önskemål, men att man ansåg att de sovjetiska 
förlusterna var för små och företagsfrekvensen för hög med hänsyn till det sam-
tidiga kriget med väst.##

Under #$%! genomförde försvarsstaben en studie, SamS !, i syfte att stude-
ra svenska försvarsbehov på cirka tio års sikt. Denna studie utgick från ett an-
greppsfall där Sovjet skulle försöka ockupera Sverige utan att ett storkrig skulle 
bryta ut. Scenariot medgav att Sverige skulle få #' dagar på sig att mobilisera 
markstridskrafterna. Samtidigt disponerade Sovjet cirka !&& taktiska kärnladd-
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ningar om cirka #$ kt vardera för användning mot svenska mål, och Sovjet 
var tvunget att beakta möjligheten av att västmakterna kanske skulle stödja det 
svenska försvaret med kärnvapenanfall utanför svenskt territorium samt med 
underhåll i vid mening. CFV ställde sig även i denna studie tveksam till realis-
men i den långa mobiliseringstiden samt att detta scenario kunde undvika att 
utvecklas till storkrig.%&

Kustinvasionen
Som ett led i attackutredningen %'"( inför utvecklandet av Viggensystemet och 
dess beväpning spelade man upp ett kustinvasionsscenario med underlag från 
SSP. Sovjet hade där också som mål att ockupera Sverige inom (# dygn och 
marschera vidare mot Norge. Finland anfölls några dagar före Sverige. Sovje-
tiska flygstridskrafter inledde med att bekämpa svenska sjö- och flygstridskraf-
ter, med strävan att reducera dem med #$ respektive )# *, både konventionellt 
och med kärnvapen. Två motoriserade skyttedivisioner överskeppades därefter 
till Gotland, varefter två arméer omfattande vardera sex motoriserade skyttedi-
visioner och tre pansardivisioner överskeppades mot Östergötland respektive 
Småland där de efterhand slog sig västerut. Bedömningen var att första dygnet 
skulle fyra divisioner kunna överskeppas och därefter ungefär två divisioner per 
dygn så att hela styrkan kommit i land en dryg vecka senare. Ett kontinuerligt 
underhållsflöde om maximalt %$ $$$ ton per dygn behövde också skeppas över 

Sovjetunionens förmåga att genomföra omfattande invasionsföretag var beroende av tillgången till 
lämpliga landstignings- och lastfartyg. Länge var resurserna begränsade, men förbättrades längre 
fram under kalla kriget. Ovanstående bild av en Warszawapaktsövning med landstigningsfartyg har 
tagits av ett svenskt spaningsflygplan 1980.
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Östersjön. Denna överskeppning bedömdes kräva cirka !## speciella landstig-
ningsfartyg, cirka $%# konventionella handelsfartyg samt hundratals örlogsfar-
tyg för skydd, minröjning med mera. Utredningen noterade att alla dessa land-
stigningsfartyg ännu inte fanns, men att de kunde byggas på relativt kort tid.$! 

Bilden av kärnvapnens naturliga roll som framstår ur dessa exempel bekräf-
tas också av tidigare forskning som specifikt studerat atomvapenanvändning 
under krigsspel, främst på Försvarshögskolan. Det totala kärnvapenkriget från 
alla parter, inklusive Sverige, präglade spelen $&'"–$&(), liksom åsikten att Sve-
rige behövde stöd från väst. Från $&() nedtonades gradvis båda dessa aspekter 
i krigsspelen.$) 

Hotet från luften
Flygstridskrafterna man räknade med att möta från $&(' var jaktplanen MiG-
$" Fresco, MiG-$& Farmer, MiG-%$ Fishbed och Su-" Fitter; attackplanen Il-%* 
Beagle, Jak-%* Firebar och Jak-)% Fiddler; samt bombplanen Tu-$( Badger och 
Tu-%% Blinder.$' Vissa av dessa flygplan hade dock inte räckvidd att nå Sverige 
från sina baser i Sovjet, men kunde göra det från exempelvis Östtyskland el-
ler eventuellt ockuperade områden i Finland, Danmark eller Gotland. Warsza-
wapaktens radartäckning över Sverige, utifrån sina fasta stationer på andra sidan 
Östersjön, bedömdes på grund av jordens krökning som dålig på lägsta höjd 

Sovjetunionen tillverkade från 1959 till mitten av 1980-talet över 10!000 MiG-21 (NATO-beteckning 
Fishbed) av olika versioner. Bilden visar prototypen Je-5 från sent 1950-tal. Den extremt tunna  
vingen möjliggjorde hög fart, och nästa prototypgeneration satte 1959 hastighetsrekord med  
2338 km/h. 16
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men bättre på högre höjder. Avseende flygplan på ! km flyghöjd bedömdes man 
ha radarräckvidd över hela Östersjön söder Åland samt över Skåne, medan man 
bedömdes kunna se flygplan på mycket hög höjd över större delen av Göta- och 
Svealand.#"

SSP/!"
Efter all omarbetning fastställdes efterhand en ny SSP/$%, med uttalat syfte att 
gälla som hotbildsunderlag för alla regionala spel som utfördes inför omorga-
nisationen av den regionala ledningen. Här fastställdes också vilken metodik, 
utarbetad av FOA (Försvarets forskningsanstalt), som skulle gälla. En skillnad, 
eller ett förtydligande, från tidigare var att man framgent skulle utgå från att an-

3 km
6 km15 km

Warszawapaktens radartäckning 
över Skandinavien på 3, 6 respek-
tive 15 km höjd, såsom den be-
dömdes av flygstaben 1966. 17
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20-25
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1

3

3

26

7

55 hangarfartyg
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26 30-35

65

1/3

2/3

450

Armédivision (ca 10 000-15 000 man)

Luftburen division
5 kryssare
50 jagare

150 ubåtar

5 kryssare
40 jagare
60 ubåtar

5 kryssare
40 jagare
70 ubåtar

10

griparen avdelade huvuddelen av sina resurser för den västliga huvudmotstån-
daren.#$ Initial fientlig flygbekämpning, både med och utan kärnvapen, utgick 
man fortfarande från. Under den första krigsveckan utgick man från att %$ & 
av alla centrala förråd av ammunition och drivmedel skulle slås ut. Flygbaserna, 
med några få undantag, förväntades bekämpas med både kärnvapen och kon-

NATO:s och Warszawapaktens stående styrkor i Europa 1965. 19
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ventionella vapen under samma tid. Principen med bakre förråd och uppställ-
ningsplatser gjorde dock att man räknade med viss fortsatt e#ekt, även efter 
kärnvapenanfall.$% 

I det öppna underlaget ÖB &', inför försvarsbeslutet som skulle följa något 
år senare, redovisades styrkeförhållandena i Europa enligt bilden på föregående 
sida. Östblockets överlägsenhet i fråga om markstridskrafter påpekades. Efter 
mobilisering ökade för övrigt skillnaden ännu mer. Vad gällde sjöstridskrafter 
samt strategiska anfalls- och vedergällningsstyrkor (med kärnvapen) var dock 
väst överlägset. Beträ#ande taktiska flygstridskrafter bedömdes öst vara nume-
rärt överlägset för stunden, medan väst hade klart kvalitativt försprång.$$

% KrA: FS Centralexp, avg H skr %(), */' %+'*, ”Underlag för omarbetning av HB stormakten”, BI:vol )+.
$ Wallerfelt, B (%+++) Si vis pacem – para bellum, s %%'#.
) KrA: FS Centralexp, avg H skr )%, %'/% %+'+, ”Yttrande över SSP”, BI:vol !%.
! KrA: FS Centralexp, avg H skr !%!, (/+ %+'+, ”Yttrande över SSP”, BI:vol !!.
' KrA: FS Centralexp, bl a avg H skr !!!, !/%% %+'*, BI:vol !%; avg H skr %$), %%/) %+'+, BI:vol !$.
& KrA: FS Centralexp, avg H skr $)', &/' %+'+, ”Krigsmaktens fortsatta utveckling”, BI:vol !$.
( KrA: FS Centralexp, avg H skr $'%, %$/' %+&", ”Genomgång av SSP/&"”, BI:vol !(.
* KrA: FS Centralexp, avg H skr '(*, %!/%% %+&", ”Yttrande över kap %& av SSP/&"”, BI:vol !+.
+ KrA: FS Centralexp, avg H skr !', )%/% %+&%, ”Yttrande över kap %& av SSP/&"”, BI:vol '".
%" KrA: FS Centralexp, avg H skr $!), &/' %+&%,”Yttrande över utkast till underlag…” BI:vol '$.
%% KrA: FS Centralexp, avg H skr !%&, %+/( %+&", ”PM ang underlag för %+&" års försvarskommitté”, BI:vol 

!*.
%$ KrA: FS Centralexp, avg H skr "*$) (%+'), %$/) %+&), ”Underlag för SamS )”, FI:vol $.
%) KrA: FS Centralexp, avg H skr "*$$ ($('), %!/' %+&!, ”Attackutredningen, etapp %”, bil !, FI:vol $".
%! Sjövall, H ($""%) ”Det tänkta atomkriget – Atomvapnet i svenska krigsspel %+'"–%+&+”, ur Zetterberg, K 

(red) ($""%) Totalförsvar och atomvapen, s %$+.
%' KrA: FS Centralexp, avg H skr )%" ()"%), $'/' %+&!, ”Revidering SSP kap & och (”, FI:vol $(. (Vilket fpl 

man avsåg med ”Jak-!$ Fiddler” är oklart, men förmodligen menades Tu-$* Fiddler som togs i bruk %+&'. 
Förf anm.)

%& Ahremark, C G ($""&) Hemliga sovjetiska flygprojekt under kalla kriget, s ((f.
%( KrA: FS Centralexp, avg H skr *%" ($)$), $*/% %+&&, ”Yttrande över utkast…”, FI:vol ().
%* KrA: FS Centralexp, avg H skr *%" ($)$), $*/% %+&&, ”Yttrande över utkast…”, FI:vol ().
%+ KrA: FS Centralexp, ink H skr )%" (%'(*), $&/* %+&', ”Riktlinjer för studieverksamheten…”, FI:vol !(.
$" KrA: FS Centralexp, ink H skr '"" (%')$), %"/& %+&&, fr ÖB, ”Materiell uthållighet”, bil %, FI:vol &'.
$% KrA: FS Centralexp, ink H skr '"" (%')$), %"/& %+&&, fr ÖB, ”Materiell uthållighet”, bil %, FI:vol &'.
$$ Överbefälhavaren (%+&') ÖB !". Utredning om det militära försvarets fortsatta utveckling, s %+#.
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Kapitel 3

Organisation och ledning

Flygvapnet
Under "#$%-talet var CFV operativ chef över luftstridskrafterna. Motsvarande 
gällde chefen för marinen (CM), medan chefen för armén (CA) var en fredstida 
chef och ansvarig för förbandsproduktionen. I krig lydde arméförbanden under 
militärbefälhavarna (MB), som var regionala och territoriellt ansvariga chefer 
under ÖB. I såväl krig som fred fanns det däremot en central ledning för flyg-
vapnet. Under CFV lydde, förutom fyra eskadrar, E "–!, som i sin tur styrde 
vardera tre till fem flottiljer:

– flygstaben
– Flygförvaltningen
– de tre centrala verkstäderna i Arboga, Malmslätt och Västerås,
– skolorna Flygkrigshögskolan, Flygkadettskolan F &%, Krigsflygskolan F $, 

Flygvapnets centrala skolor (Västerås till "#'%/'", därefter Halmstad) och 
Flygvapnets bomb- och skjutskola (FBS),

– Försvarets robotvapenbyrå,
– Flygvapnets försökscentral (Malmen).

Organisationsskissen visar huvuddragen i flygvapnets fredsorganisation 1961.

Centrala verkstäder Utbildningsanstalter FC

Robotvapenbyrån
F 5 F 20 FKHS

FBS FCS / F 14 F 2

E 2 E 3 E 4E 1

F 6 F 7 F 3 F 11F 4F 8F 1F 9

F 15 F 17 F 10 F 16F 13F 12

Flygstaben

Flygöverläkaren

Flygförvaltningen

Chefen för flygvapnet

CVM CVV CVA

F 21

F 18
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Flygstaben
Då det är flygstabens hemliga arkiv som utgör grunden för boken kan det vara 
anledning att något mer beröra dess organisation. Förutom flygstaben bestod 
den centrala flygvapenledningen under CFV vidare av Flygförvaltningen och 
Flygöverläkaren. Från #$%! tillkom också Inspektören för flygsäkerhetstjänsten 
och Systeminspektören.

Flygstaben var under studieperioden fram till #$%! organiserad i ett antal 
avdelningar:

– organisationsavdelningen,
– utbildningsavdelningen,
– operationsavdelningen,
– flygsäkerhets- och haveriavdelningen,
– väderleksavdelningen (med för krigsmakten gemensam väderlekscentral),
– personalavdelningen,
– teleavdelningen,
– planeringsavdelningen,
– underrättelseavdelningen,
– samt expedition och pressdetalj.

Vidare ingick i flygstaben ett antal andra enheter fram till #$%!: luftbevaknings-
inspektionen, inspektionen för den tekniska tjänsten (#$%&), markstridsinspek-
tionen, inspektionen för bastjänsten, inspektionen för flygvapnets frivilligverk-
samhet samt flygvapnets personaldelegation.

Från #$%! ändrades organisationen något i och med att sektioner infördes. 
Direkt under chefen för flygstaben lydde då chefsexpeditionen, planeringsav-

Flygstaben var under bokens studieperiod belägen i den militära stabsbyggnaden Tre Vapen på 
Gärdet, byggd under andra världskriget. Till vänster i bild syns för övrigt Krigsarkivet, varifrån det 
mesta källmaterialet till denna bok kommer. 
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delningen och väderleksavdelningen. Övriga avdelningar organiserades i två 
sektioner. Sektion I bestod av central-, signaltjänst-, trafik- och underrättelse-
avdelningen medan Sektion II bestod av organisations-, utbildnings-, personal- 
och pressavdelningen.# 

Eskadrarna
Fram till #$%& hade det funnits ett antal flygbasområden, men dessa uppgick 
därefter i eskadrarna. Den första flygeskadern, attackeskadern E #, var speciell 
såtillvida att den inte omfattade någon stridsledning och luftbevakning (stril) 
och endast några få krigsbaser koncentrerade till Västergötland. De fyra attack-
flottiljerna F ', F &, F #& och F #! (#$'# ersatt av F #%) löd under E # som hade sin 
fredsmässiga stab i Göteborg. De övriga tre eskadrarna omfattade i grova drag 
Götaland, Svealand respektive Norrland, både avseende basområden och stril. 
Under E ( i Ängelholm löd jaktflottiljerna F ", F $, F #) och F #(. Under E " i 
Stockholm löd jaktflottiljerna F #, F *, F #", F #' och F #*. Den +ärde flygeska-
dern, E !, var fredsgrupperad i Luleå och ledde flottiljerna F !, F ## och F (#, det 
vill säga både jakt- och spaningsflyg. Det var dock endast i fredsorganisationen 
all spaning var koncentrerad till E !, i krigsorganisationen tillfördes även E ( 
och E " spaningsdivisioner.( 

Flottiljerna
Bilden på nästa sida visar flottiljernas geografiska läge, organisatoriska tillhörig-
het #$'# samt vilka flygplanstyper flottiljerna flög under studieperioden #$%*–
#$''. Typiskt hade flertalet flottiljer tre divisioner krigsflygplan, och avvikelser 
framgår av boken. Avseende transportflyg och helikoptrar rörde det sig dock 
ofta om enstaka flygplan. 

Flottiljerna fick nummer i den ordning beslut fattades om uppsättning. De 
första fem härstammade från flygvapnets grundande #$(', de tre följande från 
#$")-talets upprustning, medan alla andra från nummer nio sattes upp under 
eller strax efter andra världskriget. 

F #$, som saknas här, var en tillfällig flottilj som sattes upp i Finland under 
vinterkriget, bemannad med frivillig personal. Vidare sattes under #$'#–'" för-
bandet F ((, UN Fighter Squadron !!, upp i Kongo under FN-flagg. Den insat-
sen var en historia i sig, och ligger utanför ramen för denna bok. Dock kan någ-
ra saker som visar tidens upplevda invasionshot vara värda att nämna. Flygpla-
nen som valdes för insatsen var J ($B som vid denna tid utgått ur krigsorganisa-
tionen, senare kompletterade med spaningsversionen, S ($C. Förutom cheferna 
var den första omgångens flygförare reservare, då CFV var ovillig att släppa fyra 
aktiva flygförare på grund av den samtidiga så kallade not-krisen mellan Sov-
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Första flygeskadern, E1:

F 6 Västgöta flygflottilj, Karlsborg A 32 Lansen 1957–77

F 7 Skaraborgs flygflottilj, Såtenäs A 32 Lansen 1956–74
 Tp 83 1957–65
 Tp 84 1965–

F 15 Hälsinge flygflottilj, Söderhamn J 29 Tunnan 1956–60
 A 32 Lansen 1960–74
 Tp 83 1956–78
 Hkp 4 1966–92

F 17 Blekinge flygflottilj, Ronneby A 32 Lansen 1956–75
 Tp 83 1955–70
 Hkp 3 1964–99
 Hkp 4 1966–92

Andra flygeskadern, E2:

F 3 Östgöta flygflottilj, Malmen J 29 Tunnan 1953–65 
 J 35 Draken 1965–73 
 Hkp 3 1964–72

F 9 Göta flygflottilj, Säve J 29 Tunnan 1952–61
 J 34 Hawker Hunter 1962–69
 Hkp 3 1963–69

F 10 Skånska flygflottiljen, Ängelholm J 29 Tunnan 1953–66
 J 34 Hawker Hunter 1963–67
 J 35 Draken 1964–98

F 12 Kalmar flygflottilj, Kalmar J 32 Lansen 1958–68

Tredje flygeskadern, E3:

F 1 Västmanlands flygflottilj, Västerås J 33 Venom 1953–60 
 J 32 Lansen 1959–67 
 J 35 Draken 1966–83 
 Tp 83 1954–73

F 8 Svea flygflottilj, Barkarby J 34 Hawker Hunter 1956–62
(flygkår fr 1963) Tp 46 1948–60
 Tp 47 1958–66 
 Tp 52 1959–74 
 Tp 79 1947–74 
 Tp 82 1953–73 
 Tp 83 1955–73

F 13 Bråvalla flygflottilj, Norrköping J 29 Tunnan 1951–61
 J 35 Draken 1960–81

F 16 Upplands flygflottilj, Uppsala J 29 Tunnan 1952–62
 J 35 Draken 1961–87
 Sk 35 Draken 1962–86

F 18 Södertörns flygflottilj, Tullinge J 34 Hawker Hunter 1955–61
 J 35 Draken 1964–74

Fjärde flygeskadern, E4:

F 4 Jämtlands flygflottilj, Frösön J 29 Tunnan 1956–67 
 J 32 Lansen 1966–70 
 Tp 78 1951–59

F 11 Södermanlands flygflottilj, Skavsta S 29 Tunnan 1954–66
 S 32 Lansen 1958–78
 S 35 Draken 1965–79

F 21 Norrbottens flygflottilj, Luleå S 29 Tunnan 1954–67 
 S 32 Lansen 1959–61 
 S 35 Draken 1966–79 
 J 32 Lansen 1961–69
 Tp 81 1951–62 
 Tp 83 1957–61 
 Tp 46 1960–67 
 Hkp 3 1963–93 
 Hkp 4 1966–88

Skolflottiljer:

F 2 Roslagens flygkår, Hägernäs Tp 47 1949–66 
(flera skolor under perioden,  Tp 78 1949–59 
bl a för stril)

F 5 Krigsflygskolan, Ljungbyhed Sk 16 1947–73
 Sk 50 1951–72
 Sk 28 (J 28 B/C) 1955–67

F 14 Hallands flygflottilj, Halmstad A 32 Lansen 1957–61 
(flygkår fr 1961)

F 20 Flygkadettskolan, Uppsala J 29 Tunnan 1955–67
(på F 16 område) Sk 16 1946–73

Flygvapnets flottiljer 1961 och deras flygplanstyper 1958–1966. 3
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jetunionen och Finland. Efter två år i Kongo och flera stridsinsatser efterfrågade 
flygvapnet centralt för övrigt aldrig deltagarnas erfarenheter avseende till exem-
pel taktik eller vapenverkan.! 

Ledning i krig
I krig eller vid krigsfara skulle CFV och största delen av flygledningen grup-
pera i luftförsvarscentralen W" fram till #$%#, därefter med högkvarteret." Flyg-
ledningen i krig bestod dels av flygstaben, dels av vissa delar av flygförvaltning-
en, främst delar rörande flygplan, elektronik och underhåll.% Flygledningen 
i krig omfattade cirka &%' personer, plus ett hundratal soldater för vakt- och 
sambandstjänst.(

Eskaderledningarna för E ), E & och E ! omfattade i krig vardera cirka )*' 
personer, varav cirka %' var stam- eller reservpersonal, de flesta o+cerare. I krig 
eller krigsfara skulle dessa eskaderstaber flytta till respektive områdes största 
luftförsvarscentral (lfc), enligt avsnittet om stril nedan. Under eskadrarna lyd-
de sektorerna vars staber varierade något i storlek, men generellt omfattade de i 
krig knappt )'' personer, varav cirka )" var stam- eller reservpersonal, de fles-
ta o+cerare. Övrig personal var värnpliktig eller frivillig. Sektorstaberna ledde 
i sin tur strilförband, vilka behandlas mer utförligt senare. Attackeskadern E # 
grupperade i krig i anläggningen ”Björn” och var något större, totalt drygt !'' 
personer, varav cirka *' stam- eller reservpersonal där cirka "' av dem var o+-
cerare. Inga sektorledningar eller strilförband löd under E #.* Under samtliga es-
kadrar i krig löd också flyg- och basförband enligt senare beskrivning.

S 29C levererades 1954-56 och ersatte då S 31 Spitfire, varifrån exempelvis kamerasystemet Ska 10 
med 92 cm brännvidd också ärvdes, kompletterat med andra kameror. Tillsammans med jaktversio-
nen J 29B tjänstgjorde flygplanet i FN-insatsen i Kongo 1961-63.



!"

Regional ledningsreform

Denna krigstida ledningsorganisation gällde i huvudsak till #$"". Redan #$%& 
års försvarsledningskommitté hade dock i sin utredning om krigsmaktens hög-
sta ledning kommit fram till att ÖB och försvarsstaben centralt borde leda 
krigsmakten, och att försvarsgrenscheferna i krig borde tjänstgöra som ställfö-
reträdare till ÖB om han blev utslagen, alternativt i Sveriges namn förhandla 
med främmande makt om understöd. Avseende den regionala ledningen antyd-
des här också att den med fördel kunde organiseras gemensamt med armé-, ma-
rin- och flygstridskrafter, men inget slutgiltigt ställningstagande togs avseende 
detta.$ 

#$"# fick också ÖB ensam det operativa ansvaret för alla stridskrafter, och 
en reform för att sammanföra alla stridskrafter inom respektive militärområde 
(milo) under en regional chef, militärbefälhavare (MB), förbereddes intensivt 
under åren fram till #$"". Då genomfördes denna reform och eskadrarna E ', 
E ( och E ! lades ned (även om de kvarstod i krigsorganisationen under #$")). 
Parallellt med detta utvecklades motsvarande civilområden under ledning av 
civilbefälhavare (CB) som samgrupperades med MB. Tillsammans med flera 
nya civila försvarsmyndigheter under Försvarsdepartementet gav detta totalför-
svarstanken sitt slutliga organisatoriska innehåll.#* 

Arbetet med att utveckla de nya militärområdena var dock inte friktionsfritt. 
Generellt kan man säga att flygvapnet önskade tre stycken motsvarande eska-
derområdena, medan armén förordade sju. Dels ansåg flygvapnet att man inte 
kunde bemanna så många staber, dels ansåg man att de var för små för lufto-
perativ verksamhet. Luftförsvaret behövde, liksom kanske i än högre grad at-
tacken, kunna kraftsamlas i tid och rum. I synnerhet gällde meningsskiljaktig-
heterna området kring Stockholm som i det ursprungliga förslaget skulle delas 
av Mälaren, något som flygstaben inte kunde godkänna avseende luftförsvaret 
av huvudstadsregionen.## Resultatet blev sex milo: Syd, Väst, Öst, Bergslagen, 
Nedre Norrland och Övre Norrland (samt ett militärkommando Gotland). Av-
seende ledning av flygstridskrafter bemannades endast milo S, Ö och ÖN för 
att genomföra detta fullt ut. Övriga milo blev i flygsammanhang så kallade ba-
kre milo och ansvarade endast för flygspanings- och flygsambandsgrupper med 
propellerflygplan. Milo S svarade alltså även för luftförsvaret av milo V, lik-
som kvalificerad flygspaning eller attackinsats där. Milo Ö gjorde detsamma för 
milo B, liksom milo ÖN tillsvidare för milo NN. Tanken var dock att på sikt 
även bemanna milo Nedre Norrland för fullständig ledning av flygstridskrafter.

Attackeskadern E # bibehölls med en chef direkt underställd ÖB i syfte att 
kunna kraftsamla attackflyget i olika riktningar. ÖB fördelade sedan E #:s resur-
ser till respektive MB. Alla attackflygförband var fortsatt underställda CE #, i 
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både fred och krig, men vad gällde krigsbaserna och dess basförband endast de 
sex västgötabaserna. CE # utförde hela tiden den taktiska ledningen av sina at-
tackflygförband, även när de operativt sett lydde under en viss MB.#$

# Krigsarkivet (#%&") Beståndsöversikt, Del !. Meddelanden från Krigsarkivet XI:!. s $'!.
( Braunstein, C (())*) Svenska flygvapnets förband och skolor under !"##-talet, s #)+ och s #()+.
$ Braunstein, C (())*) Svenska flygvapnets förband och skolor under !"##-talet, s !(–##&.
! Hellström, L (())$) Fredsflygarna. FN-flyget i Kongo !"$#–!"$%, s #'%f och (#(. (För övrigt nämns Kongo-

insatsen förvånansvärt lite i flygstabens hemliga arkiv. Förf anm.)
* KrA: FS Centralexp, avg H skr #(', &/$ #%'#, ”Lfc W* krigs- och fredsanvändning”, BI:vol *#.
' KrA: FS Centralexp, avg H skr !!%, #!/#) #%*%, ”Stabsinstruktion för flygledningen i krig”, BI:vol !!.
" KrA: FS Centralexp, avg H skr #', #$/# #%'(, ”Krigsplaceringslista för flygledningen”, BI:vol *'.
& KrA: FS Centralexp, Order, Fo BH, nr #), #/## #%'#, BIII:vol !.
% SOU #%'):#( Krigsmaktens högsta ledning, s #(&+ och s #%'+.
#) Wallerfelt, B (#%%%) Si vis pacem – para bellum, s #)$+.
## KrA: FS Centralexp, bl a avg H skr #%$, #!/! #%*%; avg H skr #'$, ()/$ #%'(; avg H skr !(' "/& #%'(; 

BI:vol !(, *', *%.
#( Wallerfelt, B (#%%%) Sivis pacem – para bellum, s #$%.
#$ KrA: FS Centralexp, ink H skr $)) ((!("), ##/#( #%'!, ”Uppgifter i krig för MB...”, FI: vol (*.

Bilden visar Sveriges indel-
ning i militär områden från 
1960-talets andra hälft, 
samt indikerar respektive 
militärbefälhavares eventu-
ella operationsområde även 
utanför rikets gränser.12

ÖN

NN

ÖB

V
S



!"



!"

Under 1950-talet inköp-
tes från Frankrike en 
15,5 cm haubits, den så 
kallade fransyskan. Pjä-
sen hade god fältmässig-
het och blev ett utmärkt 
tillskott till främst Norr-
landsförbanden som 
skulle möta en eventuell 
invasion via Finland.

Kapitel 4

Krigsmaktens gemensamma planering 

Sedan andra världskriget utgick den svenska krigsmakten från tre krigsfall: 
krigsfall I mot Tyskland (senare Västtyskland), II mot Sovjetunionen och III 
mot USA/England (senare NATO). Någon egentlig krigsplanläggning genom-
fördes dock inte avseende vare sig krigsfall I eller III under det kalla kriget. Istäl-
let utgick all planering från ett angrepp från Sovjetunionen och Warszawapak-
ten. Krigsfall II delades ursprungligen in i tre underalternativ: II S, II N och 
II C, där kraftsamling gjordes i syd, norr respektive centralt kring Mälardalen. 
Som ett resultat av försvarsbeslutet #"$% genomfördes också krigsplanläggning 
för ett &ärde alternativ, krigsfall II SN, som innebar gränsinvasion i norr och 
kustinvasion i söder samtidigt. 

Armén
Krigsfall II SN kom att utgöra grunden för krigsplanläggningen fram till #"'( 
och innebar i korthet att av landets )( armébrigader utgångsgrupperades sex i 
norra Norrland, två brigader i södra Norrland, tre brigader i östra Svealand, en 
brigad i västra Götaland, en brigad på Gotland samt tolv brigader i södra Göta-
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Fältarméns utgångsgruppering i Krigsfall 2: grundalternativet.1
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land. Som strategiska reserver utgångsgrupperades fem brigader centralt i områ-
det mellan Göteborg – Stockholm – Gävle, samt två brigader i Norrland. En re-
lativ kraftsamling planerades alltså, namnet till trots, till södra halvan av landet 
medan man vid behov avsåg utföra fördröjningsstrid i Norrland.#

Från "$%# reglerades den övergripande krigsplanläggningen i överbefälhava-
rens operationsorder (ÖB Opo), fortfarande med krigsfall # (efterhand angi-
vet med arabisk si&ra) som grund. Denna reviderades regelmässigt, men angav 
generellt under "$%'-talet att både kuppanfall och storanfall kunde bli aktuel-
la mot norra Norrland, östra Mellansverige och/eller Sydsverige. Två riktning-
ar samtidigt bedömdes kunna bli aktuella, varav en över landgränsen i norr. 
Grund alternativet kompletterades nu med de båda förstärkningsalternativen 
# S och # Ö, vilket främst innebar att arméns strategiska reserver i dessa fall 
kraftsamlades söderut eller österut. Avseende förstärkningsalternativ # S utgick 
man för övrigt också från att Danmark samtidigt kunde vara ockuperat av an-
griparen. Norrland och Gotland fick i huvudsak klara sitt försvar med de ut-
gångsgrupperade arméförbanden. Fältarméns utgångsgruppering visas i bilden 
till vänster, men man bör komma ihåg att det dessutom fanns alla territoriella 
förband.(

Marinen
Flottans fartygsbestånd ändrades något under åren, men bestod "$%) i huvud-
sak av en kryssare, tolv jagare, nio fregatter, #) ubåtar, (* torped- eller motor-
torpedbåtar, #+ minsvepare samt #% vedettbåtar med flera mindre båtar. Dess-

För att möta invasions-
hotet från Warszawapak-
ten söderifrån utrustades 
med början från 
1950-talet de skånska 
pansarförbanden med 
den tunga brittiska 
stridsvagnen Centurion. 
För första gången hade 
Sverige en stridsvagn 
som kunde mäta sig med 
omvärldens. Centurion 
var med versionsbeteck-
ningarna strv 81, 101, 
102, 104 och 105 i 
svensk tjänst mellan 
1955 och 2001.
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Flottan förstärktes efter andra världskrigets slut med jagare av relativt modernt snitt, bland annat 
denna, jagaren Uppland. Hon byggdes vid Karlskrona örlogsvarv och levererades sent 1940-tal. Ge-
nom försvarsbeslutet 1958 övertog dock attackflyget flera av flottans uppgifter i invasionsförsvaret 
och de större örlogsfartygen skulle efterhand utgå i förmån för en lätt flotta. Kryssarna avvecklades 
under perioden, medan några jagare kvarstod i tjänst intill det tidiga 1980-talet.

Det svenska kustartilleri-
ets fasta batterier hade 
länge pjäser av äldre 
datum, många hämtade 
från utrangerade pansar-
skepp och kryssare. Som 
ett komplement till dessa 
fanns dock under perio-
den ett rörligt kustartilleri 
med 15,2 cm och 21 cm 
pjäser, samt efterhand 
också 7,5 cm kustartille-
ripjäs m/65.4
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utom fanns ett flertal basförband som medgav spridd gruppering i kustbandet 
samt ett antal helikoptrar.! I marinen ingick även Kustartilleriet som vid denna 
tid kunde krigsorganisera cirka ett tjugofemtal spärrbataljoner som omfattade 
bland annat sjömålsartilleri, minspärrtroppar och luftvärnsartilleri. Som exem-
pel fanns det runt Sveriges kuster #$ tunga batterier med kaliber mellan %&,! och 
%!,# cm, samt ungefär dubbelt så många lätta.'

Marinstridskrafterna skulle kunna ingripa mot en kustinvasion, skydda 
sjötransporter i Skagerack, till och från Gotland samt längs kusterna i övrigt. 
Övergång till alternativen # S eller # Ö skulle kunna ske efter ett minimum av 
omgrupperingar. Flottans tyngdpunkt låg i det som var eller skulle bli milo Ö. 
Därifrån utgick kryssaren, i stort sett alla jagare samt hälften av ubåtarna och 
motor-/torpedbåtarna. Fregatterna utgångsgrupperades samtliga på västkusten. 
Tre ubåtar vardera avdelades för västkusten och Bottenviken. Resterande antal 
ubåtar och motor-/torpedbåtar utgick från sydöstra Sverige. Minröjningsför-
banden och kustartilleriets spärrbataljoner var mer spridda längs hela kusten, 
även om det i det senare fallet var en viss koncentration till Stockholms skärgård 
i vid mening, Gotland och Blekinge-/Skåneområdet.(

Flygvapnet
Flygvapnet behandlas mer i detalj senare, men det kan här vara på sin plats att 
nämna att jaktförbanden skulle kunna ingripa mot fientligt flyg och luftland-
sättningar över ytan. Spaningsflyget utgångsgrupperades och flög i syfte att ut-
röna invasionsförberedelser och invasionsriktning. Attacken utgångsgruppera-
des för att undandra sig inledande förluster och för att vid behov snabbt kun-
na ingripa mot främst en kustinvasion. Samtliga flygstridskrafter skulle snabbt 
kunna insättas mot andra operationsområden än där de var utgångsgrupperade.) 

Vidare omfattade ÖB operationsorder flera riktlinjer för stridens förande. 
Inom ramen för den strategiskt defensiva målsättningen skulle möjligheter att 
o*ensivt störa invasionsförberedelserna tillvaratas, till exempel med attack-
flyg. Sjö- och luftstridskrafternas basområden var prioriterade skyddsobjekt för 
markstridskrafterna och skulle i det längsta försvaras. Detsamma gällde västra 
Sverige som var viktigt för tillförsel av förnödenheter och eventuellt militärt 
bistånd utifrån. Vid kuppanfall var också dessa blå stridskrafters basområden 
prioriterade skyddsobjekt i avvaktan på en mer allmän mobilisering. Vid en 
kustinvasion skulle inga medel sparas under den kritiska överskeppningen och 
urlastningen. Vid en gränsinvasion skulle attackflyg och jägarförband kunna ta 
upp striden även utanför svenskt territorium, samtidigt som flygvapnet var be-
rett att möta eventuella omfattningsförsök över Bottenhavet.+ 

Det kan dock vara värt att notera att från och med %+'( och den regiona-
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la ledningsreformen fick inte attackanfall genomföras in i Finland eller annat 
främmande territorium utan särskild order från ÖB. En begränsning som CFV 
starkt vände sig emot.##

# Wallerfelt, B (#$$$) Si vis pacem – para bellum, s #"%.
& Wallerfelt, B (#$$$) Si vis pacem – para bellum, s $$'.
( Wallerfelt, B (#$$$) Si vis pacem – para bellum, s #(&'.
" Munck af Rosenschöld (&))*) Svenskt rörligt kustartilleri. Förband och materiel, s &#'.)
! Bojerud, S (#$%") ”Krigserfarenheter, försvarsekonomi och marint nytänkande – Lätt flotta #$"!–#$*(”, 

s !%.
* Munck af Rosenschöld (&))*) Svenskt rörligt kustartilleri. Förband och materiel, s #+–&$.
+ Wallerfelt, B (#$$$) Si vis pacem – para bellum, s #(*'.
%  Wallerfelt, B (#$$$) Si vis pacem – para bellum, s #(*'.
$  Wallerfelt, B (#$$$) Si vis pacem – para bellum, s #!#–#*".
#) Svensson, P ”Tunnan i tjänst som attackflygplan”, ur Berns, L (red) (#$$*) Flygande Tunnan  

– en antologi, s #!+'.)
## KrA: FS Centralexp, avg H skr (#) (#&&!), #&/! #$**, ”ÖB oporder #$*+”, FI:vol *&.

Innan A 32 Lansen levererades fick attackflyget under 1950-talet hålla till godo med äldre jaktflyg-
plan, till exempel denna A 29B under brandbombsfällning. Som synes utfördes brandbombsfällning 
från mycket låg höjd och dessutom utan hjälp av flygplanets gyrosikte. Trots det var precisionen 
relativt god. Huvudbeväpning utgjordes dock av attackraketer mellan 8 och 18 cm, samt de inbygg-
da automatkanonerna.10
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Kapitel 5

Flygplan och divisioner

Flygvapnet hade "#!$–"#%% krigsflygplan för tre typer av uppgifter, jakt (J), at-
tack (A) och spaning (S). "#!$ avvecklades de sista bombplanen, B "$, vilket i 
och med att även S "$ ersattes då innebar att alla krigsflygplan nu var jetmotor-
drivna. Propellerflyg fanns dock kvar inom transport- och skolflyg samt i krigs-
organisationens lätta sambands- och spaningsgrupper. Antalet krigsflygplan var 
drygt "&&& stycken "#!$, sakta minskande. Av dessa var cirka %! ' jakt-, (! ' at-
tack- och "& ' spaningsflygplan. Huvuddelen var svensktillverkade, cirka $! ', 
och andelen importerade flygplan minskade år från år fram till "#)& då bestån-
det blev helsvenskt i och med att J *+ skrotades." 

Generellt för alla flygslag fanns det fler flygplan än vad som ingick i krigsor-
ganisationens divisioner. Dessa anska,ades som haverireserv och med tanke på 
underhåll, modifieringar och dylikt. Normalt sett anska,ades %& flygplan till en 
jakt- eller attackflottiljs tre divisioner, eller närmare bestämt arton flygplan per 
division och sex till stabsgruppen. Av dessa förväntades ungefär ett flygplan per 
år haverera. Fanns det fler operativa flygplan än stipulerat vid mobilisering, det 
vill säga tolv per jakt- eller attackdivision eller åtta per spaningsdito, var tanken 
att fördela ut och använda dem. 

Vidare är begreppet värnpliktiga flygförare, som förekommer i detta kapitel, 
lätt att tolka fel. Begreppet kommer från källornas mobiliseringstabeller där ka-
tegoriseringen inte i första hand var formulerad för flygdivisionernas behov. I 
praktiken innebar det att så många inte behövde vara fast anställda aktiva fält-
flygare, utan kunde till exempel efter en flerårig tjänstgöring kvarstå i krigsor-
ganisationen några år.

Förhållandet flygförare-flygplan
En utredning i flygstaben "#!$ försökte sammanväva den samtida bas-, flyg- 
och strilutvecklingen och undersökte utifrån detta det framtida personalbeho-
vet. Där konstaterades att den nya basfilosofin skulle öka skyddet mot kärnva-
pen, men att det tillsammans med den tekniska utvecklingen på ledningssidan 
samtidigt sannolikt skulle innebära att strilanläggningarna blev förstahandsmål 
för motståndarens atombomber. Förarbehovet utgick från ett antagande om att 
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maxe#ekt skulle behöva plockas ut under sju dygn. Kriget kunde givetvis vara 
längre, men detta var den kritiska tidsperioden för luftförsvaret att möjliggöra 
övriga försvarets mobilisering samt för attacken, kanske förskjutet i tid, att be-
kämpa invasionen. Flygplanen förväntades i krig stå på marken i snitt !–$ tim-
mar per flygtimme och varje flygförare förväntades flyga %–& företag per dygn. 
Flygplansförlusterna flygstaben räknade med var ','%!/','"/','! per flygföre-
tag för respektive jakt/attack/spaning. Till det adderades en förlustrisk på mar-
ken på ','! per dygn för alla flygplan. Det vill säga att ! ( av den totala flyg-
plansparken förväntades bekämpas på marken varje dygn och knappt cirka )' 
( av de använda flygplanen bedömdes förloras i luften per dygn totalt sett. At-
tack- och spaningsflyg förväntades alltså förloras i högre utsträckning än jakt-
flyg. Flygförarna bedömdes dock överleva i något högre grad på grund av fall-
skärmshopp och skyddsanläggningar på baserna. Utifrån detta kom man fram 
till att det ideala förhållandet flygförare/flygplan var ',"&–',$* beroende på 
flygslag, men konstaterade samtidigt att man behövde fler flygförare för att han-
tera så kallade stressförluster. Resonemanget landade i ett behov av ungefär en 
flygförare per flygplan totalt sett, vilket skulle innebära betydligt fler räknat på 
samtidigt operativa flygplan i krigsorganisationen. Helst skulle man egentligen 
vilja se knappt två flygförare per operativt flygplan, men det fredstida flygtidsut-
taget, som då var i snitt )!' tim per flygförare och år, skulle då bli oacceptabelt 
högt, både avseende ekonomi och slitage. Därför fann sig flygstaben även fort-
sättningsvis tvungen att förorda en krigsorganisation enligt nedan med endast 
något mer än en förare per operativt flygplan.%

Ordergivning inför flygning vid en J 29F-division 1961. Docendo discimus – man lär genom att 
lära andra.
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Jaktflyget

Jaktflygplansflottan, drygt #$$ flygplan under tidigt %&#$-tal, bestod dels av in-
hemska J '&, J (' Lansen och J (! Draken, dels av den brittiska importen J () 
Hawker Hunter. Likaledes brittiska J (( Venom fanns kvar som nattjaktflygplan 
till %&#$ och J '* Vampire fanns kvar under hela perioden, men endast som 
skol- och sambandsflygplan.( De fyra förstnämnda flygplanen, som fanns under 
hela studieperioden, beskrivs mer utförligt nedan.

En jaktdivision i krig bestod generellt av chef och två gruppchefer, alla o+ce-
rare på stat, samt åtta flygförare som var underbefäl på stat, fyra flygförare som 
kunde vara värnpliktiga underbefäl, samt ytterligare två värnpliktiga flygförare 
för sambandsflygplan. Totalt femton förare av krigsflygplan. För en J ('-divi-
sion tillkom tolv navigatörer, varav nio undero+cerare eller underbefäl på stat. 
En krigsdivision bestod av tolv flygplan plus två sambandsflygplan som kunde 
vara skolflygplan från Krigsflygskolan.)

J !" – Flygande Tunnan
Utvecklingen av det flygplan som skulle bli J '&, kanske mer känt som Flygande 
Tunnan, började direkt efter andra världskriget. Prototypen flög %&)* och två år 
senare började SAAB serietillverkningen. Den första versionen, J '&A, tillverka-
des i '') exemplar och levererades till flygvapnet mellan %&!% och %&!). I nästa 
version, J '&B, ökades bränslemängden, vilket ansågs välbehövligt. B-versionen 
tillverkades i (#$ exemplar och levererades delvis parallellt mellan %&!( och %&!!. 

J 29 F
Besättning: 1
Längd: 10,23 m
Spännvidd: 11.00 m
Höjd: 3,75 m
Tom vikt: 4 845 kg
Max startvikt: 8 375 kg
Max fart: 1 060 km/h
Första flygning: Prototyp 1948
Antal i FV: 585 st (A, B, E, F)
I tjänst i FV: 1951–1967 (som jaktfpl)
Motor: RM 2B
Radar: Nej
Inre beväpning: 4 st 20 mm akan
Yttre last: 2 rb 24; jakt-  
 eller attackraketer

En division J 29F ur F 3 Malmen. J 29F blev den sista 
versionen av flygplan 29 och var försedd med en 
svenskkonstruerad efterbrännkammare. Typen flög 
för övrigt vidare i flygvapnet som målflygplan fram till 
1970-talets mitt.5
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Den versionen kom för övrigt också att flyga som attackflygplanet A #$B i vän-
tan på Lansen. Med nästa jaktversion, J #$E, följde en ny och förbättrad vinge 
och många flygplan av B- och C-typ modifierades till J #$E i mitten av !%-talet. 
Detsamma gällde den sista versionen, J #$F, som var försedd med efterbränn-
kammare. Över &%% J #$B och E modifierades och återlevererades till flygvap-
net som J #$F mellan '$!! och '$!". De flesta J #$:orna var alltså av F-typ under 
bokens studieperiod.(

Teknikutvecklingen gick dock fort och även J #$F började under perioden 
bli relativt ålderstigen och var under '$(%-talet i första hand tänkt mot lång-
samma mål på låg höjd där Tunnan kunde utnyttja sina goda kurvstridsegen-
skaper. Beväpningen var fyra stycken fasta #% mm automatkanoner (akan) med 
'"% skott per vapen samt möjlighet att hänga #) jaktraketer, eller efter modifie-
ring '$(& två stycken värmesökande robotar, rb #). För en sekundär roll som at-
tackflygplan kunde även attackraketer (arak) eller napalmbomber hängas. Alla 
vapenleveranser krävde ögonkontakt med målet. Ur högsta beredskap på mar-
ken tog det *! sekunder att komma i luften. Klargöringstiden var cirka '% mi-
nuter. Den taktiska aktionsradien för insats på '% km höjd och återflygning på 
lägsta höjd var cirka #%% km. För ett normalbeväpnat flygplan tog det cirka $ 
minuter att stiga till '% km höjd.*

J !"B Lansen
J &#B var en vidareutveckling av Lansens attackversion, med bland annat ny 
starkare motor (RM ( som även satt i Draken) och modifierad radar. Jaktlansen 

J 32 B
Besättning: 2 (ff+nav)
Längd: 14,93 m
Spännvidd: 13,00 m
Höjd: 4,65 m
Tom vikt: 8 077 kg
Max startvikt: 13 500 kg
Max fart: 1 125 km/h, M 0,93 (planflykt)
Räckvidd: 2 000 km
Första flygning: A 32 prototyp 1952
Antal: 120 st
I tjänst i FV: 1958–1973 (som jaktfpl)
Motor: RM 6A
Radar: PS-42/A
Inre beväpning: 4 st 30 mm akan
Yttre last: 4 rb 24, 600 l extratank,  
 2x19 7,5 cm jrak; arak enl A 32 A.

En J 32B ur F 12 Kalmar i kraftig stigning. Till 
Lansens jaktversion valdes en kraftigare 30 mm 
ADEN automatkanon (akan m/55) som senare 
också så att säga gick i arv till J 35 Draken, AJ 37 
Viggen och Sk 60. Sex respektive tolv J 32B  
modifierades senare till D- respektive E-version 
och flög vidare som målflygplan till 1998.8
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var Sveriges första allvädersjaktplan och ersatte i första hand nattjakten med J ## 
Venom. De $%& beställda flygplanen levererades initialt till F $% och F $ under 
$"!'–$"(&, men kom senare att tjänstgöra även på andra flottiljer. J #%B hade 
två mans besättning och en jaktradar som typiskt gav ett radarkontaktavstånd 
om cirka %& km. Inre beväpning utgjordes av fyra stycken #& mm akan med "& 
skott/vapen och yttre beväpning av antingen fyra stycken rb %) eller två styck-
en rb %) och två stycken jaktraketkapslar. Även attackraketer kunde bäras, men 
jaktraketerna var huvudalternativet även mot markmål då de gav tillräckligt god 
e*ekt, fanns på jaktbaserna och man då slapp byta balkar. Flygplanets och vap-
nens prestanda medgav bekämpning av mål i underljudsfart på cirka $) &&& m 
höjd. Strävan var att undvika kurvstrid och i första hand sätta in Lansen mot 
bomb- och transportflygplan på hög höjd i stridsledda stiganfall. Ur högsta be-
redskap på marken tog det )! sekunder att komma i luften, medan klargörings-
tiden varierade mellan $&–#& minuter beroende på last och om det var dag eller 
natt. Den taktiska aktionsradien på låg höjd var %!& km och på hög höjd #&& 
km, och det tog ett normalbeväpnat flygplan cirka ),! minuter att stiga till $& 
km höjd."

J !" Hawker Hunter
J #), Hawker Hunter Mk !&, importerades från Storbritannien i mitten av 
$"!&-talet i $%& exemplar för att delvis ersätta J %" i väntan på att Draken skul-
le färdigutvecklas. Mellan $"!! och $"!+ levererades flygplanen till F $' och F ', 
men kom senare även att tjänstgöra på F " och F $&.  J #) var ett dagjaktplan 
som krävde ögonkontakt med målet liksom J %". 

Beväpningen utgjordes av fyra stycken #& mm akan med $#! skott/vapen och 

J 34
Besättning: 1
Längd: 13,99 m
Spännvidd: 10,26 m
Höjd: 4,00 m
Max startvikt: 8 320 kg
Max fart: 1 150 km/h
Första flygning: Prototyp 1951
Antal i FV: 120 st
I tjänst i FV: 1955–1969
Motor: RM 5B
Radar: Nej
Inre beväpning: 4 st 30 mm akan
Yttre last: 2 rb 24; fälltankar

J 34 Hawker Hunter i startberedskap 1959 i F 18  
Tullinges nyligen utvidgade berghangar.10
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efterhand yttre last i form av två stycken rb #$. Huntern kom i luften på %" 
sekunder ur högsta beredskap och tog &"–#" minuter att klargöra (om ammu-
nitionsboxen kunde bytas, skulle den laddas om tog det cirka en timme). J '$ 
hade även fälltankar. För en normalbeväpnad Hunter tog det cirka ( minuter 
att stiga till &" km höjd och den taktiska aktionsradien utan fälltankar var cirka 
&)" km på låg höjd. Prov gjordes under sent &()"-tal med en svensk efterbränn-
kammare i syfte att höja Hunterns stigprestanda, men att bygga om alla flyg-
plan befanns vara för dyrt.&&

J !" Draken
Under &()"-talet utvecklade SAAB flygplan ') Draken, ett allvädersjaktplan 
med överljudsprestanda på alla höjder, avsett för mål i ljudfart på höga höjder. 
Den första riktiga prototypen flög &()) och från och med &(!" levererades Dra-
ken till flygvapnet i flera olika versioner.

 J ')A var den första versionen och tillverkades i (" exemplar, varav många 
sedan kom att byggas om till den tvåsitsiga skolversionen Sk ')C. De $" första 
J ')A saknade för övrigt radar och siktesutrustning och kom mest att använ-
das för omskolning. Som inre beväpning fanns två stycken '" mm akan med %) 
skott/vapen och som yttre last kunde upp till fyra stycken rb #$ hängas, alter-
nativt tolv stycken &',) cm arak för attackuppdrag. Flygplanet kunde komma i 

J 35 D
Besättning: 1
Längd: 15,34 m
Spännvidd: 9,42 m
Höjd: 3,89 m
Tom vikt: 7 265 kg
Max startvikt: 11 864 kg
Max fart: M 2,0

J 35D på F 3 Malmen vintern 1965/66. Totalt flögs Draken under sin långa tjänstgöringstid i 
Sverige och utlandet över en miljon flygtimmar.12

Första flygning: Prototyp 1955, J 35 D 1960
Antal: 120 st J 35 D, 513 J 35 totalt
I tjänst i FV: J 35 D 1963–1984, totalt 1960–1999
Motor: RM 6C
Radar: PS-03/A
Inre beväpning: 2 st 30 mm akan
Yttre last: 4 rb 24; 2 rb 24 och 2 fälltankar  
 eller 2x19 7,5 cm jrak; 12 st 13,5 cm arak
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luften på cirka #$ sekunder om det fanns elkraftförsörjning på basen, annars tog 
det %–& minuter. Klargöring tog cirka "$ minuter. Normalbeväpnad steg J &#A 
till "$ km på drygt % minuter, men den taktiska aktionsradien vid insats mot 
höghöjdsmål och återflygning på låg höjd var endast cirka "%$ km. 

Den praktiska topphöjden för J &#A var cirka "& $$$ m, men genom att för-
länga bakkroppen och omkonstruera efterbrännkammaren kunde Drakens hög-
höjdsprestanda förbättras. Dessa modifieringar infördes på de sista J &#A och på 
nästa jaktversion J &#B som levererades med början "'!%. Den nya svensktillver-
kade radarn PS-$&/A var dock då ännu inte färdig, utan denna och tillhörande 
sikte med mera installerades inte förrän "'!(–!#. I övrigt var den största skill-
naden att J &#B även kunde bära två jaktraketkapslar med nitton stycken ),# cm 
raketer vardera. Denna beväpning var densamma för nästa version, J &#D, som 
tillverkades i "%$ exemplar och började levereras från "'!&. I själva flygplanet 
hade dock stora förändringar ägt rum, bland annat en förbättrad motor (RM 
!C) och efterbrännkammare samt ytterligare !$$ liter bränsle och förmåga att 
bära två fälltankar om vardera #&$ liter. Detta gav D-versionen bättre stigpres-
tanda och acceleration, dock ej högre topphöjd. För verkan på högre höjder 
krävdes ny robotbeväpning, något som inte kom förrän med J &#F. J &#D inne-
bar dock ett stort steg mot ett modernt systemflygplan som kunde integreras i 
Stril !$. Detta fullbordades med J &#F, som började levereras "'!#, tillsammans 
med de nya jaktrobotarna rb %) och %* enligt nedan. J &#F hade också bland an-
nat en ny radar (PS-$"/A) och flygplanet byggdes totalt i %&$ exemplar fram till 
"')%, varav de "&$ sista som versionen F% med en IR-sensor under nosen. 

Förutom fördelarna som integrationen med stril gav, såsom att föraren fick 
information om styrkurs, avstånd till målet och dess höjd direkt på sin radar-
skärm, gav de nya robotarna %) och %* J &#F flera fördelar. Dels kunde den ra-
darriktade rb %) skjutas i moln och dels hade de längre räckvidd. Jämfört med 
exempelvis en J &#B med rb %( ökade maximal roboträckvidd från två till tre km 
på låg höjd och från sex till tio km på hög höjd."&

Jaktammunition
Mängden ammunition som fanns på jaktbaserna varierade, men generellt kan 
man säga att det per bas skulle finnas cirka "$-%$ divisionsföretag akan av både 
%$ och &$ mm kaliber, cirka fyra divisionsföretag ),# cm jrak samt cirka sex divi-
sionsföretag rb %(."( Ett divisionsföretag motsvarade åtta flygplanslaster, avseen-
de rb %( "! stycken robotar oavsett om flygplanen kunde bära två eller fyra ro-
botar. Robot %(, eller &%( som den benämndes inledningsvis, kom i tjänst "'!$ 
och var en tidig amerikansk Sidewinder med infraröd målsökare. I Sverige hade 
man "'!! provskjutit (! robotar samt genomfört &" separationsprov. I huvud-
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sak var man nöjd med roboten, men den hade litet skjutområde på låg höjd, då-
lig verkan på hög höjd samt var problematisk att underhålla. Till J #$F från mit-
ten av !%-talet kom därför rb "& och "' (amerikanska Falcon) i tjänst, där den 
förstnämnda hade semiaktiv radarmålsökare och den senare en infraröd dito. "$ 
av dessa provsköts i Sverige ()!#–!$ och de befanns vara bättre på många sätt, 
även om de var mindre fältmässiga och sämre än väntat på låg höjd.($ 

Under studieperioden anska*ades totalt "%%% rb "+ Sidewinder från USA 
medan !%% rb "&/"' Falcon licenstillverkades av SAAB.(!

Attackflyget

Attackflygplansbeståndet hade renodlats åren före denna studie och förutom B 
(' hade även flera ombyggda jaktflygplan som A "(R, A "' och A ") utgått. Hela 
perioden ()$'–!! utgjordes Sveriges attackflyg av A #"A Lansen.

En attackdivision i krig bestod av chef, adjutant och två gruppchefer, alla of-
ficerare på stat, samt åtta flygförare som var underbefäl på stat, fyra flygförare 
som kunde vara värnpliktiga underbefäl, tolv navigatörer varav nio underof-
ficerare eller underbefäl på stat, samt ytterligare två värnpliktiga flygförare för 
sambandsflygplan. Totalt alltså trettio personer, varav femton förare av krigs-
flygplan. En krigsdivision hade tolv attackflygplan plus två sambandsflygplan.(&

A !"A Lansen
Utvecklingsarbetet på det som skulle bli Lansen påbörjades redan i slutet av 
()+%-talet och ()$" började flygproven. Året därpå bröt Lansen som första 
svenska flygplan ljudvallen, dock under dykning då motorn var alldeles för svag 

De båda bilderna visar rb 24 Sidewinder hängda på en J 32B Lansen samt rb 27 Falcon  
på en J 35 Draken under respektive robotsystems utprovning på FC 1959 respektive 1962.
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för att klara det i planflykt. Totalt tillverkade SAAB #$% exemplar av A "#A, vil-
ka levererades &'(!–($.

Elektroniken i flygplanet var omfattande för sin tid.  Bland annat fanns navi-
geringsutrustning för positionsbestämning i förhållande till markradarstationen 
PN-(& (Anita) och radarlandningsfyren PN-(# (Barbro), en radarhöjdmätare 
som väsentligt underlättade taktiken med flygning på mycket låg höjd (&)–#) 
m) samt spaningsradarn PS-*"&/A i nosen. Denna sköttes av navigatören i bak-
sits och användes främst för lokalisering av sjömål och för navigering. Alla flyg-
plan var dock av kostnadsskäl inte utrustade med radar. Då attackflyget i prin-
cip alltid uppträdde i fyrgrupp eller större förband var det taktiska kravet endast 
att minst var +ärde flygplan skulle ha spaningsradar. Under &'!)-talet infördes 
även radarvarnare och remsfällare på A "#A.&'

Attackbeväpning
A "#A Lansen hade fyra inbyggda #) mm kanoner med &$) skott vardera och 
kunde bära bomber, attackraketer eller sjömålsrobotar. Med full beväpning och 
mycket bränsle räckte dock motorn i attackversionen dåligt till, och tänd efter-
brännkammare krävdes till exempel vid start. A "#A var för övrigt det flygplan 
som krävde längst bana av alla flygvapnets krigsflygplan. Det fanns flera olika 
attackraketer, förutom övningsraketer fanns &",( och &( cm sprängraketer samt 
&*,( och &$ cm pansarraketer. Bomber fanns också av flera typer: &( kg övnings-

A 32A18

Besättning: 2 (ff+fnav)
Längd: 14,94 m
Spännvidd: 13,00 m
Höjd: 4,65 m
Tom vikt: 7 438 kg
Max startvikt: 13 600 kg
Max fart: 1 125 km/h 
 M0,91 (planflykt)
Räckvidd: 1 850 km
Första flygning: Prototyp fpl 32 1952
Antal: 287 st
I tjänst i FV: 1956–1978
Motor: RM 5A
Radar: PS-431A
Inre beväpning: 4 st 20 mm akan
Yttre last: Bomber (15–600 kg) 
 Raketer (6–18 cm) 
 Rb04C

Bilden på en A 32A Lansen från 1958 visar också de 
olika vapen flygplanet kunde förses med. Längst fram 
ligger attackraketer av olika typer, där bakom de fyra 
fasta automatkanonerna, flankerade av olika bomber.  
På flygplanet hänger rb 04C.18
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bomber, #$$ kg brandbomber, #$ kg och %&$ kg sprängbomber, &#$ kg, #$$ 
kg och !$$ kg minbomber samt '$ kg lysbomber. För raketerna och de lättare 
spräng- och lysbomberna kunde sex så kallade A-balkar monteras under vardera 
vingen, medan de tyngre min- och brandbomberna krävde så kallade B-balkar 
vilka endast kunde vara två under vardera vingen. De tyngsta bomberna kunde 
för övrigt Lansen endast bära en av under varje vinge, samt vid behov en under 
kroppen istället för extratanken. Raketerna kunde hängas dubbelt så att ett flyg-
plan kunde bära upp till &" stycken.&$

Trenden under den undersökta perioden var att prioritera mindre bomber, 
främst då dessa statistiskt krävde färre flygplanslaster för att sänka ett landstig-
ningsfartyg samtidigt som åtminstone minbomben på &#$ kg, vilken Lansen 
alltså kunde bära fyra av, var tillräckligt stor för att en trä( skulle ha fullgod ver-
kan. &#$ kg bomben fanns dock i två modeller; m/"$ och m/#$, där %#$$ styck-
en av de förstnämnda med början %)!% skulle modifieras till m/#$ för att tillgo-
dose ett mobiliseringsbehov om *$$ divisionsföretag minbomber.&% 

Den totala mängden attackvapen är svår att få fram ur materialet, dels då 
detta ofta är motstridigt och dels då den fullständiga krigsammunitionsplanen 
är kvalificerat hemlig. En ungefärlig bild kan dock erhållas. I ett krigsspelsun-
derlag från %)!$ anges det att det fanns &++ divisionsföretag tunga bomber, '' 
divisionsföretag lätta bomber, ** divisionsföretag lysbomber (för att belysa mål 
under natten) samt &#$ divisionsföretag attackraketer.&& I en revidering av krigs-
ammunitionsplanen %)!* framstår dock vapenförråden som något mindre. Or-
dinarie attackbaser erhöll enligt revideringen fyra respektive sju divisionsföre-
tag &#$ kg respektive #$ kg bomber, tillfälliga baser ungefär hälften. Dessutom 
fanns en viss reserv. Lysbomberna utgjorde här bara %$–%& divisionsföretag to-
talt och redovisades i detalj. Brandbomberna om #$$ kg fördelades med två di-
visionsföretag per västgötabas.&* Attackraketerna med cirka tio divisionsföretag 
per ordinarie attackbas, hälften per de tillfälliga samt något enstaka divisions-
företag på jaktbaserna.&" Liksom för jaktflyget motsvarade ett divisionsföretag 
åtta flygplanlaster.

Trä! i målet?
Vid flera tillfällen kontrollerades flygförarkårens skjut- och bombfärdigheter. 
Till exempel kunde CE % rapportera efter sommarövningarna %)#) att nio av 
tio flygförare hade mindre radiella fel än %# m med attackraketer och fällde en 
bomb inom &# m. Vid mörker och/eller dåligt väder kunde radarbombfällning 
tillämpas, där "$ , av serierna varit täckande med sidfel under #$ m.&# Om väd-
ret medgav var dock målbelysning med lysbomber huvudmetod under mörker. 

Efter en sammanställning av samtliga tillämpningsövningar med skarp am-
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munition under #$!%–!&, totalt '%( anfall, gjordes bedömningen att !" ) av 
anfallen med bomber eller raketer haft verkan mot trupptransportfartyg och 
"( ) mot mindre landstigningsfarkoster. Därför avsågs taktiskt en rote, det vill 
säga två flygplan, insättas per fartyg.&!  

Robot !"C
Huvudbeväpningen för sjömålsbekämpning var dock den svensktillverkade rb 
*%+, i sin första operativa version benämnd rb %+C, som levererades med bör-
jan #$!%/!#.&( Förutom robotförråden vid attackflottiljerna i Karlsborg och Så-
tenäs, planerades robotförråd stå klara vinterhalvåret #$!&/!* i närheten av fem 
olika krigsbaser med plats för +" robotar vardera.&' Ett exakt antal robotar har 
inte kunnat identifieras utifrån materialet, men förrådsvolymen ovan liksom 
flera underlag för krigsspel tyder på drygt *%% stycken. Robot %+C, västvärldens 
första operativa sjömålsrobot, var försedd med aktiv radarmålsökare och kun-
de fällas på cirka #" km avstånd oavsett väder och ljusförhållande. Roboten var 
cirka +," m lång och vägde över !%% kg, varav cirka hälften utgjordes av strids-
delen. Ett flygplan med två robotar beräknades per fartygsmål, dock ej kryssa-
re som bedömdes kräva två flygplan med totalt fyra robotar för säker verkan.&$ 

Vidare hade A *& en viss jaktförmåga med automatkanonen, dels i syf-
te att skydda sig själv, dels i syfte att medverka i luftförsvaret mot fientliga 
transportflygplan.

Lansens maximala flygsträcka var #'"% km. Det värdet uppnåddes dock en-
dast utan hängd last och med lämplig fart och höjd. Hur lång krigsmässig ak-
tionsradie flygplanen hade på låg höjd och med tung beväpning är svårt att ex-
akt ange då det berodde på flera faktorer såsom attackprofil, stridsreserv och 
nyttjandet av den bränsleslukande efterbrännkammaren. I de hemliga stridspla-
nerna räknade man dock med att mål inom +%% km från de svenska flygbaserna 
alltid skulle kunna anfallas.*%

Spaningsflyget

Spaningsflyget utgjordes främst av S &$C Tunnan och S *&C Lansen, med (! 
respektive +" tillverkade flygplan, levererade #$"+–"! respektive #$"'–"$.*#

S &$C var utrustad för fotografering under dager och S *&C, med två mans 
besättning, för fotografering under såväl dager som mörker (med hjälp av fo-
tobomber) samt havsövervakning med spaningsradar. Kamerorna var av olika 
slag och hade brännvidder mellan #%% och !%% mm, men var generellt moder-
na med bland annat bildrörelsekompensering vilket gav skarpa bilder trots spa-
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ningsplanens höga fart. Som exempel medgav kamerorna detaljstudier av min-
dre fartyg på cirka "# km fotoavstånd under dager. S $%C flög dock på grund av 
leveransförseningar utan kamerautrustning de första åren och inte förrän "&!% 
började kameror installeras i serieflygplanen.

Spaningsradarn i S $%C, PS-'$%/A, var en vidareutveckling av attackversio-
nens radar, men till skillnad från denna var samtliga spaningsplan utrustade 
med radar. Radarräckvidden berodde på både målstorlek och spaningshöjd 
(med hänsyn till jordens krökning), men på en höjd av exempelvis cirka "### m 
upptäcktes även små fartyg på cirka !# km avstånd, förutsatt frånvaro av fient-
lig radarstörning. Under ett havsövervakningsföretag kunde cirka "## kvadrat-
mil avspanas på cirka '# minuter.

Båda flygplanstyperna var obeväpnade, och litade för sin överlevnad på sin 
låga flyghöjd och höga fart. Under "&!#-talet installerades efterhand samma ra-
darvarningssystem som i A $%A i både S %&C och S $%C. Den senare fick då ock-
så remsfällare.$$

S 32 C32

Besättning: 2 (ff+fnav)
Längd: 14,94 m
Spännvidd: 13,00 m
Höjd: 4,65 m
Tom vikt: 7 520 kg
Max startvikt: 12 500 kg
Max fart: 1 125 km/h 
 M0,91 (planflykt)
Räckvidd: 1 850 km

S 32C från F 11 Nyköping 1965. Medan fotosoldaten arbetar med filmbehållaren förbereder 
besättningen nästa spaningsuppdrag.32

Första flygning: Prototyp fpl 32 1952, prototyp S 32 1957
Antal: 45 st
I tjänst i FV: 1958–1979
Motor: RM 5A
Radar: PS-432/A
Beväpning: Ingen
Kamerautrustn: Hög: 2 Ska 23 och 1 Ska 15 
 Låg: 3 Ska 16 
 75 kg fotobomber (max 12 st)
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Spaningen flög oftast enskilt och en spaningsdivision förväntades lösa #$–
%$ företag per dygn i krig. Mot robotförsvarade mål över fientligt territori-
um avsågs främst lågfoto eller avståndsfoto användas, medan högfoto kunde 
komma ifråga närmare eget territorium och om motverkan endast bestod av 
kanonluftvärn.&'

En S %(-division i krig bestod av chef och ställföreträdare samt ytterligare 
en o)cer på stat, fyra flygförare som var underbefäl på stat, tre flygförare som 
kunde vara värnpliktiga underbefäl samt ytterligare två förare för sambandsflyg-
plan. Totalt alltså tio flygförare av krigsflygplan.

För en S &%-division tillkom åtta navigatörer, blandat undero)cerare och 
underbefäl på stat eller värnpliktiga. Både S %(- och S &%-divisionerna krigsor-
ganiserade åtta spaningsplan och tre sambandsplan.&$ Varje spaningsdivision i 
fredsorganisationen delade i krigsorganisationen upp sig i två, till skillnad från 
attack- och jaktdivisionerna. 

Spaningsdraken
Från #(!$ kom de !* tillverkade S &$E Draken, varav hälften var ombyggda 
J &$D, att börja ersätta S %(C. Därmed kunde även spaningsflyget uppträda i 
överljudsfart. Spaningsdraken saknade beväpning och radar till förmån för fem 
kameror i nosen och två i vingarna. Dessutom kunde en spaningskapsel med 
låghöjdskameror och blixtenheter medföras så att flygplanet kunde fotografera 
i mörker utan att använda fotobomber. Till skillnad från jaktversionerna kunde 
S &$E vidare bära upp till fyra fälltankar för ökad räckvidd.&! 

En spaningsförare 
med sin S 35E,  
levererad till F 11 i 
Nyköping från 1965. 
Framför flygplanet 
syns kamerorna 
med upp till 600 mm 
brännvidd.
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# Wennerholm, B ($%%!) Fjärde flygvapnet i världen?, s &'(.
$ KrA: FS Centralexp, avg H skr )!!, #)/& #&*", BI:vol '%.
) Wennerholm, B ($%%!) Fjärde flygvapnet i världen?, s #*".
' KrA: FS Centralexp, Order, Fo BH, nr ), #&!%, BIII:vol ).
* Samtliga uppgifter i faktarutan från Widfeldt, B & Hall, Å (#&&&) Svenska Vingar !, s #%#, samt 

Liander, P (#&&%) SAAB "# Tunnan, s $–#*.
! Liander, P (#&&%) SAAB "# Tunnan, s $(, samt Widfeldt, B & Hall, Å (#&&&) Svenska vingar !: Svenska 

militära flygplan och helikoptrar, s #%#.
+ KrA: FS Centralexp, avg H skr )$% (**'), */& #&!), ”Utkast TAStri”, kap X s #–#), FI:vol #$. Alla taktiska 

uppgifter i detta avsnitt är hämtade ur detta dokument, men det finns skäl att misstänka att stigtiden för 
J $&F är för lång och gäller tidigare versioner utan ebk. (Förf anm.)

" Samtliga uppgifter i faktarutan från Stridsberg, S (!##") Lansen, s &&–#$! och $#*, samt 
Widfeldt, B & Hall, Å (#&&&) Svenska Vingar !, s #%).

& KrA: FS Centralexp, avg H skr )$% (**'), */& #&!), ”Utkast TAStri”, kap X s #–#), FI:vol #$, samt Strids-
berg, S (#&&$) Lansen, s &&(.

#% Samtliga uppgifter i faktarutan från Widfeldt, B & Hall, Å (#&&&) Svenska Vingar !: Svenska militära 
flygplan och helikoptrar, s #%*.

## KrA: FS Centralexp, avg H skr )$% (**'), */& #&!), ”Utkast TAStri”, kap X s #–#), FI:vol #$, samt Wid-
feldt, B & Hall, Å (#&&&) Svenska vingar !: Svenska militära flygplan och helikoptrar, s #%*. (Mk *% var en 
exportversion för Sverige av den brittiska versionen F.'. Förf anm.) 

#$ Samtliga uppgifter i faktarutan från Widfeldt, B (#&&*) Draken, s !&(, #$* och #*!, samt 
Widfeldt, B & Hall, Å (#&&&) Svenska Vingar !, s #%!.

#) KrA: FS Centralexp, avg H skr )$% (**'), */& #&!), ”Utkast TAStri”, kap X s #–#), FI:vol #$; Wennerholm, 
B ($%%!) Fjärde flygvapnet i världen?, s ++f; Widfeldt, B (#&&*) Draken, s ')–"+ och #*!.

#' KrA: FS Centralexp, ink H skr *$$ ($*+)), ##/## #&!), fr CE $, ”Krigsam-plan”, FI:vol #'. 
#* KrA: FS Centralexp, avg H skr *%% ($%""), $)/" #&!!, ”Materielföredragning för ÖB”, FI:vol !*.
#! Nilsson, M ($%%+) Tools of Hegemony, s )'$ och )+). (Rb $' motsvarades av amerikanska AAM-N-+, 

senare AIM-&. Rb $+ baserades på Falcon GAR-##, i sin tur en utveckling av GAR-)A, senare AIM-'F, 
och gavs leverantörsbeteckning HM-**. Rb $" baserades på Falcon GAR-$ med målsökare från GAR-'A, 
senare AIM-'G, och gavs leverantörsbeteckning HM-*". Förf anm, enl Wennerholm, B ($%%!) Fjärde 
flygvapnet i världen?, s +&f.) 

#+ KrA: FS Centralexp, Order, Fo BH, nr ), #&!%, BIII:vol ). 
#" Samtliga uppgifter i faktarutan från Stridsberg, S (#&&$) Lansen, s *#( och $#*, samt

Widfeldt, B & Hall, Å (#&&&) Svenska Vingar !, s !#. 
#& Stridsberg, S (#&&$) Lansen, s *#(.
$% Stridsberg, S (#&&$) Lansen, s *#(.
$# KrA: FS Centralexp, avg H skr #*$, $$/) #&!#, BI:vol *#.
$$ KrA: FS Centralexp, avg H skr #)", $)/) #&!%, BI:vol '!.
$) KrA: FS Centralexp, avg H skr )#% ("#!), &/#$ #&!), FI:vol &.
$' KrA: FS Centralexp, avg H skr +%!, #)/## #&!$, ”Underlag för studier”, bil A', BI:vol !#.
$* KrA: FS Centralexp, avg H skr "#, $'/$ #&!%, BI:vol '!.
$! KrA: FS Centralexp, ink H skr )## (#*%), $)/# #&!), fr CE #, FI:vol &.
$+ KrA: FS Centralexp, avg H skr &, ##/# #&!%, BI:vol '*.
$" KrA: FS Centralexp, avg H skr ##$, $#/$ #&!$, BI:vol *!.
$& KrA: FS Centralexp, ink H skr )## (#*%), $)/# #&!), fr CE #; avg H skr %"$$ ($+*), #'/* #&!', FI:vol & o $%.
)% KrA: FS Centralexp, avg H skr )*", #%/+ #&!#, ”Egenskaper för fpl )+”, BI:vol *), som refererar till avg KH 

skr #%%, #)/& #&!%, ”Krigsfall II SN”.
)# Widfeldt, B & Hall, Å (#&&&) Svenska vingar !: Svenska militära flygplan och helikoptrar, s ##).
)$ Stridsberg, S (#&&$) Lansen, s "'( och $#*, samt Widfeldt, B & Hall, Å (#&&&) Svenska Vingar !, s #$*.
)$ Samtliga uppgifter i faktarutan från Stridsberg, S (#&&$) Lansen, s "'(.
)' KrA: FS Centralexp, avg H skr $%%, )#/) #&!$, ”TAS !#, korrektur”, BI:vol *+.
)* KrA: FS Centralexp, Order, Fo BH, nr ), #&!%, BIII:vol ).
)! Widfeldt, B & Hall, Å (#&&&) Svenska vingar !: Svenska militära flygplan och helikoptrar, s #$!.
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Kapitel 6

Stridsledning och luftbevakning
Stridslednings- och luftbevakningssystemet som var operativt #"$% benämndes 
ofta Stril $&. Det bestod av elva sektorer med varsin underjordisk luftförsvars-
central (lfc), vilka i sin tur var uppdelade i ett antal kompaniområden ledda från 
luftförsvarsgruppcentraler (lgc). Dessa hade främst till uppgift att filtrera infor-
mation från en mängd optiska luftbevakningsstationer (ls) och vidarebefordra 
denna till lfc.

Luftbevakningens sensorer
Sensorerna utgjordes av dels radarstatio-
ner och dels personal i den optiska luft-
bevakningen. Stomme i Stril $& var PJ-
'#, som egentligen bestod av två radar-
stationer; spaningsradarn PS-#( (räck-
vidd cirka '&& km) och höjdmätnings-
radarn PH-#) (räckvidd cirka #%& km). 
Vidare fanns PJ-'# i både mobilt (PJ-
'#/R) och fast utförande (PJ-'#/F), den 
senare normalt grupperad mycket nära 
en luftförsvarscentral. Systemet var dock 
från #"(&-talet och kompletterades un-
der #"$&-talet av PS-(# och PS-&%, den 
senare med cirka (&& km räckvidd, ofta 
samgrupperad med höjdmätningsradarn 
PH-#'. PS-&% innebar något helt nytt, 
både på grund av den markant ökade 
räckvidden och på grund av ökad de-
taljeringsgrad. Modern stridsledning av 
jaktflyget blev nu möjlig. Endast fyra 
stationer blev dock inköpta, alla place-
rade längs ost- och sydkusten. Teknikut-
vecklingen gick fort och under #"!&-ta-
let anska*ades också lågspaningsradarn 
PS-#$ med '&& km räckvidd, högspa-
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Sektorindelningen i Stril 50.1
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Hur en luftförsvarscentral såg ut i Stril 50 illustreras av denna bild från sektorchefskursen juni 1957 i 
lfc Illern. Vid väggen sitter för övrigt Gerdt Stangenberg som var mycket betydelsefull för utformning-
en av både Stril 50 och 60.

En av Sveriges fyra PS-08 i vinterskrud. Radarn var tillverkad av brittiska Decca och arbetade på 
S-bandet (10 cm våglängd) med 2,5 MW uteffekt. Räckvidden var cirka 400 km. Ofta samgruppera-
des den med höjdmätarstationen PH-12. 2
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ningsradarn PS-#$ med %$& km räckvidd samt den tredimensionella radarn PS-
##. Endast PS-#$ hann dock bli operativ under studieperioden.% 

Den långa räckvidden på exempelvis PS-&' innebar att man under ostörda 
förhållanden från det svenska fastlandet kunde se flygplan ända bort till den 
baltiska kusten. På grund av jordens krökning dock endast på hög höjd. Över 
svenskt territorium och nära egen kust var radartäckningen god på alla höjder.

Stril !"
Med i viss mån PS-&' och i än högre grad de senare PS-"$, PS-#$ och PS-## var 
den radartekniska grunden lagd för Stril #&-systemet. I huvudsak innebar det 
ett i hög grad automatiserat system för luftbevakning, överföring av måldata till 
central plats för insatsbeslut, stridsledning av vapenbärare (flygplan eller robot) 
till insats, samt möjlighet att delge det aktuella luftläget till andra intressenter i 
form av luftförsvarsorientering (lufor).

Ursprungligen skulle fyra nya underjordiska luftförsvarscentraler byggas i 
östra och södra Sverige, men av ekonomiska skäl kom endast två att bli verk-
lighet; lfc O$ i Mälardalen och lfc S" i Skåne, vilka togs i teknisk drift "(#)–#$. 
Vidare behövdes undercentraler som filtrerade all information från de nya låg-
höjdsradarstationerna, på motsvarande sätt som lgc gjorde inom den optiska 
luftbevakningen. Lösningen blev radargruppcentralerna (rgc, senare benämnda 
rrgc/F), som också byggdes fortifikatoriskt väl skyddade i underjordiska berg-
rum, även om de var väsentligt mindre än de nya lfc. Parallellt byggdes ock-
så möjligheten till datastridsledning av J %$ Draken ut genom stöd för inter-
ceptberäkningar i centralernas datorer och dataöverföring till jaktflygplanen via 
styrdatasändare.)

Sektorindelningen ändrades också "(#) såtillvida att O* och O% (motsvaran-
de Mälardalen och Uppland) slogs samman till nya O$.$

Varje sektor bemannades av en strilbataljon som krigsorganisatoriskt omfat-
tade drygt %&& personer, varav cirka !& var stam- eller reservpersonal, cirka hälf-
ten o+cerare. All övrig personal i dessa förband var värnpliktig. Vidare fanns 
en mängd mindre förband som luftbevakningskompanier och radartroppar.# 
Kvinnor, som inte fick göra värnplikten eller arbeta som yrkesmilitärer vid den-
na tid, spelade trots det en stor roll i strilorganisationen, bland annat som ci-
vilanställda tekniska biträden och som lottor i den optiska luftbevakningen och 
olika ledningscentraler.! 

Luftförsvarstaktik
Den grundläggande luftförsvarstaktiken var att jakten skulle stå i högsta bered-
skap på baserna. När luftbevakningen upptäckt ett fientligt mål togs beslut om 
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Stril 60:s systemmässiga uppbyggnad enligt en samtida skiss från andra halvan av 1960-talet.8
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start av jaktledaren, jal. Vilket jaktförband som startades berodde bland annat 
på fiendens typ, höjd och fart samt egen basering. Bedömdes flera flygplansty-
per kunna lösa uppgiften skulle den enklaste väljas. Därefter ledde stridsled-
ningen i form av radarjaktledaren, rrjal, jaktflygplanen till kontakt med målet. 
Under det tidiga #$%&-talet leddes normalt jakten genom så kallade kurvanfall 
till ett läge någon km bakom målet eller genom direktanfall mot en fiktiv kolli-
sionspunkt. Direktanfallen genomfördes ofta från tvärssektorn, och liknade på 
så sätt kurvanfallen, men avseende exempelvis J "' Draken med radarroboten rb 
(! eftersträvades direktanfall på kontrakurs mot mål på hög höjd. Oavsett led-
ningsmetod kunde flygföraren efter radar- eller ögonkontakt själv välja lämplig 
anfallstyp. 

Luftoperativt var strävan att de fientliga flygplanen skulle vara bekämpade 
innan den så kallade avvärjningslinjen. För att jakten skulle hinna detta följde 
en given kontaktlinje samt en beslutslinje då startorder senast måste ges. Typis-
ka minsta avstånd som eftersträvades mellan jaktbasen och beslutslinjen var #'& 
km för underljudsmål och ('& km för överljudsmål på mycket hög höjd. I prak-
tiken innebar detta att avvärjningslinjen inte alltid ens i ett idealt läge kunde 
planeras utanför kusten, även om strävan var detta.$ 

Skissen illustrerar behovet av att starta jaktflyget i tid för att fientligt bombflyg skulle 
hinna bekämpas innan avvärjningslinjen.10

B
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# KrA: FS Centralexp, avg H skr $!%, #&$&, BI:vol "".
' Darwall, B ('%%") Luftens dirigenter, s '%'.
( Darwall, B ('%%") Luftens dirigenter, s "!) och s &").
" Darwall, B ('%%") Luftens dirigenter, s &%–#''.
$ KrA: FS Centralexp, avg H skr (%' (#("), '*/' #&+", ”Förslag till sektororganisation O$…”, FI:vol '+.
+ KrA: FS Centralexp, Order, Fo BH, nr #%, #/## #&+#, BIII:vol ".
! Annerfalk, A (#&&") Flygvapnet – en historisk översikt, s #+!.
* Bilden är hämtad ur ett oregistrerat dokument som ingår i FHT:s (Försvarets Historiska Telesamlingar) 

arkiv i KrA, och har ställts till förfogande av Bengt Myhrberg.
& KrA: FS Centralexp, avg H skr ('% ($$"), $/&–#&+(, ”Utkast TAStri”, kap #, FI:vol #', samt Darwall, B 

('%%") Luftens dirigenter, s #%&).
#% KrA: FS Centralexp, avg H skr ('% ($$"), $/&–#&+(, ”Utkast TAStri”, kap I, FI:vol #'
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Kapitel 7

Bassystem

En ny basorganisation hade diskuterats under #$"%-talet och under #$"& utred-
des de operativa och organisatoriska grunderna. Bakgrunden var att kärnvap-
nen gjort fortifikatoriska skydd begränsat användbara samtidigt som maximal 
insatsförmåga med eget flyg måste säkerställas. Lösningen blev spridning, både 
på många baser och inom dessa baser. Antalet baser prioriterades dock allt hö-
gre under det sena #$"%-talet i den ständiga avvägning som av ekonomiska skäl 
måste ske mellan antal baser och utbyggnadsgrad. Generellt sett var strävan att 
de nya baserna skulle ligga drygt '% km från kusten i syfte att kunna skydda 
dem bättre från fientliga anfall samtidigt som framförallt jaktflyget behövde 
komma till tidig verkan, helst utanför kustlinjen. Ambitionen var att bygga ut 
de '& befintliga krigsbaserna till !% stycken fram till #$((, inklusive drivmedels- 
och vapenförråd. Samtidigt skulle &) baskompanier samt !" flygfältarbetskom-
panier och sjukvårdsplutoner organiseras, totalt omfattande '& %%% man.#

S 29C från F 11 Nyköping under maskeringsnät på en fältbas under en övning 1955.
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Planerna

I Plan för utbyggnad av flygbaser – PUF !"#$ tog tankarna efterhand mer fast 
form. Normalbanorna skulle vara #$$$ m långa, men fyra baser skulle ha ban-
längd #%$$ m för att underlätta vid mörker och dåligt väder. Bredden variera-
de mellan #& och %$ m. Dessutom skulle det finnas en alternativ startsträcka, 
ofta den parallella taxibanan, som var minst '#$$ m lång. Varje bas skulle ha 
ett drivmedelsförråd om '#$$ m( i '$$ m(-cisterner, varav #/% skulle ligga cirka 
& km från banan, i närheten av lämpliga vägar eller järnvägar. Uppställnings-
platser planerades i respektive banände för hög beredskap, en bit bort för flyg-
plan i lägre beredskap samt ytterligare några platser för icke operativa flygplan 
cirka " km bort med hänsyn till kärnvapenhotet. Vidare planerades två till fyra 
vapenförråd per bas. Baserna delades in i ordinarie och tillfälliga baser, O- och 
T-baser, beroende på vilka flygförband de var tänkta att betjäna. O-bas jakt till 
exempel innebar full kapacitet att klargöra jaktflyg, medan T-bas attack innebar 
att attackflyg kunde tankas och förses med vissa enklare vapentyper. Tabellen 
nedan visar planens fördelning på bastyper och eskaderområden. Värdena inom 
parentes är det verkliga läget ')&*. De flesta T-baserna var avsedda för attacken 
så att denna skulle kunna kraftsamla i alla operationsriktningar. Tabellen visar 
också de ökade behoven av förråd för ammunition och drivmedel.#

Basutbyggnadsplanen i PUF 58.
 E1 E2 E3 E4 Summa

O-bas attack 6 2 2 2 12

O-bas jakt – 9 14 5 28

O-bas spaning – 2 1 2 5

O-bas tp – 1 4 – 5

T-bas (alla) – 7 7 6 20

Summa 6 (5) 21 (12) 28 (14) 15 (7) 70 (38)

Nya drivm-fd 3400 m! 13 500 m! 20 400 m! 10 800 m! 48 100 m!

Nya am-fd 13 26 23 19 81

I ytterligare en basutredning hösten ')&* bytte baskompanierna namn till 
basbataljoner samtidigt som de växte något till cirka "*$ man vardera. Totalt 
skulle basorganisationen i krig då omfatta cirka +) $$$ man. Den gamla kom-
mandoplatsen bytte också namn till kommandocentral (kc), vilken skulle mo-
derniseras och så långt som möjligt byggas nedgrävd och fortifikatoriskt skyd-
dad. Utbyggnaden tog dock tid och som ett provisorium sattes enklare baracker 
upp på många baser. Från kc skulle basen ledas och samordnas avseende flygsä-
kerhet, klargöring, beredskap, skyddstjänst, flygbasförsvar och underhållstjänst. 
För att utbilda alla dessa nya befattningshavare föreslogs en bastjänstskola (som 
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"#$" inrättades på F "% i Halmstad) men man räknade inte med en fullbeman-
nad organisation förrän "#$&/$$. Drivmedelsförrådet om cirka "'(( m) per 
flygbas bedömdes räcka *–% veckor då medelförbrukningen för krigsflygplan 
beräknades till cirka &( m) per dygn och bas.* Det fanns också flera stora centra-
la drivmedelsförråd på flera håll i landet. Förutom ovan nämnda investeringar 
tillkom vidare alla nya fordon dessa basbataljoner behövde. Som exempel kan 
nämnas att behovet redan "#$( var '"&* lastbilar, '#% tankbilar och !'$ trakto-
rer av olika typer.%

Bas !" genomförs
Med smärre förändringar kom sedan denna plan att genomföras under "#$(-ta-
let. Det är dock värt att notera att spridningsfilosofin inte var okontroversiell. 
Till exempel kritiserade cheferna för både E ", E ' och E % planen för att driva 
spridningen för långt och att inte innehålla tillräckligt konventionellt skydd. 
CFV stod dock fast vid att kärnvapen skulle vara dimensionerande och att 
spridning därför var det enda ekonomiskt realistiska alternativet.& Den sedan 
tidigare påbörjade utbyggnaden av berghangarer begränsades till några jaktflot-
tiljflygplatser i Svea- och Götaland (F +, F #, F "*, F "$ och F "+).$ Dessut-
om fanns några enstaka betonghangarer i form av flygplansvärn vid några få 
flygbaser.

Trots att utbyggnaden och utbildningen var långt ifrån klar övergick man 
krigsorganisatoriskt från "#$" till den nya basorganisationen, från nu ofta kall-

Flygförarna i en rote J 35 Draken under fastbindning i F 18 Tullinges berghangar 1968. Berghanga-
rerna på fem flottiljer kompletterade under hela perioden spridningsfilosofin i Bas 60.
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lad Bas #$. Då fanns i realiteten %$ basbataljoner och #& stationskompanier.! 
Förmågan att snabbtanka, det vill säga tanka flygplanen med motorerna igång, 
var en väsentlig delkomponent i syfte att öka tillgängligheten och den operativa 
rörligheten. '(#$ fanns endast )& utrustningar, men ytterligare *)& beställdes. 
Tanken var att samtidigt kunna snabbtanka " flygplan på '$ baser samt % flyg-
plan på &$ baser, medan övriga utrustningar skulle hållas i reserv." 

För att öka beredskapen tillfördes baserna under #$-talet också permanenta 
bastroppar i fredstid. '(#* hade '( av dem sådana bastroppar, med en öknings-
takt av cirka fem per år.(

Reservvägbaser
Reservvägbaser i form av breddade vägsträckor hade diskuterats under '(&$-ta-
let, och från '(#$ började en omfattande rekognosering. De ordinarie baserna 
kunde förutsättas vara kända av motståndaren och tanken var att förse varje hu-
vudbas med en reservvägbas inom någon timmes körtid dit förbanden kunde 
omgruppera om basen blev utslagen. Utbyggnaden tog emellertid tid, både av 
huvudbaser av Bas #$-typ och av reservvägbaser.

Bilden till höger visar flygvapnets &! huvudbaser '(#%, alla var dock inte fullt 
utbyggda och endast sex av dem hade en reservvägbas färdigbyggd eller påbör-
jad och bedömd färdig samma år.'$ Den ursprungliga planen om !$ flygbaser 
hade fått överges av ekonomiska skäl året innan, och nu siktade man istället på 
#& huvudbaser, #' basbataljoner samt något fler stationskompanier. I verklighe-
ten kunde man '(#* sätta upp &) basbataljoner och #& stationskompanier.'' '(## 
minskades ambitionen ytterligare till #) baser. Samma år var tretton reservväg-
baser färdiga och ytterligare sju under utbyggnad.') Det första ledet i basernas 
benämning är det som användes under perioden. Många baser benämndes vid 
denna tid av sekretesskäl endast med ordet ”Fält” följt av ett nummer. Ett lik-
nande kodsystem användes för övrigt i än högre utsträckning för reservvägba-
serna. I förekommande fall har för läsarens skull lagts till platsens namn eller 
flottiljbeteckning, både i denna bild och i följande undersökning.

Flygbasens utformning
Respektive huvudbas bestod typiskt av, förutom en cirka ) km lång huvudbana:

– kommandocentral (kc) för ledning av basen, cirka ) km från bancentrum
– främre klargöringsområde (framom) vid vardera banändan för )*% fpl
– bakre klargöringsområde (bakom), '–* km från bancentrum för %–'$ fpl
– uppställningsområde (uom), '–# km från bancentrum för ')–'% fpl
– stabsplats &–'$ km från bancentrum
– radiolänkstation för samband mellan kc och stabsplats
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Flygvapnets huvudbaser 1964.

E 1: 
Karlsborg/F 6
Fält 8/Bällefors
Fält 6/Hasslösa
Såtenäs/F 7
Fält 20/Råda
Lidköping

E 2:
Ljungbyhed/F 5
Ängelholm/F 10
Halmstad/F 14
Bulltofta
Fält 1/81/Sjöbo
Everöd
Fält 89/Eneryda
Fält 85/Byholma
Ronneby/F 17
Kalmar/F 12
Hagshult
Jönköping
Hultsfred
Uråsa
Fält 83/Ålem
Säve/F 9
Torslanda
Fält 84/Knislinge
Fält 87/Kosta

E 3:
Malmen/F 3
Bråvalla/F 13
Nyköping/F 11
Tannefors/SAAB
Kungsängen
Visby
Tullinge/F 18
Barkaby/F 8
Bromma
Arlanda
Arboga
Eskilstuna
Fält 57/Strängnäs
Örebro
Uppsala/F 16
Hässlö/F 1
Fält 14/Tierp
Fält 54/Alunda
Borlänge
Söderhamn/F 15
Gävle

E 4:
Frösön/F 4
Fält 45/Sättna
Fält 44/Kubbe
Fält 46/Färila
Fält 28/Gunnarn
Fält 41/Åmsele
Kallax/F 21
Fält 32/Heden
Fält 40/Fällfors
Fält 42/Vidsel
Kiruna

– främre ammunitionsförråd i vardera framom och två i bakom
– bakre ammunitionsförråd #–$% km från bancentrum
– främre drivmedelförråd i anslutning till klargöringsområde (cirka &%% m')
– bakre drivmedelförråd #–$% km från bancentrum (cirka (%% m')
– samt diverse utrustning för samband, elkraftförsörjning samt navigations- 

och landningshjälpmedel.$)
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Normalt fanns det ett stationskompani per flygbas och detta skulle över ti-
den samtidigt kunna betjäna (vilket innebar service, laddning, bogsering, start-
ning med mera) åtta krigsflygplan, temporärt fler. Fanns det två stationskompa-
nier på en bas fördubblades givetvis kapaciteten. Tankning av jaktflyg fick ta # 
minuter och klargöring inklusive laddning $" minuter. För attackflyg var mot-
svarande värden % respektive &" minuter. Generellt förväntade man sig att kun-
na starta i %"" m sikt och landa i $–' km sikt och ("–$'% m molnbas beroen-
de på landningshjälpmedel och flygplantyp. Reservvägbaserna krävde ungefär 
dubbelt så bra väder, samt bedömdes inte kunna användas alls under mörker.$#

$  KrA: FS Centralexp, avg H skr $"), $#/#–$*%!, BI:vol &!.
'  KrA: FS Centralexp, avg H skr $)", )/%–$*%!, “PUF $*%!”, BI:vol &*.
&  KrA: FS Centralexp, avg H skr #$", $)/$" $*%!, ”Basutredning $*%! ('a)”, BI:vol #".
#  KrA: FS Centralexp, avg H skr #**, $"/$$ $*%*, ”Linjebehovet i krig av fordon…”, BI:vol ##.
%  KrA: FS Centralexp, avg H skr !, */$ $*%*, “PUF $*%!”, BI:vol #$.
(  KrA: FS Centralexp, avg H skr #*!, $$/$" $*($, ”Anhållan om yttrande…”, BI:vol %#.
)  KrA: FS Centralexp, avg H skr ')&, '%/% $*(", ”Orientering ang övergång till basorg m/("”, BI:vol #).
!  KrA: FS Centralexp, avg H skr %)*, $%/$$ $*(", ”Förslag till anska+ning…”, BI:vol #*.
*  KrA: FS Centralexp, avg H skr &"' ($($), '$/' $*(&, FI:vol !.
$"  KrA: FS Centralexp, avg H skr ("$ (%#), ')/$ $*(#, ”Reservvägbaser…”, FI:vol &&. (Huvudbaserna Fält 

!&/Ålem, Fält !*/Eneryda och Fält !$/Sjöbo var vägbaser. Vad gäller Sjöbo låg där också det moderniserade 
gamla krigsflygfältet Fält $. Förf anm.) 

$$  KrA: FS Centralexp, avg H skr &"'( (&'%), $)/% $*(&, ”PUBAS”, FI:vol !.
$'  Andersson, L ”Flygvapnets nyare baser (Bas (")”, s (* och )#f, ur Andersson, L (red) ('""!) Svenska flyg-

baser. (Den intresserade läsaren kan för övrigt finna betydligt mer om det svenska bassystemets utveckling 
i denna bok. Förf anm.)

$& KrA: FS Centralexp, avg H skr ("$ (%#), ')/$ $*(#, bil (: ”Funktionell specifikation för flygbas”, FI:vol &&.
$# KrA: FS Centralexp, avg H skr )"(, $&/$$ $*(', ”Underlag för studier”, bil A#, BI:vol ($.

Så här kunde det se ut i 
flygbasens fortifikatoriskt 
skyddade kommandocentral 
(kc), när väl dessa blivit 
utbyggda under 1960-talet. 
Därifrån leddes och  
samordnades basens  
verksamhet.



!"

Kapitel 8

Luftförsvarsrobotar

Luftvärnet ingick organisatoriskt i armén, men redan i en ÖB-utredning "#$% 
fastslogs att jaktflyget i framtiden skulle behöva kompletteras med luftvärns-
robotar, så kallade luftförsvarsrobotar, för mycket höga och snabba mål. Dessa 
skulle inte förväxlas med korträckviddigt luftvärn för skydd av punktmål el-
ler arméförband. Inför försvarsbeslutet "#$! utreddes frågan igen, med samma 
resultat, och därefter tillsattes en studiegrupp, luftmålsutredningen (LUR-$!), 
som utvecklade dessa tankar. I bakgrunden låg en bedömning om att motstån-
darens flygplan skulle flyga allt högre och fortare samtidigt som J &$ Draken 
bedömdes ha begränsad verkan mot mål över "$ km höjd som flög fortare än 
Mach ",$–",'. För detta krävdes robotar, och främst tre system utvärderades i 
LUR-$!: Hawk (rb &('), Bomarc B (rb &(() och Bloodhound II (rb &(!). De 

Rb 67 Hawk som ratades av flygvapnet men 
valdes för arméns luftvärn. Efter diverse modifie-
ringar används systemet fortfarande av många 
länder, bland annat Sverige under beteckningen 
rb 97.

Rb 66 Bomarc var som synes en mycket stor 
robot (cirka 14 m lång och cirka 7 ton tung) med 
hela 600 km räckvidd. Den var dock mycket dyr 
och kom aldrig att anskaffas av Sverige.
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Rb 68 Bloodhound II på lavett, vaktad av en flygsoldat 1965. Roboten var totalt ca 8,5 m lång 
och vägde ca 2,2 ton. I systemet ingick även en belysningsradar som ej syns på bilden

två förstnämnda var amerikanska och den tredje brittisk. Hawk fyllde dock inte 
luftförsvarets behov på grund av för låg höjdtäckning och för kort räckvidd. 
Däremot hade systemet god låghöjdstäckning, bra utvecklingspotential och för-
ordades av armén på grund av mobilitet och fältmässighet. Under tidigt #$%&-
tal beställdes också Hawk som rb %' till arméns luftvärnsförband. Rb %' var en-
ligt CFV en oacceptabel lösning för luftförsvaret.# Flygvapnet förordade vidare 
Bomarc över Bloodhound II, främst på grund av bättre prestanda. Den förres 
värden avseende räckvidd/höjdtäckning var cirka %&& km/(& km jämfört med 
den senares %& km/"& km. Bomarc kunde dessutom förses med kärnstridsladd-
ning. Detta system var emellertid mycket dyrare, och trots att det på grund av 
sin längre räckvidd jämfördes med Bloodhound II i förhållande #:(, kunde ÖB 
inte övertalas. ÖB ifrågasatte också behovet av Bomarcs prestanda."
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Planerade krigsgrupperingsplatser för lvrbkompanier 68.4

Rb !" - Bloodhound II
CFV gav upp övertalningsförsöken #$%# och valde istället att förorda sex divi-
sioner rb "%! Bloodhound II, omfattande $% robotar. Dessa föreslogs organise-
ras på flottiljerna F ! (två div), F #", F #&, F #' och F #( samt ha sina krigsgrup-
peringsplatser, som behövde förberedas, längs kusten från Skåne till Uppland. 
Varje division skulle ha en fast anställd bemanning av cirka &( befäl och tekni-
ker som skulle öka i krig till cirka #)( man, och då operera som två självständiga 
kompanier." 

Förutom utgångsgrupperingen enligt bilden ovan behövde ytterligare några 
områden förberedas i Skåne och runt Stockholm så att en division per eskadrar-
na E & och E " kunde förstärka varandra vid behov. Varje kompaniområde skul-
le vidare ha tre rekognoserade och delvis förberedda grupperingsplatser inom 
)–#( km. Rekognoseringen var inte bara viktig av taktiska skäl. Robotens start-
raket skulle falla ned cirka &,) km från skjutplatsen, och detta riskområde avsågs 
vid denna tid inte utrymmas i krig.)
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Till saken hörde också att luftvärnet och flygvapnet gemensamt sedan 
#$%$/&' bedrivit försök med Bloodhound I, robot (&%. Denna försöksverksam-
het utvecklades aldrig till något egentligt krigsförband, men personal och ma-
teriel togs till vara vid uppsättandet av rb &!-förbanden, vars materiel leverera-
des #$&(–&% och som därefter sattes upp i stort sett i enlighet med förslaget från 
#$&#.& Utbildningen tog dock tid och så sent som #$&) var, som visas i nästa ka-
pitel, endast sex kompanier operativa i krigsorganisationen.

# KrA: FS Centralexp, avg H skr %(", *&/#' #$&', BI:vol "$. 
* Wretman, P (#$$() ”Luftvärnsrobot &!”, ur MHS (#$$() Militärhistorisk tidskrift !""#–"$, s #$'–*'$.
( KrA: FS Centralexp, avg H skr %%!, nov #$&#, BI:vol %%. 
" KrA: FS Centralexp, avg H skr %%!, nov #$&#, BI:vol %%.
% KrA: FS Centralexp, avg H skr (#' ("), !/# #$&%, FI:vol "&.
& Annerfalk, A (#$$") Flygvapnet – en historisk översikt, s #%)f.



!"

Kapitel 9

Flygvapnets krigsplanläggning

Krigsorganisationen !"#"
Flygvapnets krigsorganisation #$"$, fastställd året dessförinnan, bestod led-
ningsmässigt av den centrala ledningen, de fyra eskaderstaberna och elva sek-
torledningar, vars mobiliseringstid varierade mellan #% och &% timmar. Jaktflot-
tiljerna satte upp tre divisioner vardera, liksom attackflottiljerna, vilket alltså 
totalt utgjorde '' jaktdivisioner och tolv attackdivisioner. F ## satte upp fem 
spaningsdivisioner och F %# en, medan sju flottiljer satte upp varsin enklare spa-
ningsgrupp med propellerflygplan. Just detta år fanns alltså endast sex operativa 
spaningsdivisioner i krig mot det normala antalet tio, med största sannolikhet 
på grund av ombeväpningen från S #! till S '%.# 

Flottiljerna satte också upp totalt #! basbataljoner av varierande storlek, om-
fattande () baskompanier. Dessutom #* självständiga baskompanier, '' flyg-

”När dagjakten går ned, går nattjakten upp” hette det en gång. Här en klassisk bild på nattjakts-
flygplanet J 33 Venom från F 1 Västerås, vilken var landets enda nattjaktsflottilj. Ursprungligen 
planerades för fler, men det blev bara en fram till att systemet började ersättas med allvädersjakt 
i form av J 32B Lansen från 1959.
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fältsarbetskompanier och ett depåförband per flottilj (motsvarande två till fyra 
kompanier vardera) som i krig skulle kvarstanna där. Alla flyg- och basförband 
hade #$ timmars mobiliseringstid.

Strilorganisationen mobiliserade under $%–#$ timmar "% luftbevaknings-
kompanier för att bemanna Stril &'-organisationen samt tre förband för att be-
manna reserv-lfc. Dessutom radartroppar för att bemanna tre PS-'!, sju PJ-
$(/F, sexton PJ-$(/R och elva äldre radarstationer.$

Krigsorganisationen !"#$
Krigsorganisationen ändrades något år för år, både organisatoriskt, personellt 
och materiellt, vilket inte avses redovisas här. Undersökningens sista år däre-
mot, ()"" med planläggningen för ()"#, bestod krigsorganisationen av den 
centrala ledningen, nio materielundersökningsgrupper, fyra eskaderledningar 
(som alltså kvarstod i krigsorganisationen ()"#), nio sektorledningar samt två 
spaningsstaber. Sektorledningarna hade i huvudsak ($ timmars mobiliserings-
tid, medan de övriga hade #$ timmar. 

De flesta jaktflottiljerna satte fortfarande upp vars tre jaktdivisioner. F ($ 
dock endast två, F $( numera en och F (" fyra divisioner, varav den *ärde divi-
sionen egentligen sattes upp av skolförbandet F $' med J $)F. Totalt $! jaktdi-
visioner då F ! och F (% inte längre hade några flygförband och F (& ombeväp-
nats till attackflottilj. Attackdivisionerna var fortsatt tolv, tre per flottilj, medan 
spaningskrigsdivisionerna sedan flera år ökat till det normala antalet av tio, åtta 
ur F (( och två ur F $( (då varje spaningsdivision i fred satte upp två krigsdivi-
sioner). Fortfarande sattes också sju spaningsgrupper upp med äldre skolflyg-
plan. (Vidare krigsorganiserades tre transportdivisioner och sex transportgrup-
per, två sambandsflygdivisioner och fyra sambandsflyggrupper, samt tio heli-
koptergrupper.) Fem, under ()"# ökande till sex, luftvärnsrobotkompanier rb 
"! kunde också krigsorganiseras. 

Basorganisationen hade växt betydligt från ()&! och bestod nu i huvudsak 
av &+ allmänna basbataljoner, kompletterat av (%( mindre tilläggsdelar beroende 
på vilka flygsystem basen skulle betjäna som O-bas eller T-bas. Vidare fanns (& 
underrättelseplutoner för att stödja spaningsflyget och tio drivmedelstransport-
plutoner för transporter mellan centrala förråd och baserna. 

Samtliga flyg- och basförband hade #$ timmars mobiliseringstid, medan 
luftvärnskompanierna hade $% timmar. Strilorganisationen däremot skulle mo-
bilisera huvuddelen av sina förband på mellan ($ och $% timmar. Denna hade 
också växt, och totalt fanns ()"# (+ strilbataljoner, "+ luftbevakningskompanier, 
samt ett &'-tal radartroppar för att betjäna i huvudsak fyra PS-'!, sex PS-"&, sju 
PJ-$(/F, sjutton PJ-$(/R, en PS-%# samt tolv PS-%(/T.+ Vidare fanns vissa radar-
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system i reserv. PS-#$/T hade exempelvis anska%ats i &' exemplar för att från 
början nyttja $( operativt. De andra var teknisk och taktisk reserv.#

Utgångsgruppering
Utgångsgrupperingen för dessa förband är svårare att fastställa då skrivelser med 
sammanställningar av denna typ av uppgifter under hela tiden var kvalifice-
rat hemliga. Utifrån annat hemligt material kan dock flygförbandens utgångs-
gruppering rekonstrueras ändå. Si%rorna ovan gällde vid allmän mobilisering, 
men redan vid beredskapshöjning skulle fast anställd personal och inneliggande 
värnpliktsomgång spridas på krigsbaser så snabbt som möjligt (vilket var betyd-
ligt kortare än "& timmar). För $)*) gällde en planering enligt tabellen nedan, 
som avseende basering till stora delar även stämde som utgångsgruppering efter 
allmän mobilisering. Divisionerna var uppdelade i beredskapsförband, som be-
räknades vara omedelbart krigsdugliga, och skoldivisioner som inte var det för-
rän efter mobilisering.

Flygvapnets beredskapsförband och utgångsgruppering januari 1959.5

Eskader Beredskapsförband Basering Skoldivisioner Basering

E 1 1 adiv ur F 6 Karlsborg/F 6 1 adiv ur F 6 Karlsborg/F 6

2 adiv ur F 7 Såtenäs/F 7 1 adiv ur F 6 Fält 8/Bällefors

1 adiv ur F 14 Fält 8/Bällefors 1 adiv ur F 7 Såtenäs/F 7

1 adiv ur F 14 Fält 20/Råda 1 adiv ur F 14 Fält 20/Råda

2 adiv ur F 17 Fält 6/Hasslösa 1 adiv ur F 17 Fält 6/Hasslösa

E 2 1 jdiv ur F 3 Ljungbyhed/F 5 1 jdiv ur F 3 Hagshult

1 jdiv ur F 9 Säve/F 9 1 jdiv ur F 9 Säve/F 9

1 jdiv ur F 10 Ängelholm/F 10 1 jdiv ur F 9 Halmstad/F 14

1 jdiv ur F 10 Fält 4/Everöd 1 jdiv ur F 10 Fält 1/Sjöbo

1 jdiv ur F 12 Kalmar/F 12 1 jdiv ur F 12 Kalmar/F 12

–– –– 1 jdiv ur F 12 Hultsfred

E 3 1! njdiv ur F 1 Hässlö/F 1 1! njdiv ur F 1 Hässlö/F 1

1 jdiv ur F 3 Malmen/F 3 1 jdiv ur F 8 Barkaby/F 8

1 jdiv ur F 8 Barkaby/F 8 1 jdiv ur F 8 Arlanda

2 jdiv ur F 13 Bråvalla/F 13 1 jdiv ur F 13 Kungsängen

2 jdiv ur F 16 Uppsala/F 16 1 jdiv ur F 16 Fält 14/Tierp

1 jdiv ur F 18 Tullinge/F 18 1 jdiv ur F 18 Tullinge/F 18

–– –– 1 jdiv ur F 18 Arboga

E 4 1 jdiv ur F 4 Frösön/F 4 1 jdiv ur F 4 Frösön/F 4

1 jdiv ur F 15 Söderhamn/F 15 1 jdiv ur F 4 Fält 28/Gunnarn

1 jdiv ur F 15 Fält 40/Fällfors 1 jdiv ur F 15 Söderhamn/F 15

1 sdiv ur F 11 Nyköping/F 11 1 sdiv ur F 11 Nyköping/F 11

1 sdiv ur F 11 Ljungbyhed/F 5 1 sdiv ur F 11 Torslanda

1 sdiv ur F 21 Kallax/F 21 –– ––
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Attackeskaderns tolv A "#-divisioner utgångsgrupperades från tidigt $%&'-
tal inte endast på västgötabaserna, utan spreds ut något mer med tre divisio-
ner i Småland och tre divisioner i Mellansverige. Skälen var främst att bättre 
klara fientliga anfall och dåligt väder genom större spridning. Det var emeller-
tid inte okontroversiellt då det samtidigt försvårade eskaderns kraftsamlings-
förmåga. Från $%&( utgångsgrupperade E $ i huvudsak fortfarande på de sex 
västgötabaserna samt avseende F $):s tre divisioner på Fält !*/Byholma, Fält 
!)/Kosta och Hagshult i E # eskaderområde. I söder fanns dessutom T-base-
ringsmöjligheter, inklusive vapenförråd, för attacken på Uråsa, Hultsfred och 
Halmstad/F $(. Vad gäller E " och E ( eskaderområden är uppgifterna något 
mer motstridiga. Klart är emellertid att baseringsmöjligheter, inklusive attack-
vapenförråd, fanns på Hässlö/F $, Eskilstuna, Malmen/F ", Arlanda, Fält $(/
Tierp och Söderhamn/F $*.& Givetvis också på flera av baserna i Norrland. 
Frösön/F (, Fält #!/Gunnarn, Fält (#/Vidsel och Fält ((/Kubbe var alla avsedda 
att åtminstone tillfälligt kunna betjäna både jakt- och attackflyg (samt i Vidsels 
fall även spaning).)

Vad gäller jaktens utgångsgruppering kan E # få tjäna som exempel. $%&( hade 
antalet jaktdivisioner i E # minskat med en jämfört med $%*%, och var nu totalt 
elva. J "* stod i krig på Ängelholm/F $' och Fält !(/Knislinge, J "( på Säve/F %, 

En rote A 32A Lansen avfyrar attackraketer under en förevisning för utländska militärattachéer på 
Villingsbergs skjutfält 1969. Flygvapnets slagkraft skulle demonstreras.
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Ronneby/F #$, Everöd och Fält #/Sjöbo, J %& på Uråsa och Kalmar/F #&, samt 
J &" på Ljungbyhed/F ', Hultsfred och Fält !%/Ålem.! Dessutom fanns vissa 
klargöringsmöjligheter och vapen för jaktflyg i detta eskaderområde på ytterli-
gare fyra platser: Lidköping, Halmstad/F #(, Bulltofta och Fält !$/Kosta." Inget 
tydligt mönster avseende var de olika jaktsystemen grupperade inbördes fram-
står, vilket även gäller E % med sina tretton jaktdivisioner och E ( med sina fyra 
dito. Dock framgår tydligt den relativa prioriteringen av södra halvan av landet 
med endast fyra jaktdivisioner i hela Norrland. 

Spaningsflyget utgångsgrupperades över hela landet, med viss tyngdpunkt 
mot Östersjön mellan Mälardalen och Skåne. För #")* till exempel tilldelades E & 
i krig tre spaningsdivisioner på Ljungbyhed/F ', Fält !#/Sjöbo och Kalmar/F #&; 
E % likaså tre på Nyköping/F ##, Tannefors/SAAB och Söderhamn/F #'; samt 
E ( två spaningsdivisioner på Fält (&/Vidsel och Kallax/F &#. Till detta ska läg-
gas vardera två till tre spaningsflyggrupper med äldre flygplan. Samtliga S %& 
Lansen utgångsgrupperades i södra halvan av Sverige.#*

Allteftersom bassystemet utvecklades och utgångsgrupperingen förändrades 
fick detta även konsekvenser för armén, främst luftvärnet, som i regel alltid 
grupperade några förband vid baserna.## 

Beredskapsalternativ
Hotet från ett kuppanfall upplevdes allt starkare under perioden, och diver-
se beredskapsplaner utvecklades. #")) var som sagt mobiliseringstiden fortfa-
rande $& timmar för flyg- och basförband, men liksom tidigare skulle anställda 
och värnpliktiga snarast spridas till krigsbaser vid en beredskapshöjning. Det 
fanns vid denna tid två beredskapsgrader före allmän mobilisering, beredskaps-
alternativ mindre och större. Redan vid det mindre alternativet skulle strilor-
ganisationen bemannas, alla flygförband utgångsgrupperas och (' basförband, 
i praktiken alla O-baser, organiseras, om än bara till cirka %* + av full styrka. 
Totalt omfattade flygvapnet då #& '** man, varav $%** behövde inkallas. Alter-
nativ större var för flygvapnets del nästan detsamma som allmän mobilisering. 
Tanken med dessa beredskapsgrader var att flygvapnet (och vissa andra delar 
av krigsmakten) skulle försättas på krigsfot i tid, helst redan innan strider ut-
brutit, och därigenom kunna försvara landet medan de stora armévolymerna 
mobiliserade.#& 

Det fanns också ytterligare lägre beredskapsgrader, som inte innebar inkallel-
se av någon värnpliktig personal. Från grundberedskapen som alltid hölls kun-
de man först höja till ”Lystring”. För flygvapnets flesta förband innebar det 
att efter order skulle en ,ärdedel kunna starta inom två timmar, spridning till 
krigsbas skulle kunna ske efter sex timmar och förbanden skulle kunna vara 
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fulltaliga efter #$ timmar. Nästa beredskapssteg kallades ”Givakt”. För flygvap-
net innebar detta för de flesta förband spridning till krigsbas och att en %ärde-
del av flygförbanden där skulle stå i högsta startberedskap, resten i en timmes 
beredskap. Dock endast bemannat av stamanställd personal och inneliggande 
värnpliktsomgång.#&

Krigsflygplanens beredskapsläge kontrollerades av flygstaben månadsvis 
#!'(. Kraven var att varje division alltid skulle ha åtta flygplan tillgängliga inom 
två timmar för kuppberedskap och tolv inom ett dygn för mobilisering. Till 
CFV:s uttryckta belåtenhet uppnådde nästan alla flottiljer detta krav hela året, 
dock med vissa problem för de nya Drakenförbanden.#)

Flygvapnets krigsuppgifter
Krigsplanläggningen omfattade också, förutom utgångsgruppering och bered-
skapsgrader enligt ovan, förbandens uppgifter och operativa nyttjande i stort. 
Även i detta fall är det en forskningsmässig utmaning då mycket av detta ma-
terial är kvalificerat hemligt, men en viss rekonstruktion låter sig likväl göras. 
Flygvapnets uppgift i krig formulerades som att i samverkan med övriga strids-
krafter hindra eller försvåra invasion av landet. Detta löstes genom:

– att luftbevaka landet och kringliggande områden,
– att med jakt, och efterhand luftförsvarsrobotar (rb '*), luftförsvara landet 

mot fiendens anfallsflyg och lufttransporter, med kraftsamling till de för 
krigsuthålligheten mest betydelsefulla delarna av landet,

– att genom attack bekämpa invasionsföretag över havet eller landgränsen, så 
långt utanför våra gränser som möjligt. I andra hand och särskilt i anslut-
ning till egen kust insattes även jaktflyg i attackroll,

– att genom attack mot flygbaser och stridsledning, samt jaktsvep, försvåra 
fiendens flygverksamhet i framskjutna områden,

– att utföra havsövervakning av kringliggande havsområden,
– att flygspana i övrigt mot fienden,
– att utföra sambands- och transportflygningar, samt bedriva flygräddnings-

tjänst.
Uppgifterna skulle normalt lösas på sätt som gav minsta möjliga förluster. I 
krigsavgörande lägen kunde dock insatser utan hänsyn till förluster krävas.#( 
Vidare betonades ofta betydelsen av civilförsvarsåtgärder och telemotmedel i 
luftförsvarssammanhang.

Bakgrunden till krigsplanläggningen var de angreppsmetoder som i ovan 
nämnda Strategisk studie och prognos bedömdes som mest sannolika, och som 
den gemensamma planeringen för krigsfall $ utgick från, men även mindre san-
nolika fall som till exempel terroranfall eller avspärrning. Jakt och spaning ut-
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gångsgrupperades över hela landet, om än kraftsamlat till södra halvan enligt 
ovan. Attackens basering motiverades främst med att den skulle undandra sig 
inledande bekämpning samtidigt som den snabbt skulle kunna ingripa mot in-
vasionsföretag i de primärt sannolika riktningarna, det vill säga mot Mellan- 
och Sydsverige. Basernas närhet till flottiljerna, i syfte att kunna sprida främst 
basresurser fort och möta ett kuppanfall, prioriterades också. Tillsammans med 
att en gränsinvasion i norr bedömdes ge mer tid för förberedelser, motiverade 
detta CFV i ställningstagandet att utgångsgruppera minimalt eller ingen attack 
i Övre Norrland – ofta i polemik med ÖB och försvarsstaben."# Det var dock 
regel snarare än undantag att någon attackdivision övade i norr. Förutom av up-
penbara utbildningsskäl rörande mål där och det arktiska klimatet, motiverades 
detta också av beredskapsskäl i linje med hotet om kuppanfall.  

Attackens användande
Attacken skulle vidare utnyttjas betydligt mer kraftsamlat än jakten. I synnerhet 
gällde det krigsavgörande lägen, med vilket särskilt menades en kustinvasion. 
CE " formulerade det "!#$ enligt följande: ”Vi måste därför sätta in E " hänsyns-
löst, vi måste slå hårt och vi måste slå snabbt så att vi hinner upprepa slagen. Vi 
måste sätta in största möjliga kraft från början. Icke spara för att ha kvar fpl och 
robotar senare. Då kan det vara för sent.”"% Man var alltså under denna fas be-
redd att ta stora risker, vilket även åskådliggörs av följande CE "-citat (som även 

Attackflyget upp-
trädde ofta i stora 
förband, här illus-
trerat av sju 
A 32A Lansen. 
Bilden är tagen i 
samband med 
leverans av 
F 17 Blekinge 
flygflottiljs första 
Lansen 1956.
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bör ses som ett inlägg i militärledningens då pågående debatt angående den re-
gionala ledningsreformen): ”Förbanden måste härvid vara beredda på stora för-
luster. Detta kräver god anda och hög stridsmoral. En förutsättning härför är 
att besättningarna i våra flygplan har förtroende för den chef eller aledare som 
sänder ut dem för att dö.”#$

Möjligheterna att hindra invasionen bedömdes som bäst under själva över-
skeppningen, då hela attackeskadern skulle kraftsamlas mot denna i vågor om 
%–& divisioner. De primära målen var transport- och landstigningsfartyg, men 
man såg sannolika behov av att initialt anfalla skyddande örlogsfartyg med ro-
bot '&C i syfte att hjälpa fram annat flyg med bomber och raketer, eller mari-
nen, till verkan. Under denna kritiska fas ansåg C E# sig kunna öka företagsfrek-
vensen från de normala %–( per dygn och flygförare till &–), åtminstone under 
ett par dagar. Dock med reservationen att basförbanden inte skulle klara av det-
ta förrän efter mobilisering. Redan första mobiliseringsdygnet bedömdes dock 
en O-bas attack kunna klargöra %–& divisionsföretag.#!

Efter överskeppningsskedet bedömdes stora delar av attackflyget vara ut-
slaget, och kvarvarande delar skulle inriktas mot fientliga underhålls- och för-
stärkningstransporter. Landsatta styrkor skulle endast anfallas av attackflyg vid 
gynnsamma omständigheter eller om krigsläget så krävde. Före den förväntade 
överskeppningen fick inte attackeskadern äventyras. Det innebar, åtminstone 
från #!*%, att fasta mål som hamnar och flygbaser endast skulle anfallas inom 
närliggande territorium där fienden ännu inte hunnit ordna ett starkt luftför-
svar."' Med detta menades särskilt av Sovjet och Warszawapakten eventuellt 
ockuperade områden i västra Finland eller Danmark."# 

Apropå dessa mål utomlands har inget detaljerat underlag återfunnits i arki-
ven. I E #:s hemliga arkiv finns däremot underlag för anfallsmål inom landet, 
till exempel flygplatser och broar över Norrlandsälvarna, arkiverat under nam-
net Målpärm Sverige."" 

ABC-skydd
Med hänsyn till de förväntade kärnvapenangreppen, och i viss mån även ke-
miska angreppen, utvecklade man också sin förmåga att skydda personal som 
inte skulle verka från bergrum. Radioaktivt nedfall efter kärnvapendetonationer 
skulle försöka prognostiseras av meteorologer och radarstationer, dosimetrar an-
ska+ades liksom tiotusentals skyddsmasker. På grund av att krigsorganisationen 
växte fanns det dock sällan tillräckligt och #!*# saknade man cirka "' ''' mas-
ker totalt i flygvapnet. Flygplanen hade inga luftfilter, men flygförarna bedöm-
des klara sig i luften genom att andas ren syrgas. #!*" togs riktvärden fram för 
chefer på olika nivåer för hur höga strålningsnivåer de hade mandat att utsätta 
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Tilltron till den egna förmågan att kunna motstå anfall med massförstörelsevapen var stark under 
perioden. Här illustrerat av en övning ”någonstans i Sverige” 1957.
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Sovjetunionen hade under kalla krigets första decennier en relativt högt placerad spion i det svenska 
försvaret, flygvapenöversten Stig Wennerström. Här som ciceron för en sovjetisk militärdelegation. En 
av effekterna av hans spioneri var att mycket av arbetet med Stril 60 behövde göras om från 1963.

sina förband för. Som exempel kan nämnas att divisions- och kompanichefer i 
krig hade befogenhet att utsätta personalen för #$ rem/dag, dock högst %$ rem/
vecka. Sektor- och eskaderchefer hade i princip obegränsade mandat, men man 
räknade med att förbanden var förbrukade efter en dos av &#$ rem/dag eller '$$ 
rem/vecka. Som jämförelse var den dåtida fredsmässiga maxdosen i flygvapnet 
$,& rem/vecka i enlighet med strålskyddsmyndighetens rekommendationer.(' 

Spionen Wennerström
Det bör i detta sammanhang också nämnas den påverkan avslöjandet &!)' av 
flygvapenöversten Stig Wennerström som sovjetisk spion hade på svenskt för-
svar. Det visade sig då att Wennerström spionerat för sovjetisk räkning sedan 
sent &!"$-tal, både som svensk attaché i Moskva och Washington, samt på flera 
höga befattningar i Sverige, till exempel på försvarsdepartementets kommando-
expedition och som militär expert på utrikesdepartementet. Det mesta om det 
svenska flygvapnet hade Wennerström sålt ut, bland annat en mängd uppgifter 
om flygvapnets organisation, krigsplanläggning, beredskapsåtgärder, flygplan, 
utvecklingen av '# Draken och '* Viggen, vapensystem och utbyggnaden av det 
nya strilsystemet med centraler och radarstationer. Vidare hade han lämnat ut 
material om FRA, marinen och den krigsmaktsgemensamma planeringen, samt 
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utvecklingen av ett svenskt atomvapen och flera aspekter av det hemliga mili-
tära samarbetet med USA och övriga västländer. Mycket tyder på att Wenner-
ström bara från vintern #!"$–"% tills han blev gripen sommaren #!&' fotografe-
rat och lämnat över cirka () ))) bilder av mer eller mindre hemliga dokument 
till Sovjet. I stort sett motsvarande innehållet i denna bok fast i många fall med 
högre detaljeringsgrad.(*

Flera ändringar inom dessa områden föranleddes därför på grund av detta 
spioneri från och med #!&', till exempel avseende krigsplanläggning och ut-
byggnaden av Stril &). I arkivmaterialet levandegörs för övrigt rekonstruktio-
nen av spioneriet genom Wennerströmutredningens anteckningar. Delar av 
Wennerströmarkivet är dock fortfarande på ()))-talet kvalificerat hemligt, vil-
ket om inte annat visar de synnerliga men hans spioneri åsamkade det svenska 
försvaret.

# Systemen överlappade ej varandra enligt Wennerholm, B (())&) Fjärde flygvapnet i världen?, s #"!, åtmins-
tone inte tillräckligt för att säkerställa adekvat utbildningsnivå. Som synes i tabellen fanns vidare endast 
fem spaningsdivisioner omedelbart tillgängliga i januari #!"!. (Förf anm.) 

( KrA: FS Centralexp, avg H skr **', */## #!"%, ”Mob-tabell FV, serie G”, BI:vol *#.
' KrA: FS Centralexp, avg H skr ')(% (#%((), ##/$ #!&&, ”Mob-tabell FV, serie G”, FI:vol &#.
* KrA: FS Centralexp, avg H skr "%!, (#/## #!&), ”Rrstn PS-*#/T krigsanvändning”, BI:vol *!.
" KrA: FS Centralexp, Order, Fo AH nr *, !/#) #!"%, BIII:vol #. (Vissa förändringar under året. Förf anm.)
& KrA: FS Centralexp, avg H skr '#) (%#&), !/#( #!&', ”Underlag för revidering av krigsamplan”, FI:vol !.
$ Andersson, L ”Flygvapnets nyare baser (Bas &))”, s &&, ur Andersson, L (red) (())%) Svenska flygbaser.
% KrA: FS Centralexp, ink H skr &)# (*'!), (#/( #!&', fr CE (, FI:vol #*.
! KrA: FS Centralexp, ink H skr '#))-# (("&!), ##/## #!&', ”E( Klarg-kapacitet från #/#) #!&*”, FI:vol !.
#) KrA: FS Centralexp, avg H skr ('&, &/" #!"!, BI:vol *'.
## KrA: FS Centralexp, bl a avg H skr (($, (%/* #!&), ”Krigsplanläggning II SN”, BI:vol *$.
#( KrA: FS Centralexp, avg H skr ')")-( (($#*), #!/#) #!&&, ”Beredskapsalternativ”, FI:vol &(.
#' KrA: FS Centralexp, ink H skr ')")-' (#$%*), &/& #!&&, fr ÖB, ”ÖB Kuppförsvarsorder”, FI:vol &(.
#* KrA: FS Centralexp, avg H skr ""# ('$*), ##/( #!&&, ”Beredskapsläge krigsflygplan #!&"”, FI:vol &&.
#" KrA: FS Centralexp, avg H skr '#) (&*#), (#/#) #!&", ”FUK–FV uppgifter och krigsorg”, kap ', FI:vol *$.
#& KrA: FS Centralexp, avg H skr (#%, #)/* #!&(, ”Yttrande över utkast till ÖB order för…”, BI:vol "$.
#$ KrA: FS Centralexp, ink H skr '## (#")), ('/# #!&', fr CE #, ”Principer för E# insättande mot fi kustinva-

sion”, s ", FI:vol #). (Originalets understrykning, även i nästa citat. Förf anm.)
#% KrA: FS Centralexp, ink H skr '## (%$(), #%/* #!&', fr CE #, ”Underlag för E # operativa…”, s &, FI:vol !. 

(Förkortningen ”aledare” stod för attackledare, vilket var den person som från E #:s ledningscentral Björn 
gav order till och ledde attackförbanden. Förf anm.)

#! KrA: FS Centralexp, ink H skr '##(#")), ('/# #!&', fr CE #, ”Principer för E# insättande…”, FI:vol #).
() KrA: FS Centralexp, ink H skr '## (%$(), #%/* #!&', fr CE #, ”Underlag för E# operativa…”, FI:vol !.
(# KrA: FS Centralexp, avg H skr '"%, #)/$ #!&#, BI:vol "'. (Med hänvisn till avg KH #))/#!&).)
(( Namnet skulle kunna antyda att även andra målpärmar funnits, men det har inte kunnat beläggas i denna 

undersökning. (Förf anm.)
(' KrA: FS Centralexp, avg H skr ((', ($/* #!"!; "*$, */#( #!"!; *'",  %/! #!&#; '$#, &/$ #!&(; BI:vol *(, **, 

"*, "%. (Rem är ett äldre strålningsmått. # rem = ),)# Sievert. Förf anm.)
(* Sundelin, A (#!!!) Fallet Wennerström, s ')*+. (Sundelins bok bör dock, trots alla sina förtjänster, läsas 

tillsammans med exempelvis: Petersson, M & Ulfving, L (())#) “Wennerströma+ären – ett nationellt 
trauma”, ur Militärhistorisk tidskrift !""#. Förf anm.)
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Kapitel 10

Internationell samverkan

Bilden av en luftoperativ doktrin #!$%–#!&& kan inte bli komplett utan att ock-
så beröra den internationella kontexten och det militära samarbete Sverige trots 
allt hade med västmakterna. Neutralitetspolitiken under det kalla kriget formu-
lerades vanligen som ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet krig”. Neu-
tralitet kan dock i folkrättslig mening endast förekomma i krigstid. I Sveriges 
fall var det en ensidig nationell viljeförklaring, och formella säkerhetspolitiska 
bindningar undveks. Blev Sverige trots allt angripet var neutralitetspolitiken 
överspelad och kriget ett faktum. Hjälp utifrån eller formell anslutning till en 
allians blev då möjliga handlingsalternativ. På samma sätt var de restriktioner 
man lade på sig själv i syfte att bevara politikens trovärdighet helt självpåtagna.

Redovisningen av det för perioden dominerande försvarsbeslutet #!$% kan 
exempelvis kompletteras med före detta hemligt material från #!$$ års försvars-
beredning. I det eventuella storkriget bedömde beredningen, med representan-
ter för de fyra största riksdagspartierna, inte att väst skulle kunna ge Sverige di-
rekt understöd initialt, utan landet var först tvunget att klara själv med det in-
direkta stöd man fick i form av västs krigföring. Med direkt understöd avsågs 
attackanfall med atomvapen mot östs överskeppningsstyrka, kommunikations-
bekämpning bakom de ryska linjerna i Norrland, tillförsel till Sverige av ammu-
nition och bränsle eller svenska fartygs utnyttjande av konvojskydd. Med indi-
rekt understöd menades dels anfall mot alla flygbaser, hamnar med mera från 
vilka anfall kunde utgå även mot Sverige, och dels alla de operationer som band 
motståndarens stridskrafter som annars kunde ha använts mot landet. Avseen-
de Sveriges luftoperativa betydelse konstaterade man att om luftförsvaret var så 
starkt att Öst tvingades undvika det så underlättades kraftsamlingen av Västs 
luftförsvar. Vidare att: ”Vissa problem vid överflygning kan tänkas, men de kan 
icke antas vara av så stor betydelse att Väst har anledning företa sig något, som 
skulle minska vår kraft eller vår benägenhet att efter ett krigsutbrott falla över 
åt rätt sida.”# Västliga överflygningar fick alltså inte leda till en konflikt mellan 
dem och Sverige.'
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Hjalmarsona!ären
I anslutning till flygvapnets krigsplanläggning och operativa nyttjande bör ock-
så den på senare tid ofta diskuterade frågan om militär operativ samverkan med 
västmakterna behandlas. Tidigare forskning har bland annat visat på vissa ope-
rativa förberedelser. I samband med den så kallade Hjalmarsona#ären $!%! fö-
redrogs för regeringen det befintliga samarbetet med Danmark och Norge.& Av-
seende Danmark fanns två planer för eventuell samverkan i krig, dels rörande 
signal- och kryptotjänst, dels luftbevakning. Med Norge fanns liknande planer 
samt ytterligare två rörande väderlekstjänst och sjöfartsskydd.' Desto mera an-
märkningsvärda blir därför statsminister Tage Erlanders uttalande i riksdagen 
den (' november $!%!: ”Omvärlden skall vidare kunna lita på att svenskt terri-
torium och svenska resurser icke skall kunna utnyttjas för angreppshandlingar. 
… Försvaret… skall skapa respekt för vår vilja att hävda neutraliteten åt alla håll 
och för vår förmåga att försvara oss om vi ändå blir angripna. … Förberedelser 
och överläggningar för militär samverkan med medlemmar av en stormaktsal-
lians är sålunda helt uteslutna, om vi vill bevara förtroendet för vår utrikespoli-
tik och försvarspolitik.”% Detta uttalande ledde för övrigt till att chefen för för-
svarsstaben, Curt Göransson, reste till Köpenhamn för att förklara att regering-

Högerledaren Jarl Hjalmarson 
(till vänster) tillsammans med 
folkpartiets ordförande Bertil 
Ohlin. Under det kalla kriget 
antyddes en stark konsensus 
om den förda utrikes- och 
säkerhetspolitiken. Att öppet 
diskutera NATO-samarbete 
eller att Sverige var en själv-
klar västmaktspart i händelse 
av krig var mycket känsligt.
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en givit tillstånd till att fortsätta samarbetet som förut. Frågan var dock ytterst 
känslig i Sverige och hanterades under hela studieperioden av just chefen för 
försvarsstaben och dennes motsvarigheter i grannländerna. Förutom personliga 
möten skickades till exempel "# brev dem emellan under #!$% och &' brev un-
der #!$!.(

Det sena !"#$-talets krigsspel
Till bilden av Hjalmarsona)ären hör också att denne i augusti samma år spelat 
statsminister i ett krigsspel vid Försvarshögskolans chefskurs. Vid ett sovjetiskt 
angrepp påbörjades i detta spel ett nära politiskt och militärt samarbete med 
NATO. Bland annat förutsåg man där samverkansgrupper i varandras staber, 
sammankoppling av de svenska och norska luftbevakningsnäten och nära sam-
arbete avseende den norra flanken mellan bland annat ". flygeskadern och de al-
lierade stridskrafterna i Nordnorge. Vidare ansåg man sig kunna begära flygun-
derstöd med atombomber mot mål i Sverige eller angränsande länder, med in-
sats (–#% timmar efter beställning. De atomvapenbestyckade flygförbanden för-
utsattes vara baserade i Nordnorge och/eller på hangarfartyg i Norra Ishavet och 
”böra vid behov kunna utnyttja svenska baser som T-baser.”* Man noterade vi-
dare att det kunde ge anledning till ytterligare intensifierad basbekämpning från 
sovjetisk sida. Allierade flyganfall, inklusive kärnvapenbestyckade, hade i detta 
spel redan riktats mot flyg- och flottbaser i Baltikum och Murmanskområdet.%

Det var inte bara Försvarshögskolan som arrangerade stabsövningar och 
krigsspel. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar anordnade exempelvis 
#!$( en större övning där scenariot angav att Sverige till en början klarat att hål-
la sig utanför ett krig mellan öst och väst. Den spelade regeringen samarbetade 
dock i viss mån med västsidan, och medgav till exempel utplacering av navige-
ringshjälpmedel till allierade ballistiska missiler. Sovjet hotade då, på radio till 
den svenska allmänheten, med kärnvapenangrepp mot Sveriges fem största stä-
der om samarbetet inte upphörde. Den spelade regeringen vägrade. När anfallet 
kom anhöll Sverige till NATO om hjälp, bland annat med kärnvapenanfall mot 
sovjetiska flott- och flygbaser i Finland och Baltikum. Deltagarlistan på denna 
övning är av hög dignitet, och även om landets högsta ledning ej spelade sig 
själva besöktes övningen exempelvis av statsminister Tage Erlander, fyra andra 
ministrar och tre statssekreterare.!

GSÖ %&
En tredje övning som kan vara värd att beröra är den gemensamma stabsöv-
ningen #!(", GSÖ (", där man efter övningen sammanställde viktigare samver-
kansobjekt upptagna med spelade allierade myndigheter. På det luftoperativa 
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området såg man behov av bland annat:
– Utväxling av luftläge och underrättelser mellan E # och Norge/NATO. 
– Import av fler robot $# och vissa reservdelar till robot %& Hawk.
– Lån av UHF-radioutrustning.
– Fastställande av ansvars- och områdesgränser för flygoperationer.
– Begäran av understöd av allierade flyganfall mot hamnar, flygbaser och 

invasionstonnage.
– Verkansbedömningar avseende allierade anfall mot angriparens hamnar 

och flygfält.
– Begäran om understöd genom allierade kärnvapeninsatser mot finskt, bal-

tiskt och svenskt territorium.
– Begäran om basering av allierat jaktflyg från södra Norge på svenska baser 

för att ingå i svenskt luftförsvar.
Det verkar dock som om den högsta ledningen i form av ÖB Torsten Rapp 
och försvarsministern Sven Andersson kritiserat övningsupplägget och tyckt att 
för många därmed fick insyn i hur man tänkte sig en eventuell samverkan med 
väst.!" 

SveNorDa
Från !'%"/%! formaliserades vidare ett tidigare hemligt samarbete mellan Sve-
rige, Norge och Danmark, kallat SveNorDa, med o(ciell motivering att man 
skulle öka flygsäkerheten genom att öva nödlandning i varandras länder. Dess-
utom gav det möjlighet för personalen att bekanta sig med varandras luft-
rum, procedurer, flygplan och flygbaser, vilket givetvis skulle underlättat even-
tuell luftoperativ samverkan. Under !'%) ägde exempelvis )% dylika ombase-
ringar rum. Regelrätta frambaseringar av allierade flygförband till svenska ba-
ser skulle dock även ha krävt basförband, vilket också spelades i flera krigsspel 
vid Försvarshögskolan under hela perioden. SveNorDa-samarbetet fick också 
motivera att mikrovågslänkar byggdes mellan några av ländernas luftförsvars-
centraler. Därigenom kunde svensk trafik vid behov också länkas vidare ut på 
NATO:s kommunikationsnät. Flygvapnet använde vid denna tid vidare VHF-
bandet för flygradiokommunikation, medan UHF-bandet var standard inom 
NATO. SveNorDa legitimerade emellertid att även UHF-radio installerades i 
det nya Stril %"-systemet under det tidiga !'%"-talet. Vid behov skulle svensk 
stridsledning kunna leda även allierat flyg, vilket även exempelvis visas av att 
den amerikanske flygattachén !'*& rapporterade hem att han fått bevittna en 
svensk övning som gick ut på att integrera allierat flyg i luftförsvaret av Sve-
rige, där både flygförare och stridsledningspersonal talat engelska och använt 
NATO-procedurer.!!
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Samverkansgrupper

I anslutning till Wennerströma#ären !$%& redovisade försvarsstaben för reger-
ingen vad spionen kunde ha avslöjat avseende västsamarbete. Förutom bilate-
rala underrättelseutbyten (som inte berörs mer utförligt här) nämndes då bland 
annat flygsäkerhetssamarbetet SveNorDa med Norge och Danmark, att en 
larmförbindelse var upprättad med det amerikanska flygvapnets Europahög-
kvarter (USAFE) i Wiesbaden, att Sverige i förväg delgavs färdplaner för ame-
rikanska och brittiska signalspaningsflygningar i Östersjön, samt att samver-
kansgrupper fanns för att snabbt kunna sändas till Washington, London, Pa-
ris, Bonn, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Listor över materiel, kartor och 
dokument Sverige skulle behöva för mer fördjupat samarbete lagrades förseg-
lade utomlands. På ambassaden i London förvarades dessutom en karta över 
alla svenska flygbaser, vilket britternas högsta ledning kände till.!' De sju sam-
verkansgrupperna, eller U-grupperna som de då kallades, var mycket hemliga 
och det var inte självklart att ens de o(cerare som skulle ingå var medvetna om 
det. Planeringsarbetet utfördes under det tidiga !$%"-talet av Åke Mangård un-
der försvarsstabschefen Carl Eric Almgren. Grupperna skulle vid behov sändas 
utomlands och där samverka med dels respektive lands nationella ledning och 
dels, i förekommande fall, olika ledningsnivåer inom NATO. Samverkansgrup-
perna var dock inte så stora, i det amerikanska fallet !) personer inklusive at-
tachén och med en generalsperson i ledningen. Utöver dessa grupper förutsågs 

Boeing B-52 Stratofortress kom i tjänst redan 1955 och har utgjort ryggraden i det strategiska ameri-
kanska bombflyget alltsedan dess. Räckvidden var tillräcklig för att från baser i Nordamerika och 
Europa nå mål i hela Sovjetunionen. B-52 flyger fortfarande, och kommer sannolikt att fortsätta göra 
så ytterligare något decennium.
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också svenska regionala samverkansgrupper i Norge och Finland. Luftopera-
tiv samverkan var en av uppgifterna för grupp A i USA gentemot Strategic Air 
Command, för grupp E i Storbritannien gentemot Royal Air Force, för grupp S i 
Frankrike gentemot NATO:s högsta militära stab SHAPE (som låg i Frankrike 
vid denna tid), samt för grupp N i Norge avseende luftförsvar.!$

Tekniska förberedelser
Omprövningen av basutbyggnadsplanen !%&' initierades, förutom av egna öv-
ningar och analyser, i hög grad av en studiegrupp från amerikanska RAND Cor-
poration (Research and New Development) som studerade det svenska bassyste-
met sommaren !%&(.!)

Vidare gjordes försök med det amerikanska igenkänningssystemet Mark X 
under !%*!. Flygstaben uttryckte då att som operativt krav på ett svenskt sys-
tem ingick bland annat att kunna särskilja både vän, fiende och allierad, då det 
var sannolikt att luftrummet i krig skulle genomflygas av allierade flygplan. Ett 
mindre antal banor på östkusten byggdes också något större än svenska behov 
kunde motivera, vilket Neutralitetspolitikkommissionen tolkat som teknisk 
förberedelse för att kunna motta allierade större flygplan. Kring !%*" övergick 
flygvapnet också till trycktankning och bränsle av NATO-typ, vilket motivera-

Dwight D Eisenhower, USA:s 
president 1953-1961, över-
befälhavare för de allierade i 
Europa under andra världs-
kriget (då denna bild är ta-
gen) och NATO:s överbefäl-
havare 1950 –1952.



!"#

des av nationella behov, även om det också skulle ha underlättat samarbete.!$ 
Larmförbindelsen mellan försvarsstaben och USAFE i Wiesbaden byttes för 

övrigt ut under !%&' eller !%&$ från kortvågsradio till krypterad telexförbindel-
se. Tillsammans med installationen av UHF-radio i Stril &" och de eventuella 
kärnvapendialogerna vid samma tid (som beskrivs i kapitel !#) utgör detta san-
nolikt de sista nya och betydelsefulla förberedelserna för militär operativ sam-
verkan mellan Sverige och västmakterna. Enligt tidigare forskning tyder mycket 
på att samarbetet stagnerade från andra halvan av !%&"-talet.!&

Amerikansk syn
Till bilden hör också USA:s syn på Sveriges politik och försvar. Från !%$( gällde 
policyn att Sverige borde få köpa krigsmateriel och strategisk teknologi. Europas 
försvar hade nytta av Sverige, även utan ett formellt medlemskap i NATO. USA 
ville dock inte ge intrycket av att Sverige kunde få medlemskapets fördelar utan 
motsvarande förpliktelser. År !%&" fastställdes ett nytt hemligt policydokument 
angående Skandinavien, NSC &""&/!, av president Eisenhower i National Se-
curity Council. De skandinaviska länderna angavs där vara av intresse och värda 
att skydda av flera skäl. Dels som ideologiskt närstående fria demokratier, och 
dels av militärstrategiska skäl som Europas norra flank och med hänsyn till de 
norska och danska öarna i norr. Den svenska krigsmakten bedömdes vara den 
överlägset mest kraftfulla i Skandinavien, i synnerhet flygvapnet. De svenska 
kärnvapenplanerna noterades, med en farhåga att det skulle gå ut över det kon-
ventionella försvaret. Istället låg det i västvärldens intresse att Sverige anska)ade 
stridsledning och luftbevakning samt avancerade konventionella vapensystem 
kompatibla med nuvarande och planerade system i NATO. Svenskt medlem-
skap i NATO bedömdes fortfarande inte vara nödvändigt. Målsättningen avse-
ende Sverige var istället ett fritt, demokratiskt och marknadsekonomiskt land 
som överlag stödde USA i internationella frågor, samt hade viljan och förmågan 
att stå emot sovjetiska påtryckningar, politiska och militära. Som framtida rikt-
linjer i händelse av krig och kris gällde att:

– Om Sverige var neutralt i ett storkrig: försöka hindra allt eventuellt stöd 
till Sovjet.

– Om Sverige också var angripet inom ramen för ett storkrig: assistera 
Sverige.

– Om Sverige ensamt var angripet: vara beredd att komma till Sveriges hjälp, 
inom ramen för en NATO- eller FN-insats. Planeringen för detta skulle 
dock bara göras unilateralt av USA och inte involvera NATO.

– Om Finland ockuperades av Sovjet: uppmana till svenskt medlemskap i 
NATO. 
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Vidare skulle USA, och vissa individuella NATO-länder uppmanas att, upp-
rätthålla diskret samverkan med Sveriges militära etablissemang. Sverige skulle 
få köpa utbildning och modern krigsmateriel, under förutsättning att det erbju-
dits NATO-allierade först. Kärnvapen skulle dock inte säljas, och Sverige skulle 
avrådas från egen tillverkning. 

I bilagan om budget kan man se att $$" """ dollar per år budgeterades för 
utbildning av och information för den svenska krigsmakten. Detta var ungefär 
hälften så mycket som för Norge respektive Danmark, men i deras fall tillkom 
också det militära understödet om cirka %" miljoner dollar per år. Budgetåret 
!&%&/'" köpte vidare flygvapnet (""" Sidewinderrobotar (robot (#) av USA för 
drygt !" miljoner dollar, och uttryckte önskemål om att köpa fler jakt- och luft-
värnsrobotar de närmast följande åren.!) 

Kennedyadministrationen fastställde !&'( ett nytt policydokument angåen-
de Sverige, i huvudsak med samma innebörd som NSC '""'/!. Avseende ett 
isolerat sovjetiskt angrepp på Sverige skärptes emellertid formuleringen till att 
lyda som en säkerhetsgaranti. Från skrivningen ”be prepared to” avseende att 
komma till Sveriges hjälp i NSC '""'/! löd nu motsvarande mening ”underta-
ke to”. Planeringen för detta fortsatte vara en unilateral amerikansk angelägen-
het. Något senare motsvarande policydokument från !&'"- eller !&)"-talen är 
inte känt av forskningen idag.!*

Det är heller inte känt huruvida dessa dokument eller deras innebörd kom 
till den svenska samtidens kännedom.

Flygstabens hemliga arkiv
Studierna för föreliggande bok av flygstabens hemliga arkiv !&%*–!&'' har inte 
uppenbarat något väsentligt nytt eller annorlunda avseende västsamarbetet än 
vad tidigare forskning visat enligt ovan. Dock kan nämnas att det åtminstone 
till !&'# planerades flera växeltjänstgöringar med brittiska flygvapnet, och bland 
annat översattes av detta skäl den hemliga speciella förarinstruktionen (SFI) för 
A $( Lansen !&%* till engelska.!& Arkiven visar också att man relativt regelbundet 
trä+ade representanter för USA och Storbritannien, oftast dock med anledning 
av import av diverse materielsystem. Förevisning av varandras vapensystem och 
principiella diskussioner om försvarets förande och operativa målsättningar fö-
rekom dock ibland. Exempelvis besökte den amerikanske flyggeneralen McCo-
nell den svenske CFV ,unberg $"/*–(/& !&''. Där delgav den förre de ame-
rikanska erfarenheterna från det pågående Vietnamkriget och man diskuterade 
den svenska krigsmaktens målsättning, flygvapnets bassystem samt utveckling-
en av flygplan $) och Sk '".(" 

Avseende SveNorDa-samarbetet refererades !&%* till detta i en hemlig före-
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dragning för försvarsattachéerna som då varande ett samarbete med Norge där 
man gav varandra tillgång till data för respektive lands flygfyrar. Detta dels i 
syfte att kunna leda till bas för landning, dels för att förbättra navigeringsnog-
grannheten över Kattegatt/Skagerack och den norra $ällterrängen med hjälp 
av krysspejling. De senare övningslandningarna på varandras flottiljer nämns 
ännu inte.%! 

Intressant kan också vara att notera krigsflygledernas sträckning under !&#&. 
Dessa leder var hemliga och avsedda att i möjligaste mån utnyttjas av allt annat 
flyg i krig än flygvapnets krigsflygplan, främst transporter, i syfte att underlät-
ta luftbevakning och stridsledning. Från söder till norr gick en led från Ljung-
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Rommehed
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De svenska krigsflygledernas planerade 
utformning 1959. Som synes går två 
leder mellan det alliansfria Sverige och 
NATO-landet Norge.
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byhed via Hagshult, Motala, Hallsberg, Rommehed, Frösön och Gunnarn där 
den delade upp sig till Kiruna respektive Heden. Vidare gick en led mellan 
Stockholm och Göteborg via Hallsberg. Dessa leder förefaller naturliga med 
hänsyn till samtida mobiliseringsplaner. Övriga två leder ledde däremot till och 
från Norge, dels mellan Hallsberg och Oslo, via Karlstad, dels mellan Frösön 
och Værnes (Trondheimsområdet).$$

! !%&& års försvarsberednings föredragnings-pm !#/$ !%&# enligt SOU !%%':!! Om kriget kommit…, s ('. 
$ SOU !%%':!! Om kriget kommit…, s (f och s )%–%!.
* Hjalmarsona+ären var en politisk tvist efter att denne kritiserat svenska regeringens inbjudan till Chrusj-

tjov. Besöket ställdes in och Hjalmarson uteslöts därefter ur den svenska FN-delegationen. (Förf anm.)
' Petersson, M ($""*) ”Brödrafolkens väl”, s $$%–$*#.
& Statsminister Tage Erlander interpellationssvar i riksdagen $' nov !%&%, ur Lindholm, R ($""") Sverige 

under kalla kriget. En dokumentsamling om Sveriges neutralitetspolitik,  s !!'f.
# Dalsjö, R ($""#) Life-Line Lost, s !#$.
) KrA: FHS H-arkiv, CK !%&%, ”Krigsspel mom '”, $"/(-&%, s $. (Kopior hos författaren, som är tacksam 

för att Robert Dalsjö tillhandahållit dessa.)
( KrA: FHS H-arkiv, CK !%&%, ”Krigsspel mom '”, $"/(-&%. (Se ovan.)
% Dalsjö, R ($""#) Life-Line Lost, s !))+.
!" Dalsjö, R ($""#) Life-Line Lost, s !)%f, samt HKV: Fst KH, ”ÖB:s krigsdagbok från GSÖ #'”, Bilaga $, 

$)/'-#'. (Författaren är tacksam för att Robert Dalsjö tillhandahållit kopior.)
!! Dalsjö, R ($""#) Life-Line Lost, s !#*+.
!$ Petersson, M ($""*) ”Brödrafolkens väl”, s $$%–$*#.
!* Dalsjö, R ($""#) Life-Line Lost, s !)" samt HKV: Fst KH, Chefsexp, F!:!, ”Bistånd utifrån (Öv Mangårds 

PM '/!$ !%#$)”, Bilaga !, )/!-#*. (Författaren är tacksam för att Robert Dalsjö tillhandahållit kopior.)
!' Andersson, L ”Flygvapnets nyare baser (Bas #")”, s &)f, ur Andersson, L (red) ($""() Svenska flygbaser.
!& SOU !%%':!! Om kriget kommit…, s $&+ och $'&+. (I flygstabens hemliga arkiv har förf dock inte funnit 

några belägg för att de något längre banorna motiverats av internationella hänsyn.)
!# Dalsjö, R ($""#) Life-Line Lost, s !)$ och  $#$+.
!) NSC #""#/! Statement of US Policy toward Scandinavia. (Kopior hos författaren, som är tacksam för att 

Kent Zetterberg tillhandahållit dessa. Huvuddokumentet återfinns också som bilaga !! i SOU !%%':!! Om 
kriget kommit… Alla ekonomiska uppgifter är i FY !%&%/#" års penningvärde. Förf anm.)

!( Dalsjö, R ($""#) Life-Line Lost, s &#f.
!% KrA: FS Centralexp, bl a avg H skr $((, $&/# !%&(, BI:vol *%; avg H skr !%", !"/' !%#!, BI:vol &!.
$" KrA: FS Centralexp, avg H skr (!" ($'&)), $#/% !%##, ”Synpunkter som framkommit…”, FI:vol )*.
$! KrA: FS Centralexp, avg H skr *&, !'/! !%&(, bil &, BI:vol *(.
$$ KrA: FS Centralexp, avg H skr &(, */$ !%&%, ”Förslag till bestämmelser…”, BI:vol '!.
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Kapitel 11

Flygvapnets övningar 

Flygvapnets planerade operativa nyttjande i krig kan också i viss mån utläsas av 
de större övningar som genomfördes under perioden. Ett källkritiskt förhåll-
ningssätt krävs dock då man under övning kanske inte ville röja sina verkliga 
krigsplaner. Därför har endast hemliga övningsorder och utvärderingar stude-
rats, och endast för större flygvapen- och eskaderövningar. 

Flygvapenövningar
Flygvapenövningar (FVÖ), med i princip hela flygvapnet, genomfördes med 
några års mellanrum. FVÖ $% syftade till att särskilt öva E !, anfall mot mål 
(flygbaser, kustsjöfart och invasionsförberedelser) på andra sidan Östersjön, 
samverkan mellan jakt och luftvärn, jakt och attack, samt E & och E ', betjä-
ning av attack på O-bas jakt samt basering av jakt på Gotland. Motståndaren 
(B-sidan) avsågs fingeras av E ( med en attack- respektive spaningsdivision och 

Trots utbyggnaden 
av radarkedjan  
spelade den optiska 
luftbevakningen en 
fortsatt viktig roll i 
Stril 60. Stommen 
utgjordes av lottor 
och flygvapen-
ungdom. 
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högst tretton jaktdivisioner. A-sidan bestod ledningsmässigt av de tre övriga es-
kadrarna E !, E $ och E % samt sektorstaberna O!, S$ och G!, under yttersta led-
ning av CFV. Förbanden som planerades delta var alla tillgängliga attackdivi-
sioner, högst tio jaktdivisioner, en eller två spaningsdivisioner samt basförband 
på minst en attack- och en jaktbas. Gotland och dess västra kust symboliserade 
Baltikum, och anfölls av A-sidan. Övningen samordnades med armén och ma-
rinen, bland annat skulle cirka &" fartyg föreställa en invasionsflotta.! En kon-
kret åtgärd utifrån erfarenheterna från FVÖ '( var bland annat att spaningsför-
banden tydligare underställdes CE $–&, och att dessa eskaderstaber förstärktes 
avseende spanings- och underrättelsekompetens.$ 

Nästa flygvapenövning gick av stapeln !()%. Liksom fyra år tidigare var E !, E 
$ och E % övade, men man övade denna gång inte anfall mot mål på andra sidan 
havet, endast mot överskeppning och landstigning. Luftbevakningen övade !) 
radarstationer samt den optiska luftbevakningen längs E $ kuster. Totalt var $* 
flygbaser engagerade, liksom sex målplatser för anfall med skarp ammunition. 
Dessutom deltog armén dels med luftvärn vid fyra baser, dels med repetitions-
övningsförband för markförsvar (och anfall) vid två baser, och marinen symbo-
liserade bland annat invasionsflotta. Ur flygvapnet deltog cirka !" """ personer, 
varav )"" lottor. Sammanlagt &$" flygplan flög under övningens sex dygn &&'" 
pass. Det var dock inte ofarlig verksamhet och under bara denna övning havere-
rade fem flygplan, varvid sex besättningsmän omkom.% 

Haverier
Dessa haverier var dock inget man reagerade särskilt kraftigt på med dagens 
mått mätt. Flygplan havererade relativt ofta. Av totalt ))! flygplan $( Tunnan 
av olika typer havererade till exempel drygt en tredjedel. Detsamma gällde flyg-
plan %$ Lansen, där !)' havererade av totalt &'$. Båda dessa flygplanstyper tog 
under hela sin användningsperiod vardera cirka !"" liv. Perioden !('#–!()) 
omkom totalt !%( flygförare och besättningsmän ur flygvapnet i flyghaverier, 
med !()! och !()% som särskilt svarta år.& 

Eskaderövningar
Flygvapenövningar genomfördes som sagt med några års mellanrum. Varje år 
genomförde emellertid oftast varje eskader sin egen eskaderövning. Dessutom 
fanns i regel årliga sektor- och flottiljövningar samt otaliga mindre övningar i de 
olika förbandens egen regi. Flygvapnet flög cirka !*" """ timmar per år under 
perioden, varav knappt !"" """ timmar krigsflygplan.'

E % jakteskaderövning !()) har valts ut för kort redovisning här, dels för att 
ha en övning från studieperiodens sista år, dels för att denna övning, till skillnad 
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från mycket annat ovan, av naturliga skäl fokuserade på luftförsvar och prövade 
flera nya komponenter i ett större sammanhang för första gången. Förutsätt-
ningarna var en beredskapshöjning efter att Finland ockuperats av Sovjet. En 
vecka senare anföll östblocket på bred front på kontinenten, landsteg på Got-
land och gjorde flyganfall mot svenska fastlandet. Då anbefalldes allmän mobi-
lisering i Sverige och denna övning tog sin början. A-sidan bestod i huvudsak 
av två rb $%-kompanier och sju jaktdivisioner baserade på F !&/Bråvalla, Kungs-
ängen, F !!/Nyköping, Fält '(/Strängnäs och F !%/Tullinge. Dessutom användes 
reservvägbasen Heby i Västmanland, vilket troligen var första gången en dylik 
bas användes under övning. B-sidan utgjordes av åtta divisioner av olika slag. 
Det nya lfc O' var huvudsakligt ledningsorgan, men man övade också att detta 
slogs ut och att lfc O! fick överta luftoperativ ledning samt att stridsledning av 
flygplan skedde direkt utifrån radarstationerna. Totalt flögs cirka !$"" flygpass 
under fem dygn. Fokus låg på mål på högsta möjliga höjd, även om de av prak-
tiska skäl bara utgjorde cirka )" * av flygpassen. 

CE & var i sin utvärdering av övningen mycket nöjd. I synnerhet med att det 
nya milo Ö skulle överensstämma med E & gamla områdesindelning, att Stril 
$" med J &'F och rb $% visat sig fungera – om än med vissa initiala brister, och 

Flygvapnets minneshall i Tre Vapen med minnestavlan för flygare som omkommit under utövande av 
flygtjänst. Konstnären Einar Forseth har gjort de mäktiga målningar som flankerar minnestavlan.
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J 35F Draken med de nya jaktrobotarna 27 (de främre) och 28 (de bakre) under utprovning vid FC 
under tidigt 1960-tal. J 35F började levereras 1965 och byggdes fram till 1972 i 230 exemplar, 
varav de sista 130 som versionen F2 med en IR-sensor under nosen.

med luftförsvarets resultat. Hela kedjan bestående av upptäckt av luftbevak-
ning, start av jaktflyg, ledning till kontakt och bekämpning hade fungerat i cir-
ka hälften av alla fall avseende mål på lägsta höjd och till cirka två tredjedelar 
avseende mål på högsta höjd.#

!  KrA: FS Centralexp, avg H skr $", jan !%&', ”FVÖ &%, PM angående…”, BI:vol ('.
)  KrA: FS Centralexp, avg H skr !"(, $/( !%#", ”Erfarenheter från FVÖ &%”, BI:vol $#.
(  KrA: FS Centralexp, avg H skr )#" (#%(), )&/!" !%#(, ”CFV genomgång FVÖ #(”, FI:vol #. 
$  Widfeldt, B ()"")) Svenska vingar !: In memoriam, s *%f och s %'.
&  KrA: FS Centralexp, avg H skr !'', !"/$ !%#!, BI:vol &!.
#  KrA: FS Centralexp, ink H skr )#" (!#))), ))/# !%##, ”Genomgång efter eskaderövn E(/##”, FI:vol &%. 



!!!

Kapitel 12

Samverkan med andra försvarsgrenar

En viktig del av övningsverksamheten var också samverkan med de andra för-
svarsgrenarna. Varje år brukade en Krigsmaktsövning (KMÖ) hållas och som 
regel deltog alltid några förband även i andra försvarsgrenars större övningar. 
Flygvapnet önskade till exempel ofta markförsvar och luftvärn till flygbaserna 
samt att marinen symboliserade fientliga fartyg och att man fick tillgång till de-
ras kustspaningsradar. Armén och marinen önskade från flygvapnet främst at-
tackanfall och i viss mån flygspaning mot sina förband samt luftförsvarsoriente-
ringar (lufor) på sitt sambandsnät. Av arkivmaterialet framgår att man på detta 
sätt typiskt deltog i varandras övningar vid ett tiotal tillfällen per år under stu-
dieperioden. Dock för det mesta i begränsad omfattning, exempelvis med en-
staka attackföretag eller ett luftvärnskompani vid en flygbas. 

Att möta den sovjetiska landstigningen ställde höga krav på samverkan mellan försvarsgrenarna. 
Bilden ur ÖB 65 visar på ett princi piellt plan hur man tänkte sig försvaret av Sverige. 1
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Bestämmelser för samverkan
I början av studieperioden fanns det två dokument som reglerade hur samver-
kan med de båda andra försvarsgrenarna skulle gå till i krig, bestämmelser för 
samverkan marinen/armén – flygvapnet (BSMF resp BSAF). Alla förband skulle 
om möjligt stödja luftbevakningen med inrapportering av iakttagelser, i synner-
het gällde det marinens kustspaningsradar som även kunde upptäcka lågflygan-
de mål. Luftvärnet utgjorde givetvis en risk även för eget flyg, och ur flygvap-
nets perspektiv utgjorde därför varje luftvärnsförband en riskzon (ungefär om-
fattande en radie i km som motsvarade systemets kaliber i cm). I grunden skulle 
flygförbanden undvika att flyga genom dessa riskzoner. Då kunde luftvärnet ha 
ständigt eldtillstånd. I syfte att släppa genom eget flyg vid till exempel baser och 
kustlinje förekom dock ofta eldförbud för luftvärnet, normalt inskränkt till un-
der en viss höjd, inom en viss sektor eller under viss tid. Avseende flygvapnets 
sjömålsbekämpning skulle Marinkommandocheferna löpande underrätta CFV, 
via de samverkanso#cerare man hade i varandras staber, om de egna fartygens 
läge. Ubåtar och motortorpedbåtar fick dock inte anfallas då man inte räknade 
med att ha kontinuerlig uppföljning av deras läge. Ett sätt att förenkla samord-
ningen i krig var också så kallad bomblinje, som innebar en gräns för marinens 
operationsområde utanför vilken attackflyget kunde anfalla fartyg utan vidare 
samordning. Avseende spaning rådde delat ansvar, men marinen svarade främst 
för kustnära övervakning och nära fientliga hamnar med ubåtar medan flygspa-
ningen skulle övervaka resten. Chefer inom armén och marinen beställde spa-
ning via CFV medan spaningsdivisionen efter genomfört företag rapporterade 
direkt till beställaren." 

Direkt och indirekt samverkan
Attackflygets samverkan med markstridskrafterna, även kallat flygunderstöd, 
kunde ske som direkt eller indirekt samverkan. Med direkt samverkan menades 
att målval och tidpunkt reglerades i detalj i samråd med aktuell arméförbands-
chef, då målen var nära egna förband och inom dessas räckvidd. Typiska mål var 
stridsvagnar och artilleri. Denna samverkansform beräknades endast förekom-
ma i undantagsfall om flygresurser fanns och arméförbanden var hårt trängda. 
Normalformen var istället indirekt samverkan, mot mål utanför arméförban-
dens egen räckvidd som fientliga underhållstransporter, kommunikationer och 
förband under marsch. 

Även inom luftförsvaret tillämpades begreppen direkt och indirekt samver-
kan. Där skedde en ständig direkt samverkan avseende luftvärnet, som till störs-
ta delen stridsleddes från luftförsvarets centraler. Luftvärnsledare ur armén sam-
verkade där direkt med jaktledare ur flygvapnet. Indirekt samverkan var dock 
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huvudformen även inom luftförsvaret, främst genom jaktförsvar av egen ter-
räng och lufor. 

Samverkanso!cerare
För att underlätta samverkan fanns i krig samverkanso#cerare ur de andra för-
svarsgrenarna placerade vid regionala staber såsom eskader-, marinkommando- 
och militärområdesstab. Vid flygeskaderstaberna fanns dessutom några o#ce-
rare utgångsgrupperade beredda att utsändas till främst arméförband med vilka 
samverkan kunde bli aktuell." För dessa fanns det i krigsorganisationen tio ter-
ränggående fordon med ett antal radiostationer på olika frekvensområden, med 
vilka man skulle kunna direktsamverka med flygförband. De användes dock 
inte ofta och !$%& konstaterade CFV att materielen var i så dåligt skick att den 
borde kasseras utan att ersättas. Dock såg han senare ett behov av nya motsva-
rande fordon när Sk %' skulle införas som lätt attack i krigsorganisationen från 
!$%$/('.)

Sjömålsutredningen hade för övrigt redan !$%' kommit fram till att en cen-
traliserad ledning av alla vapensystem som kunde verka mot sjömål skulle vara 
eftersträvansvärd. Principiellt var marinen och flygvapnet överens, men i prak-
tiken ville båda leda från sina respektive centraler och att den andra försvarsgre-
nen skulle flytta dit.& Ingen sammanslagning kom till stånd. Överhuvudtaget 

Samverkan på detta sätt skedde knappast i praktiken. En klassisk bild av Försvarsmaktens fotograf 
Lasse Sjögren med skyttesoldater, stridsvagn 101 Centurion och J 35 Draken. 
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ville inte CFV godkänna att marinen alltid skulle ha samordningsansvaret för 
sjömål, såsom armén hade för markmål och flygvapnet för luftmål, utan föror-
dade att det berodde på vems insats som kom i förgrunden.#

!$## ersattes BSMF och BSAF med Samverkansbestämmelser för armé-, ma-
rin- och flygstridskrafter (SAMF). I huvudsak var detta föranlett av teknikutveck-
lingen och den samtidiga omorganisationen av den högre regionala ledningen, 
men innebar inga fundamentala förändringar. Främst reglerades här samverkan 
mellan luftvärn och flyg på ett mer utvecklat sätt än tidigare i syfte att undvika 
vådabekämpningar. Rutiner infördes till exempel för landande flygplan med el-
ler utan radioförbindelse, samt fler eldtillståndsgrader beroende på flygplanens 
hastighet och om eller när lvorder och lufor uppfattats.%

IK-system
Under kalla kriget, inklusive aktuell studieperiod, utvecklades också svenska 
militära igenkänningssystem (IK), både landbaserade frågesystem inom stril 
och senare luftvärnet, luftburna frågesystem på jaktflyg och svararsystem på alla 
krigsflygplan. Under !$#&-talet försökte flygstaben också vid upprepade tillfäl-
len förmå marinen att tillsammans med flygvapnet utveckla ett motsvarande 
system för samverkan till havs. Tanken var att montera frågeanläggningar i A '( 
och S '( och svararanläggningar ombord på flottans örlogsfartyg för att under-
lätta samverkan och undvika vådabekämpning. Varje gång nekade emellertid 
marinen med hänvisning till ekonomiska skäl, likaså till att montera luftförsva-
rets IK-system i sina kustrobotar.) 

! Överbefälhavaren (!$#*) ÖB #*, s #'.
( KrA: FS Centralexp, avg H skr !(, $/! !$*$, ”Ändring till BSMF !$*(”, BI:vol "!.
' KrA: FS Centralexp, avg H skr '!! ()&), '/! !$#', ”Förfrågan från flatt Österrike” (källa BSAF), FI:vol !&.
" KrA: FS Centralexp, avg H skr '!&& (%$*), ('/!( !$#*, ”Materiel för samverkan…”, FI:vol "%.
* KrA: FS Centralexp, avg H skr !"%, (*/' !$#&, ”Yttrande över SUR rapport (”, BI:vol "#.
# KrA: FS Centralexp, avg H skr !#', (&/' !$#(, ”Regional ledning”, BI:vol *#.
% KrA: FS Centralexp, ink H skr )&"! (!!''), (/* !$##, fr Fst, ”SAMF”, FI:vol %'.
) Bl a KrA: FS Centralexp, avg H skr !'&, !)/' !$#&; ')', #/% !$#&; ("!, #/* !$#!. BI:vol "#, ") och *(.
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Kapitel 13

Utveckling av flygplan och 
massförstörelsevapen

Sveriges luftoperativa doktrin kom också till uttryck genom de materielprojekt 
som utvecklades under studieperioden men inte kom att bli operativa före !#$$ 
– eller någonsin. Tre dylika projekt behandlas kort i detta avsnitt: flygplanssys-
temen %& Viggen och Sk $' samt eventuella svenska massförstörelsevapen.

Flygplan 37 Viggen

Periodens stora materielprojekt var tveklöst flygplan %& Viggen, inte bara för 
krigsmakten utan för hela landet. Utvecklingen av Viggen under !#$'-talet tog 
till exempel i anspråk !' ( av Sveriges samlade resurser för forskning och ut-
veckling, vilket i relativa termer gjorde projektet lika stort för Sverige som det 
samtida Apolloprojektet var för USA.! 

Specifikationen
Redan !#") formulerades en preliminär kravspecifikation för flygplan %& Vig-
gen, som på sikt skulle ersätta både Lansen och Draken i alla funktioner. Samti-
digt avslutades projektet A %$. !#"# bestämdes dock att Draken skulle tillverkas 
i ytterligare en version, J %"F, vilket sköt på Viggenprojektet till planerad första 
leverans !#$# och samtidigt innebar att allt fokus först låg på en attackversion 
av Viggen.* 

!#$' utvecklades specifikationen. Bland annat krävdes minst %'' km ak-
tionsradie på lägsta höjd, och prioriterade måltyper för A %& (senare AJ %&) de-
finierades som fartyg, broar, järnvägslinjer, radarstationer, stabs- och batteri-
platser samt enklare luftmål såsom bomb- och transportflygplan. Förmåga att 
anfalla trupp eller flygbaser gavs låg prioritet.% Året efter förtydligades specifika-
tionen med förmåga att kunna starta och landa på endast )'' m långa kortba-
nor, även i halt väglag. Dessutom ökades kravet på taktisk aktionsradie till +'' 
km, med motiveringen att man, i enlighet med gällande operationsplaner, på 
lägsta höjd och i hög fart måste kunna anfalla mål i västra Finland och i Dan-
mark, men även nå Baltikums, Polens och Östtysklands kustområden. Huvud-
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Våren 1962 såg projekt 1534, senare flygplan 37, ut så här. Motorn, den amerikanska Pratt & Whitney 
JT-8D, var då redan vald. Flygkroppen kom senare att förkortas, vilket bland annat innebar att huvud-
vingen måste sänkas och landställen fick flyttas ut från kroppen till vingen. 4

beväpningen fastslogs vara en utvecklad version av sjömålsroboten rb #$% (som 
nu levererades till A #& Lansen) och en ny svensk attackrobot, rb #$'. Robotarna 
bedömdes troligen behöva kompletteras med bomber och raketer.' Samtidigt 
utgick direktiv till SAAB att avsluta sina egna jaktrobotprojekt, med hänsyn till 
att amerikanska jaktrobotar (rb #&%/#&(/#&)) nu anska*ades, och istället kraft-
samla på utvecklingen av attackroboten #$'." Efterhand utvecklades priorite-
ringen av måltyper, och högsta prioritet gavs till fartyg av allehanda slag, trans-
portflygplan i luften samt broar. I andra hand angavs järnvägslinjer, sambands- 
och ledningsorgan, motmedelsförband, flygbaser, anhopningar av materiel och 
personal, flygminering, radarstationer och helikoptrar i luften. Alla andra tänk-
bara mål gavs prioritet tre.(

Alternativ undersöks
Inför försvarskommittén föreslog flygvapnet !+"& en anska*ning av totalt )#! 
Viggenflygplan av olika typer under perioden !+($–)&, vilket skulle ha innebu-
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rit ett vidmakthållande av flygvapnets krigsorganisation med endast en margi-
nell minskning med några enstaka jaktdivisioner.# Åren därefter uppstod emel-
lertid en politisk debatt om Viggenprojektet och dess väsentliga fördyringar. 
Besparingar gjordes i projektet, som också senarelades med första planerad le-
verans till !$"!. En eventuell vidareutveckling av flygplan %& Draken under-
söktes, liksom import av ett utländskt flygsystem istället. Drakens motortyp 
medgav dock inte tillräckligt lång räckvidd på låg höjd. Avseende eventuell im-
port tillsattes !$'( en särskild flygmaterielberedning under statssekreteraren 
Karl Frithiofson som hade att studera och jämföra utländska flygplantyper med 
Viggen. Bland annat undersöktes brittiska flygplan i form av attackflygplanet 
Buccaneer och utvecklingsprojektet TSR-), samt de amerikanska F-!!! och F-( 
Phantom II. Det sistnämnda befanns vara det bästa utländska alternativet, och 
var i fråga om till exempel lastförmåga och räckvidd överlägset Viggen. Dock 
var dessa prestanda högre än vad som bedömdes nödvändigt för Sverige, sam-
tidigt som F-( Phantom II inte uppfyllde flygvapnets krav på kort landnings-
sträcka och därmed inte kunde verka från vägbaserna. Sammantaget bedömdes 
vidare den totala kostnaden för anska*ning, drift och underhåll bli cirka %+ , 
högre för det amerikanska flygplanet, och flygmaterielberedningen kom efter 
ett års arbete fram till rekommendationen att arbetet med Viggen borde fortsät-
ta. !$'& begärde också ÖB att få beställa Viggen även i spanings- och jaktversio-
ner, men den sittande försvarsutredningen var tveksam och dessa beställningar 
kom inte att bli verklighet förrän några år senare.$ 

Det svenska jaktrobot-
projektet rb 321 som 
flygvapnet 1961 upp-
manade SAAB att av-
bryta med hänsyn till 
anskaffningen av ameri-
kanska jaktrobotar och 
att man borde kraft-
samla på utvecklingen 
av attackrobotprojektet 
rb 305. Rb 321 var 
främst avsedd för J 35 
Draken och hade en 
radarmålsökare samt en 
krutraketmotor som gav 
roboten en maxfart på 
ca Mach 2,5.
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Fördyringar och krympande anska!ningsplaner
På grund av besparingarna och samtidiga fördyringar i projektet minskade 
krigsmakten sitt planerade antal flygplan efterhand. !#$$ planerade man för to-
talt %&' flygplan, fördelade på !$% AJ (%, () tvåsitsiga skolflygplan (SK (%), #( 
spaningsflygplan (S (%) och )&$ jaktflygplan (JA (%). Med sedvanlig reservbe-
räkning skulle detta ha motsvarat en krigsorganisation om cirka # attackdivisio-
ner, cirka # spaningsdivisioner och cirka &) jaktdivisioner. Spaningsviggen pla-
nerades i två versioner, SH och SF, för havsövervakning respektive fotospaning, 
och ett inledande specifikationsarbete för Jaktviggen hade påbörjats. Väsentliga 
förändringar avseende AJ (% var att mer bränsle tillförts för ökad räckvidd och 
att alla tunga bomber, inklusive atombomber, utgått till förmån för fler min-
dre !&' kg sprängbomber, som även de ibland ifrågasattes vid denna tid. Nå-
gon inbyggd kanon ansågs inte vara nödvändig. Huvudbeväpning mot sjömål 
var robot ')E, en utveckling av Lansens robot ')C med bland annat ny mål-
sökare och ökad räckvidd till cirka &* km. Första fällning var planerad till !#$" 
och fram till !#%& skulle drygt ('' stycken levereras. Roboten hade dock blivit 
mycket dyrare, bara mellan !#$* och !#$$ fördubblades kostnadskalkylen. Rb 
'*, som nu befann sig i utprovningsskedet, hade också drabbats av fördyringar. 
Totalt planerades #)( robotar av denna typ, men CFV önskade egentligen öka 
detta antal till !('' stycken.!' Fördyringar drabbade överhuvudtaget hela Vig-
genprojektet. Detta var dock i en internationell jämförelse inte unikt, utan un-
der !#*'- och $'-talen rådde en generell kostnadsökning av seriepriserna på 
krigsflygplan om cirka !&–!( + årligen.!! 

Utfallet
Viggen flög för första gången den " februari !#$% och strax därefter beställde 
regeringen formellt de första !'' flygplanen av attackversion. Först !#%( om-
skolades flygvapnets första operativa division till Attackviggen. Fördyringar och 
senare besparingar, efter denna boks tidshorisont, kom att innebära att det, för-
utom några provflygplan, totalt tillverkades !'" stycken AJ (%, !" stycken SK (%, 
&% stycken SH (%, &% stycken SF (% samt !)# stycken JA (%. Det vill säga mindre 
än hälften av det planerade antalet !#$$. Den successiva förskjutningen av pro-
duktionsvolymen exemplifieras i tabellen.

Planerad anskaffning av fpl 37 Viggen 1962 och 1966, samt verklig produktion.
AJ 37 SK 37 SH 37 SF 37 JA 37 Summa

Plan 1962 222 35 93 481 831

Plan 1966 167 34 93 426 720

Produktion 108 18 27 27 149 329
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I sitt slutliga utförande kunde Viggen flyga med överljudshastighet på alla höj-
der, stiga till !! ### m från stillastående på marken på under $ minuter, samt 
starta och landa på banor endast %## m långa. Den taktiska aktionsradien var 
cirka &## km på låg höjd, medan räckvidden var betydligt längre om flygningen 
skedde på hög höjd och med moderat fart.!$

Flygplan Sk 60

Det andra svenska militära flygplanet som utvecklades under perioden var det 
nya skolflygplanet Sk '#. Hösten !"&% började flygvapnet se sig om efter ett nytt 
skolflygplan som främst skulle ersätta J $%C Vampire. SAAB hade vid denna tid 
utvecklat en projektstudie avseende ett kombinerat a(ärs- och skolflygplan med 
två jetmotorer och deltavinge. Denna utformning passade dock inte flygvap-
nets krav, men två år senare kunde SAAB presentera ett utvecklat projekt på ett 

En AJ 37 från F 15 Söderhamn med 1970-talets vapenalternativ. Längst fram en extratank och sexton 
120 kg sprängbomber. Innerst på ömse sidor i andra raden rb 24 Sidewinder, följt av attackraket-
kapslar (totalt 24 st 13,5 cm raketer). Därefter motmedelskapslarna KA (elektronisk störning) och KB 
(remsor och facklor), attackroboten rb 05 samt rb 28 Falcon (som ej kom att användas). Under vingar 
och kropp hänger dessutom rb 04E. Lysbomber saknas på bilden. Fler vapenalternativ tillkom under 
1970- och 1980-talen.
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högvingat, lätt bakåtsvept, tvåmotorigt flygplan med lärare och elev i katapult-
stolar sida vid sida under en stor plexiglashuv.!$ !%&# utredde också flygstaben 
frågan om ett nytt skolflygplan, och flera utländska flygplan jämfördes. Flyg-
vapnet fastnade dock till slut för en svensk lösning, SAAB !#', utan närmare 
angivna skäl.!' 

Lätt attack
Året därefter framträdde tankar, för första gången såvitt författaren kunnat fin-
na, på att merutnyttja Sk &# som ett lätt attackflygplan i krigsorganisationen. 
Tveksamheten var dock initialt stor i flygstaben, då man var rädd för fördyring-
ar som kunde gå ut över Viggenprojektet.!& Planerna tog emellertid efterhand 
mer konkret form, i synnerhet i den så kallade attackutredningens etapp " om 
gränsinvasion i Norrland. I detta scenario skulle Sk &# som lätt attack komplet-
tera A (), som samtidigt behövde koncentreras mot en eventuell kustinvasion 
i söder. Beväpningen som utreddes för Sk &# var " stycken rb #', & stycken !"# 
kg sprängbomber, !" stycken !(,' cm arak eller " stycken (# mm akan. Det vill 
säga i stort sett detsamma som för A () i Norrlandsscenariot som, förutom mer 
av samma slag, också då bedömdes kunna bära "'# kg och '## kg bomber. Med 
tanke på skolflygplanets sämre fartresurser och att det inte avsågs utrustas med 
motmedel hade det emellertid mycket sämre överlevnadssannolikhet, främst 

J 28 Vampire importerades från Storbritannien från 1946 och blev flygvapnets första reaflygplan.  
De båda ensitsiga A- och B-versionerna anskaffades i totalt 380 exemplar och kom att tjänstgöra på 
många flottiljer i väntan på fpl 29 och fpl 32 fram till 1956 då det avskrevs som krigsflygplan. I mitten 
av 1950-talet anskaffades dessutom 57 tvåsitsiga J 28C (varav tolv ombyggda 28B) för flygutbildning 
vid F 5 Ljungbyhed. Fpl 28B och fpl 28C kom där, och vid stabens flygavdelning på Barkaby, att vara i 
tjänst till 1968, då de slutligen ersattes av Sk 60. 13
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under an- och återflygning över terräng med kvalificerat luftvärn. På lägsta höjd 
bedömdes då förlustrisken för A #$ vara %,%!& flygplan per överflugen mil kvali-
ficerat luftförsvarad terräng, medan motsvarande si'ra för Sk (% var %,!%. Slut-
satsen blev dock att Sk (% kunde vara ett värdefullt komplement till Viggen 
vid en gränsinvasion, men att det inte fick medföra kostnader som gick ut över 
Viggenprojektet.!$

Beställningen
Så bestämdes också och efter att flygproven påbörjats !)(# skrevs ett formellt 
avtal om anska'ning året efter. Sk (% beställdes först i !#% exemplar, från !)(* 
utökat till !*%, och initialt i tre versioner: (% stycken Sk (%A som var ett renod-
lat skol- och sambandsflygplan, (% stycken Sk (%B med installation för attack-
utrustning, samt #% stycken Sk (%C med installation för attack- och spanings-
utrustning (en panoramakamera och en IR-spanare). Samtliga flygplan kunde 
användas som skolflygplan och leverans till Krigsflygskolan påbörjades !)(( för 
att börja användas i flygutbildningen året därpå. Alla flygplan bedömdes då vara 
levererade !)() och det första krigsförbandet för lätt attack skulle också kun-
na sättas upp, följt av övriga divisioner året efter. Totalt skulle fem krigsdivisio-
ner lätt attack organiseras. Dessa krigstida divisioner skulle bestå av !" flygplan, 
både B- och C-version, och !( flygförare. Beväpningen planerades bli !" stycken 
!#,* cm arak, " stycken rb %* eller " stycken #% mm akankapslar. Samtliga di-
visioner planerades vid denna tid utgångsgrupperas i Övre Norrland, prelimi-

Sk 60C, med den karaktäristiska kameraförsedda nosen, beväpnad med tolv 13,5 cm attackraketer. 
Efter diverse modifieringar tjänstgör Sk 60 fortfarande som skolflygplan i flygvapnet.
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närt på baserna Kiruna, Vidsel, Fält #$/Fällfors, Fält "%/Gunnarn och Fält ##/
Kubbe.!% Dessa planer kom i stort sett att förverkligas de följande åren. Inom 
ramen för de totalt !&$ flygplanen producerades dock endast #' Sk '$B medan 
versionerna D och E tillkom med civila navigeringshjälpmedel och flyginstru-
ment. Vad gäller beväpningsalternativen utgick rb $& medan ett alternativ med 
' stycken !#,& cm arak tillkom.

Svenska massförstörelsevapen

En annan fråga som präglade den aktuella perioden var huruvida Sverige skul-
le anska(a egna kärnvapen eller andra massförstörelsevapen. Detta blev aldrig 
verklighet, men belyser icke desto mindre tidens tankegångar. 

Svenska kärnvapenplaner
Den ' augusti !)#& fällde USA en atombomb med sprängkraft motsvarande 
"$ $$$ ton trotyl ("$ kt) över Hiroshima. Elva dagar senare inleddes formellt 
Försvarets forskningsanstalts (FOA) arbete med att ska(a kunskap om vapnets 

Under 1950-talet sprängdes så 
kallade atombomsattrapper i Sve-
rige för att simulera kärnvapende-
tonationer. Dels kraftigare ladd-
ningar i forskningssyfte, dels min-
dre för utbildning och övning. 
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verkan och funktion i och med ett uppdrag från ÖB. Svensk forskning om 
kärnvapen hade alltså pågått länge, när det i ÖB $% entydigt argumenterades för 
svenska kärnvapen. Ursprungligen hade frågan om svenska kärnvapen drivits av 
flygvapnet, medan armén och marinen förhållit sig mera skeptiska. Under sent 
$&-tal var dock den militära enigheten till synes total i denna fråga. Att Sverige 
saknade vapnen skulle inte minska risken för kärnvapenangrepp, snarare tvärt-
om ansåg man. Utan avskräckning skulle det då vara ofarligt för motståndaren 
att använda sina. ÖB Swedlund gick så långt som att hävda att ett svenskt för-
svar utan kärnvapen på sikt inte var möjligt. Enligt !'$' års tidsschema bedöm-
des de första laddningarna vara operativa !'((, förutsatt att man började massi-
va investeringar direkt. Socialdemokraterna var dock kluvna i frågan, och !'(& 
slöts där en kompromiss innebärande att så kallad utvidgad skyddsforskning 
skulle genomföras men inte konstruktionsforskning eller konstruktionsarbete. 
Bakom lyckta dörrar, på en direkt fråga av ÖB, svarade dock statsminister Er-
lander att denna skyddsforskning skulle ge laddningsprogramresultat, men att 
han numera var osäker på hur frågan skulle avlöpa !'(# då ett definitivt tillverk-
ningsbeslut behövde tas."&

!'(" hade förändringar i det civila kärnenergiprogrammet medfört att det 
enda realistiska alternativet var att samutnyttja Marvikenreaktorn, och de första 
svenska laddningarna hade förskjutits till !'%". Flera problem fanns dock med 
Marviken, och !'() bestämde sig ÖB för att återigen utgå från en militär reak-
tor."! Överhuvudtaget var flyggeneralen Rapp, som var ÖB sedan !'(!, betyd-
ligt mer reserverad i kärnvapenfrågan än sin föregångare. Flygstaben hade vi-
dare bytt fot i frågan och förordade från ungefär !'(& inte längre svenska kärn-

Principskiss av en svensk flygbomb med kärnladdning, utförd vid FOA 1955. Tänkt bärare var då 
A 32A Lansen.19
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vapen, vilket ledde till en häftig intern militär debatt och flera kompromisser 
inför arbetet med ÖB $"."% I det öppna dokumentet konstaterades att svenska 
kärnladdningar hade både politiska och militära aspekter, samt att ”Överbe-
fälhavarens tidigare ställningstaganden har grundat sig på militära synpunkter, 
som entydigt talat för en anska&ning. De militära skälen för en anska&ning gäl-
ler alltjämt”."# Därefter angavs skälen, vilka främst var stridsekonomi, vapnens 
fredsbevarande e&ekt och betydelse för motståndsviljan. Inför ÖB $' fortsat-
tes denna linje, och i en hemlig PM slogs fast att man inte skulle ställa krav på 
kärnvapen utan betona handlingsfrihetslinjen. Tiden från ett eventuellt beslut 
till de första laddningarna bedömdes då vara sju år, något som man bedömde 
kunde minskas till fyra år om viss projektering och andra icke bindande åtgär-
der vidtogs."' I det öppna dokumentet ÖB $' valde man att skriva ”De övervä-
ganden om värdet av svenska kärnladdningar, som redovisades i ÖB $"… äger 

Militärt-civilt samutnyttjande av Marvikenreaktorn var huvudspåret i de svenska kärnvapenplanerna 
1962-64. Marviken var avsedd som den första stora kraftproducerande svenska kärnreaktorn, men 
projektet lades ned 1970 och reaktorn ersattes med oljedrift. 22
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fortfarande giltighet. Frågan om anska$ning av svenska kärnladdningar är nu 
huvudsakligen ett politiskt problem”."%  

Det tänkta användandet
En hemlig studie från hösten !&%! åskådliggjorde hur man tänkt sig använda 
vapnen. Man tänkte sig då att Sverige !&'# skulle förfoga över !(( flygburna 
taktiska atombomber om cirka "( kt, med det framtida flygplanet A )' Vig-
gen som bärare. Vapnens främsta nytta sågs vid en kustinvasion. Att anfalla de 
baltiska, polska och östtyska hamnarna med konventionella vapen sågs som för 
farligt, och skulle kosta hela attackeskadern på bara några dagar. Med kärnva-
pen däremot kom saken i en annan dager, och man bedömde att med ") dylika 
bomber, och till priset av "* flygplan, kunna förstöra praktiskt taget allt över-
skeppningstonnage i Östersjön. Man konstaterade dock också att då dessa ham-
nar låg i städer skulle sådana anfall också ha en politisk och strategisk innebörd. 
Till sjöss bedömdes sjömålsrobotar vara i princip lika bra som kärnvapen, med-
an vapnen kunde komma till nytta vid anfall mot brohuvuden längs egen kust 
samt vid gränsen i Norrland. Skyddet av de egna kärnvapnen och dess bärare 
gavs också särskild uppmärksamhet då man kunde förvänta sig att dessa skulle 
bli primära mål för Sovjetunionen."'

Utländsk anska!ning?
Parallellt med arbetet på svenska kärnvapen fördes då och då idén fram om an-
ska$ning från USA. Amerikanarna var dock inte välvilligt inställda på denna 
punkt, tvärtom försökte man avråda Sverige från att anska$a kärnladdningar. 
Både för att man i allmänhet ville minska kärnvapenspridningen, men också på 
grund av att man trodde att ett dyrbart kärnvapenprogram skulle gå ut över det 
konventionella svenska försvaret, något som USA i högsta grad värdesatte och 
gjorde mycket för att modernisera genom förmånliga exportavtal. Efterhand 
kom denna hållning också att vinna gehör i den svenska militära ledningen. 
Vidare gjorde man i tidigare nämnda SSP/%( bedömningen att Sovjetunionen 
även vid ett isolerat angrepp mot Sverige måste anpassa sig efter möjligheten 
att USA kunde ingripa med kärnvapen i Östersjöområdet. Om Sovjet använde 
kärnvapen mot Sverige räknade man med att USA svarade med samma mynt 
inom två dygn. Man räknade med andra ord med att landet befann sig under 
det amerikanska kärnvapenparaplyet.

Kärnvapenoptionens slut
Det definitiva slutet för svenska kärnvapen var försvarsbeslutet !&%+, men redan 
!&%% höll statssekreteraren Karl Frithiofson en så kallad årsberättelse i Kungli-
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ga Krigsvetenskapsakademien som förberetts i försvarsdepartementet och som 
brukar kallas kärnvapenoptionens griftetal. Handlingsfrihetslinjen hade nått 
vägs ände och även där gjordes bedömningen att Sverige i praktiken ändå be-
fann sig under kärnvapenparaplyet."$ 

Huruvida några garantier lämnats från amerikansk sida har inte gått att fast-
ställa, men klart är att under !%#& diskuterades kärnvapenfrågor relativt mycket 
med USA. Karl Frithiofson mötte exempelvis amerikansk ambassadpersonal i 
detta ärende, medan ÖB Rapp skickade generalmajor Åke Mangård till Pen-
tagon. Bland annat fick Mangård där ta del en hemlig amerikansk utredning 
om kärnvapens taktiska användning, samt budskapet att man i Sverige i förväg 
måste tänkt igenom problemen angående målbestämning och snabbt besluts-
fattande av insatser."% 

Gasvapen
Parallellt pågick ett forskningsarbete om biologiska och kemiska stridsmedel. I 
mitten av !%&'-talet var studierna av bland annat en !'' kg gasbomb till A (" 
Lansen relativt långt gångna, och en utredning !%&& förordade anska)ning av 
tusentals nervgas- och senapsgasbomber. Flygvapnet var odelat positivt till tan-
karna om gasvapen, och militärledningen beslutade !%&# om fortsatt forskning 
på området utan att ta ställning i anska)ningsfrågan. Under !%&$ genomfördes 
prov med olika flygbomber, dels svensktillverkade á !'' kg, dels amerikanska 
M*'- och M*$-bomber á !!& respektive &'' lb (cirka &' respektive "&' kg). I 
augusti !%&$ fälldes exempelvis på prov tre serier med fyra bomber vardera mot 
Måssten i södra Kvarken med simuligas i syfte att studera utbredning. Prov-
sprängningar av bomber med skarp stridsgas genomfördes också, men av allt 
att döma inte från flygplan.(' Sverige hade förvisso anslutit sig till Genevépro-
tokollet mot dylika vapen, men fram till !%*' hade Sverige reservationer och 
ansåg att förbudet endast gällde första användning. Tillverkning, lagring och 
användande efter att en angripare nyttjat vapnen sågs inte som oförenligt med 
ingångna avtal.(! Dock verkar frågan om gasvapen hamnat i skuggan av kärn-
vapenfrågan fram till början av !%#'-talet, då vapnen aktualiserades alltefter-
som anska)ning av atomvapen verkade mer osannolikt. Gasvapnen behandla-
des dock bakom lyckta dörrar och inte i o)entlighetens ljus som kärnvapnen. 
Forskningen fortsatte, bland annat på uppdrag av flygvapnet.(" Med anledning 
av en revidering av FOA:s femårsplan !%#' angav till exempel CFV kemiska 
och biologiska stridsmedel som ett av fem prioriterade forskningsfält. I synner-
het gällde detta så kallade humana stridsmedel, med vilket menades prestations-
nedsättande preparat, i uttalat syfte att kunna ta ställning till dessa stridsmedel 
som eventuella alternativ till kärnvapen.(( 
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!$%& förelåg så den sista men också mest utförliga utredningen i ämnet, 
Stridsgasutredningen !"#$, från försvarsstabens forskningsavdelning. Där föror-
dades svenska gasvapen, speciellt i relation till de alltmer politiskt och ekono-
miskt hopplösa kärnvapenplanerna. Vapnen avsågs numera endast mot militär 
trupp. Liksom för kärnvapnen sågs deras främsta nytta mot utskeppningsham-
narna på andra sidan Östersjön, mot brohuvud längs egen kust och vid Norr-
landsgränsen. Gasgranater till arméns haubitsar förordades, liksom gasbomber 
till A '" och AJ '# samt utspridning av gas i aerosolform från Sk %( flygande på 
låg höjd.'& Flygvapnets intresse minskade dock efterhand även för dessa vapen, 
vilket kan exemplifieras med att när FOA ville ha försökspersoner !$%% för prov 
med prestationsnedsättande preparat svarade flygstaben nej. Bland annat med 
motiveringen att det inte hade tillräckligt hög prioritet, vilket man uppenbarli-
gen ansett !$%(.'% 

Inga av dessa planer blev alltså realiserade, och ett ökat politiskt engagemang 
i internationella nedrustningsförhandlingar på området satte ett definitivt stopp 
för utvecklingen !$%$.'#

De amerikanska C-vapenbomberna M70 och M78 som testades av FOA och flygvapnet 1958 i syfte 
att ge kunskap om utbredningen av olika gaser och koncentrationer. 34
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Del 2:

En analys av en luftoperativ doktrin

Det empiriska materialet i del ! ska här analyseras i syfte att kunna dra några 
mer sammanfattande slutsatser och kunna beskriva flygvapnets luftoperativa 
doktrin i mer koncentrerad form. Flera perspektiv anläggs då jag under arbe-
tets gång funnit att de alla bidrar med förklarings- och förståelsevärde i enlig-
het med inledningens metodbeskrivning. Jag ansluter mig därmed till uppfatt-
ningen att genom att nyttja flera perspektiv ökar förståelsen av ett fenomen som 
denna doktrinutveckling. Vissa skillnader perspektiven emellan har också iden-
tifierats. Ett rationalistiskt präglat synsätt bedöms vara bättre för att beskriva 
doktrinutvecklingen, däremot kan det inte ensamt förklara alla anomalier, bris-
ter eller trögheter. Häri ligger det organisatoriska synsättets främsta styrka en-
ligt denna undersökning. Vidare verkar detta synsätt, kanske föga förvånande, 
ge mest när det gäller frågor om anska$ning och resurs- och maktfördelning 
mellan organisationer i vid mening. Avseende konkret luftoperativ krigsplan-
läggning är det svårare att påvisa något värde. Det strukturella perspektivet kan 
vidare inte anses förklara doktrinutvecklingen i egentlig mening, men påvisar 
betingelser i form av exempelvis samhälls- och teknikutveckling och bidrar där-
igenom förhoppningsvis också med ökad förståelse för fenomenet.

Källhänvisningar redovisas här endast i den utsträckning informationen inte 
förekommit tidigare.
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Kapitel 14

Invasionsförsvarets luftoperativa doktrin 
– Ett rationalistiskt perspektiv

Till att börja med bör synen på överordnade nivåers doktriner redovisas, även 
om det inte är bokens egentliga syfte. Det får nämligen, vilket visas nedan, kon-
sekvenser för hur man kan se på den luftoperativa doktrinen.

Alliansfriheten och neutralitetspolitiken kan sägas sammanfatta gällande 
doktrin på säkerhetspolitisk nivå, tillsammans med ett relativt starkt militärt 
försvar, totalförsvarstanken och en aktiv strävan efter att göra landet så långt 
som möjligt självförsörjande på krigsmateriel. Målet för säkerhetspolitiken var 
att hålla landet utanför krig. Medlet var alliansfrihet i fred, syftande till neutra-
litet i krig. Blev man likväl angripen av Sovjetunionen skulle man hålla ut till 
hjälp, direkt eller indirekt, anlände från väst. 

På militärstrategisk och högre gemensam operativ nivå kan betoningen av in-
vasionsförsvaret, kärnvapenhotets dimensionerande betydelse, principerna för 
allmän värnplikt och de övergripande uppgifterna för, och fördelningen mellan, 
försvarsgrenarna sägas vara grundläggande doktrin. Vidare synliggjordes under 
perioden allt oftare den så kallade marginaldoktrinen, det vill säga planerings-
förutsättningen att Sovjetunionen inte skulle kunna använda mer än en begrän-
sad del av sin militära styrka mot Sverige med hänsyn till huvudmotståndaren.

Hur olika överordnade doktriner formuleras och hur/om de inplaceras i ni-
våer varierar och kan alltid diskuteras. Huvuddragen synes dock forskningen 
vara överens om, och de stämmer väl med ovanstående.  

Säkerhetspolitisk påverkan
Innan den luftoperativa doktrinen explicit behandlas kan dock konsekvenserna 
av dessa överordnade nivåer behöva diskuteras avseende flygvapnet och en luf-
toperativ doktrin. 

Den övergripande säkerhetspolitiska doktrinen enligt kapitel ! påverkade 
flygvapnet konkret. Genom alliansfriheten och den så kallade svenska linjen, 
som bland annat innebar att så mycket krigsmateriel som möjligt skulle produ-
ceras inom landet, var det möjligt för det svenska flygvapnet att på gott och ont 
utvecklas åt sitt eget håll relativt omvärlden. Detta förhållande går att konstate-
ra på ett principiellt plan utan en internationell jämförelse. Det åskådliggjordes 
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kanske främst genom de svenska flygplanen, men förhållandet kunde även gälla 
annan materiel, utbildning och olika koncept – eller doktriner om man så vill. 
Man bör dock komma ihåg att mycket importerades eller licenstillverkades, till 
exempel flygmotorer, i princip alla vapensystem i luftförsvaret samt mycket av 
materielen i strilsystemet. Vidare hade flygvapnet regelbunden kontakt och ut-
byte med motsvarande organisationer i främst USA, Storbritannien och Norge. 
För att kunna konstatera i vilken utsträckning flygvapnet verkligen utvecklades 
i en unik riktning krävs en internationell jämförelse, vilket jag återkommer till 
senare apropå det strukturella perspektivet. 

Alliansfrihetens trovärdighet förutsatte vidare ett starkt försvar. Det är vis-
serligen ett relativt begrepp, men det militära försvaret upptog då en tre gånger 
större andel av BNP än idag. Flygvapnet var vidare den största försvarsgrenen 
ekonomiskt sett och sannolikt det femte största flygvapnet i världen !$%& när det 
gäller beståndet av moderna krigsflygplan. Det fanns alltså relativt landets stor-
lek gott om resurser, även om det inte alltid upplevdes så av samtiden. 

Vad gäller den ofta diskuterade industrifrågan kan man ur ett rationalistiskt 
perspektiv med fog hävda att när väl statsmakterna bestämt sig för att landet ska 
ha en industri, i detta fall militär flygindustri, som i princip endast har staten 
som kund måste denne kund tillse en tillräcklig utvecklings- och produktions-
takt för att industrin ska klara sig och upprätthålla kvaliteten. Detta framstod 
också klart som en förutsättning när besluten om inhemsk flygindustri fattades 
under !$'(-talet.! En så kallad överdoktrin får konsekvenser för en lägre. 

Militärstrategisk påverkan
Vidare var invasionsförvaret definitivt i fokus för flygvapnet. Detta är placerat 
på militärstrategisk nivå ovan och invasionsförsvaret gällde givetvis hela krigs-
makten, men betoningen var trots allt något olika i de tre försvarsgrenarna vil-
ket beskrivits främst i kapitel # och '. Marinen lyfte ofta fram avspärrningssce-
narier och eskort av importsjöfart på västkusten. Armén fokuserade helt på in-
vasionsförsvaret, men ofta på senare skeden i en invasion när fienden stod i ett 
fullständigt mobiliserat Sverige. Flygvapnet betonade som sagt också invasions-
försvaret, men gärna de initiala skedena och påtalade ofta exempelvis överrask-
ning, kuppförsvar och överskeppning. Efterhand fick dock kuppförsvaret ökad 
vikt även i skrivelser från ÖB och försvarsstaben, och från !$)" utkom exempel-
vis ÖB kuppförsvarsorder regelbundet. Man kan se dessa olika fokus som pro-
blematiska och ett uttryck för att försvarsgrenarna planerade för tre delvis olika 
krig, men också som naturliga uttryck för stridskrafternas kompletterande för-
mågor. Båda dessa synsätt bedöms äga giltighet. 

Vidare var under den undersökta perioden angrepp med kärnvapen dimen-
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sionerande för hela krigsmakten. Försvarsgrenarna gjorde dock sällan samma 
analyser av hur de skulle användas och hur väl egna stridskrafter kunde hantera 
kärnvapenanfallen. För en nutida läsare kan överhuvudtaget den dåtida tron på 
ett någorlunda fungerande samhälle och försvar efter hundratals kärnladdning-
ar vara något förvånande. I anslutning till detta, och med tanke på de förluster 
man var beredd att ta, bör man emellertid hålla kontexten av det existentiella 
invasionsförsvaret i minnet.

En begynnande så kallad marginaldoktrin framgår i bland annat SSP/#$ och 
än mer i SSP/#%. Tanken att Sovjet endast kunde använda delar av sin krigs-
makt mot Sverige med hänsyn till huvudfienden USA och NATO var i sig rim-
lig. I sin tillämpning som analysverktyg för dimensionering av det svenska för-
svaret från slutet av undersökningsperioden och vidare under kommande de-
cennier innehöll marginaldoktrinen dock logiska svagheter. Skulle väl Sovjet 
ha angripit Sverige hade man skapat den styrka man bedömde behövas genom 
kraftsamling och överraskning.& Jag kan också konstatera att flygstaben under 
perioden ofta räknade in Sovjets samlade flygresurser i hotbilden och påtala-
de att flygstridskrafter var annorlunda än deras motsvarigheter på ytan då de 
kunde användas i olika operationsriktningar med korta intervall. Betoningen 
av isolerade kuppanfall ligger i linje med detta, och trots att den luftoperativa 
planeringen !'()–## påverkades, tog den alltså inte till sig marginaldoktrinen i 
samma utsträckning som övriga delar av operativ och strategisk planering.

Den allmänna värnplikten, eller värnpliktsdoktrinen om man så vill, påver-
kade sannolikt utformningen av krigsmakten och därmed flygvapnet. I princip 
alla unga män skulle göra värnplikten och krigsplaceras så tillgången på värn-

Värnpliktiga soldater klargör och 
raketbeväpnar en A 32A Lansen ur 
F 17  i Ronneby under en övning 
1964.
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pliktig personal var god. Ett personalintensivt baskoncept som Bas $% möjlig-
gjordes därmed, även om inget pekar på att detta var anledningen till koncep-
tet. Det medförde även krav på att en hel del materiel, inklusive flygplanen, 
skulle kunna hanteras av personal med relativt kort utbildning. 

Ledning
Flygvapnet förordade hela perioden en relativt centraliserad luftoperativ led-
ning. CFV och flygledningen blev visserligen en del av ÖB:s högkvarter i krig 
från !&$!, men de fyra eskadrarna bibehölls intakta. Som visats i kapitel " för-
ordade flygvapnet endast tre nya militärområden i samband med den regiona-
la ledningsreformen för att inte ytterligare splittra flygstridskrafterna. Det blev 
en kompromiss, innebärande sex nya militärområden men där i praktiken en-
dast tre utövade luftoperativ ledning. Då dessa tre även ledde den luftoperativa 
verksamheten i var sitt annat militärområde blev den slutliga lösningen snarlik 
de gamla eskaderområdena E ', E " och E #. Flygvapnet behöll även E ! med 
allt attackflyg direkt underställd ÖB i syfte att kunna kraftsamla i tid och rum 
över hela operationsområdet. De andra eskadrarnas motsvarande möjligheter 
att kraftsamla hade för övrigt övergetts redan !&() i och med att de tidigare flyg-
basområdena då uppgick i eskadrarna som därmed förvandlades till territoriella 
enheter, om än med möjligheter att förstärka varandra. En strävan efter, åtmins-
tone relativt andra försvarsgrenar, centraliserad ledning framgår tydligt. 

Efter studieperioden kom för övrigt också spanings- och transportflyget att 
överföras till E !." 

En regional prioritering av Svea- och Götaland kommer också till uttryck, 
både genom utgångsgrupperingen av krigsförband, utbyggnaden av nya luftför-
svarscentraler i Stril $% och övningsmönstret i flygvapenövningarna.

Defensivt luftförsvar
Vad gäller kapitlen (–!" bedöms det mest fruktbart att här göra en sammanvägd 
analys utifrån det defensiva luftförsvaret, de o*ensiva flygstridskrafterna samt 
bassystemets utveckling.

Den defensiva komponenten av luftförsvaret omfattade i huvudsak strilsyste-
met, luftvärnet och jaktflyget. Man betonade dock ofta även telemotmedel och 
civilförsvarsåtgärder i detta sammanhang. Antalet jaktdivisioner i krigsorgani-
sationen minskade något under perioden, både i absoluta tal från "" till '+, och 
relativt de andra flygslagen som inte minskade i antal krigsdivisioner. Luftför-
svaret kan dock inte sägas ha fått minskad betydelse, snarare tvärtom. Införan-
det av luftförsvarsrobotförband i flygvapnet, importen av jaktrobotar, liksom 
den kraftiga utbyggnaden av strilsystemet i form av Stril $% innebar en substan-
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tiell förstärkning. Det innebar också stora investeringar i materiel, anläggningar 
och ökad personalvolym i denna storleksmässigt redan prioriterade del av flyg-
vapnet. Många förändringar kan emellertid också ses som mer allmänna steg i 
teknikutvecklingen. Införandet av J "# Draken bör dock inte bara ses i generel-
la teknikutvecklingstermer. Flygplanet var speciellt utvecklat för att kunna be-
kämpa mål på hög höjd och med hög fart. Tillsammans med Stril $%, inklusive 
styrdata, och nya jaktrobotar realiserade senare versioner av Draken denna för-
måga från !&$%-talets mitt. Dessutom fick luftförsvaret en väsentligt utökad all-
vädersförmåga. Mot bakgrund av att även robot $' blev operativ då, främst av-
sedd för i stort sett samma måltyp, framstår betoningen av snabba höghöjdsmål 
än mer tydligt. Priset man fick betala var i luftoperativa termer främst en redu-
cerad räckvidd. Någon o(ensiv jaktförmåga, till exempel eskort av attackflyg på 
stort operativt djup, blev därmed omöjlig och synes heller inte varit efterfrågad. 
Egen jakt mot fientlig jakt behandlas vidare ytterst sällan i källmaterialet. An-

Även om huvud-
delen av flygförban-
den var utgångs-
grupperade i Svea- 
och Götaland övade 
man regelbundet i 
Norrland. Flygvapnet 
skulle kunna kraft-
samlas i alla opera-
tionsriktningar.  
Här en rote J 35 
Draken från F 13 
Norrköping under 
övning i fjällen.
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ledningen var givetvis att även det sovjetiska jaktflyget hade relativt kort räck-
vidd, vilket behandlas mer utförligt i efterordet. 

Synen på hotbilden och den tekniska utvecklingen rimmar också med fo-
kuseringen på snabba höghöjdsmål. Man bedömde helt enkelt att tidigare ut-
veckling skulle fortsätta och att flygplanen skulle flyga allt högre och fortare i 
framtiden. 

Den verkliga utvecklingen under det tidiga !$#%-talet stämmer för övrigt 
synnerligen väl överens med de tankar som presenterades ett decennium tidiga-
re i Luftförsvarsutredning !$&'.'

Spaning
Attack- och spaningsflyget skulle uppträda betydligt mer o(ensivt än jaktflyget. 
Avseende spaningen skedde inga större principiella förändringar under perio-
den, utan det var mest fråga om teknisk utveckling och modernisering, samt ef-
fektivisering av organisationen. Ett ständigt problem i detta avseende var att få 

Med S 35E Draken, levere-
rade från 1965, fick flyg-
vapnet sitt första spanings-
flygplan som kunde flyga i 
överljudsfart. Istället för 
radar och kanoner hade 
S 35E fem kameror plus 
kamerasikte i nosen och två 
kameror i vingarna. Kame-
rorna var av olika slag med 
upp till 600 mm brännvidd. 
Dess utom kunde en mörker-
spaningskapsel bäras, lik-
som upp till fyra fälltankar.
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det bearbetade spaningsresultatet till den som verkligen behövde det i rätt tid. 
Trots förbättringar på detta område var fortfarande detta utmaningen !$%% (lik-
som kanske än i denna dag), snarare än teknisk förmåga att insamla underrät-
telser. Uppgifterna i krig förblev i stort sett desamma. Det kan emellertid vara 
värt att notera att användandet av krigsflygplan som S "&, och den under pe-
rioden påbörjade utvecklingen av SH "#, för havsövervakning inte var givet på 
ett principiellt luftoperativt plan. I en svensk kontext var det dock en självklar-
het med snabba krigsflygplan då Sverige aldrig kunde räkna med luftherravälde 
över Östersjön.

Attackflyget – ÖB:s klubba
Avseende attackflyget skedde inga större förändringar av flygplan eller ledning. 
CE ! ledde sina tolv divisioner A "& Lansen under hela perioden. Trots det har 
en viss doktrinutveckling i detta avseende identifierats. Under !$'(-talet beto-
nades ofta insatser på djupet, trots att de dåtida flygplanen i form av B !) och 
ombyggda jaktplan i jämförelse med A "& egentligen inte var lämpliga för upp-
giften.' Försvarsbeslutet !$') innebar att attackflyget övertog stora delar av ör-
logsflottans roll i invasionsförsvaret. Från tidigt !$%(-tal realiserades detta med 
införandet av robot (*C, västvärldens första sjömålsrobot. Undersökningen vi-
sar vidare att överskeppningsfasen av en kustinvasion successivt prioriterades 
allt högre jämfört med andra attackuppgifter. Anfall mot mål på andra sidan 
Östersjön nämns allt mer sällan under !$%(-talet, främst avser man efterhand 
i så fall ockuperade områden i Finland eller Danmark där de fientliga luftför-
svarsåtgärderna kunde antas vara mindre avancerade. Från !$%# fick för övrigt 
endast ÖB beordra attackanfall mot främmande territorium. 

Till denna bild bör läggas det efterhand avtagande intresset i flygvapnets led-
ning för svenska massförstörelsevapen, både kärnvapen och kemiska stridsme-
del, enligt kapitel !".

Parallellt bör avvägningen mellan direkt och indirekt armésamverkan beak-
tas. Tidigare forskning av denna fråga har visat att indirekt samverkan på stör-
re operativt djup betonades alltmer från !$'(-talets mitt på bekostnad av di-
rekt flygunderstöd.% Min undersökning kommer fram till att det direkta flyg-
understödets kräftgång fortsatte in på !$%(-talet, och kulminerade kanske när 
samverkansfordonen för direkt samverkan lades ned utan ersättning enligt 
kapitel !&. I detta sammanhang måste man dock komma ihåg att det samtidigt 
också utvecklades ett helt nytt system, den lätta attacken med skolflygplanet Sk 
%(, primärt för just direkt armésamverkan. Men den ”tunga” attacken i form 
av Lansen eller den planerade Viggen avsågs inte användas i direkt samverkan 
med armén. 
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Man skulle sammanfattande kunna säga att attackflyget under det sena 
!$%&-talet redan prioriterade sjömålsbekämpning i invasionsförsvaret men ock-
så förväntades kunna lösa mer allsidiga uppgifter, åtminstone konceptuellt om-
fattande allt från direkt flygunderstöd till attackanfall mot sovjetiska basområ-
den med framtida massförstörelsevapen, i sin tur med strategiska implikationer. 
Vid !$'&-talets mitt framstår nästan attackflyget som ett slags marinflyg, med 
en helt dominerande uppgift i invasionsförsvarets sjömålsbekämpning och en 
sekundär roll avseende kommunikationer och annan indirekt samverkan vid en 
gränsinvasion i norr. Överskeppningen var motståndarens kritiska skede och 
skulle därför kraftsamlas mot. Därefter förväntades inte något attackflyg värt 
namnet finnas kvar. Det tillspetsade begreppet marinflyg bör dock tas med en 
stor nypa salt då attacken lydde under utpräglad flygvapenledning. Samtidigt 
var som sagt den lätta attacken under utveckling.

Till bilden hör också det hemliga samarbetet med vissa NATO-länder. 
Mycket tyder på att man i den högsta ledningen räknade med att främst USA 
skulle stå för flyganfallen mot sovjetiska basområden. Likaså att man efterhand 
förlitade sig på de amerikanska kärnvapnen och gav upp planerna på sina egna. 
Inom detta fält låter sig dock mycket litet bevisas avseende vem som visste vad 
och på vilka grundvalar olika beslut vilade. 

En rote A 32A Lansen från F 6 Karlsborg, beväpnade med rb 04C. Sjömålsbekämpning vid en 
kustinvasion var attackflygets viktigaste uppgift.
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Baskoncept
Bassystemet genomgick relativt stora förändringar under perioden och i stort 
sett genomfördes de planer flygstaben drog upp under !#$%-talet, om än med 
något reducerad ambition. Den personalkrävande organisationen möjliggjordes 
av den goda tillgången på värnpliktiga. Men det upplevda kärnvapenhotet var 
dimensionerande, både för spridningen på relativt många baser och för sprid-
ningen inom dessa. Åtminstone under tidigt &%-tal räknade man med att kunna 
verka, om än begränsat, från baser anfallna med taktiska kärnladdningar av Hi-
roshimabombens styrka. 

Förutom de stora kostnader denna omfattande basutbyggnad innebar, även 
om det av samtiden upplevdes billigare än alternativen, ska man inte underskat-
ta alla de operativa utmaningar det spridda uppträdandet medförde. Relativt 
ett annat koncept på färre och mer utbyggda platser försvårades flera faktorer, 
exempelvis kraftsamling, ledning, klargöring och skydd i form av luftvärn och 
markförsvar. Risken att bränsle eller vapen skulle vara på fel plats vid en kritisk 
tidpunkt ökade. Detta var man självfallet medveten om, men beredd att ta i ut-
byte mot det ökade skydd själva spridningen innebar, vilket tydligt åskådliggör 
på vilket allvar man tog kärnvapenhotet. Den spridda grupperingen komplette-
rades också med vissa fortifikatoriska skydd på baserna, och man måste komma 
ihåg berghangarerna på fem flottiljer. Men sammantaget dominerar ändå bil-
den av en långt driven spridning som skyddskoncept. 

Det planerade användandet av vägbaser ställde också krav på flygplanen, all-
ra tydligast illustrerat av kravet på Viggen att kunna starta och landa på endast 
'%% meter. Till detta bör läggas fokuseringen på korta klargöringstider och hög 
startberedskap. I synnerhet var korta omloppstider viktiga för jaktflyget, men 
det betonades också för attack- och spaningsflygplan. 

Bränsleförråden på baserna var dimensionerade för knappt fyra veckors krig-
föring med relativt frekvent flygande, men till det ska läggas centrala förråd. 
Hur länge vapnen skulle räcka är svårare att ange då det givetvis berodde på hur 
mycket som avfyrades. De moderna attack- och jaktrobotarna (rb %(C respek-
tive rb )(/)*/)'), fanns dock endast i relativt begränsad utsträckning jämfört 
med antalet flygplan och skulle kunna ha tagit slut efter någon dags intensiv 
krigföring. Därmed inte sagt att antalet robotar var otillräckligt. För att kunna 
avgöra det måste man se till hotet, vilket jag återkommer till i efterordet. De 
mindre kvalificerade vapnen som bomber, raketer och ammunition till akan 
fanns det mer av, grovt förenklat ungefär )% divisionsföretag per vapenkategori 
och division. Man bör dock komma ihåg att antalet flygplan förutsattes minska 
genom förluster, vilket skulle ha inneburit att vapnen så att säga kunde ha räckt 
längre än vad antalet divisionsföretag antyder. Samtidigt var man tvungen att 
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räkna med att även vapenförråd skulle anfallas. Intensiv luftkrigföring längre än 
några veckor var dock inte flygvapnets vapenförråd dimensionerade för.

Doktrinutveckling
Sammantaget är det svårt att påvisa någon hastig eller omvälvande doktrinut-
veckling på luftoperativ nivå mellan !$%& och !$''. Det är ur ett rationalistiskt 
perspektiv knappast förvånande då exempelvis den politiska nivåns inriktning 
och den upplevda hotbilden var relativt konstanta. Men till detta bör också ar-
vet i form av materiel, anläggningar och personal läggas som en förklaring till 
tröghet. Utveckling av nya flygplan eller bas- och strilkoncept tog lång tid, och 
oavsett ambitioner hade man under tiden ett arv att förvalta. På många sätt kan 
kärnan i den undersökta periodens luftoperativa doktrin sägas vara realiserandet 
av !$%#-talets beslut och planering, även om exempelvis Draken, Bas '# eller 
Stril '# inte var färdigutvecklade ens !$''. På samma sätt får exempelvis det ti-
diga !$'#-talets utveckling av Viggen och den lätta attacken luftoperativa kon-
sekvenser först på !$(#-talet.

! T ex i !$"% års försvarskommitté, enligt: Wennerholm, B ()##') Fjärde flygvapnet i världen?, s !#!.
) Wallerfelt, B (!$$$) Si vis pacem – para bellum, s !))*.
+ Det är kanske i det skenet man ska se flygvapnets fasthållande vid namnet E ! när fst under perioden ofta 

benämnde den just för attackeskadern (t ex enl KrA: FS Centralexp, ink H skr +## ()")(), !"/!) !$'", 
”Uppgifter i krig för… attackeskaderchef…”, fr ÖB (Fst/OpL), FI:vol )#.), men även organisatoriska 
glasögon kan kanske behövas. (Förf anm.)

" LFU %" enligt Wennerholm, B ()##') Fjärde flygvapnet i världen?, s %%*.
% Wennerholm, B ()##') Fjärde flygvapnet i världen?, s !"#.
' Bl a: Segerby, A ()##%) ”Direkt flygunderstöd i Sverige – en nyhet?”, s ++f; Wennerholm, B ()##') Fjärde 

flygvapnet i världen?, s &) och !""; samt Erixon, C ”Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning !$"%–!$'#” 
ur Huldt, B & Böhme, K-R ()###) Militärhistorisk tidskrift, s !(+.
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Kapitel 15

Olika intressen och agendor 
– Ett organisatoriskt perspektiv

De tre försvarsgrenarna och försvarsstaben gjorde uppenbarligen olika analyser 
av hotbilden. Detta ledde också i sin tur till olika upplevda behov av försvarsåt-
gärder. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan man tolka detta som en strävan att 
maximera egen försvarsgrens betydelse och resurstilldelning. Denna maxime-
ringssträvan, vilken här ses som ett organisatoriskt intresse, kan emellertid ock-
så ses som rationell när det gäller en småstats försvarsåtgärder mot en stormakt. 
Det finns ju i praktiken ingen rimlig gräns för respektive försvarsgrens storlek i 
jämförelse med det överväldigande hotet. ! Hur som helst underlättades de olika 
synsätten under studieperioden då försvarsgrenarna var mer självständiga un-
der regeringen än de senare skulle bli. De olika mönster i krigsspel och övning-
ar som beskrivits kan också tolkas på samma sätt. Härvidlag kan ingen skillnad 
mellan de olika försvarsgrenarna uttolkas. 

Flygplansfrågan
Det relativt starka luftförsvaret kan också ses utifrån att det kanske närmare 
sammanföll med politiska intressen än satsningar på andra försvarsåtgärder, och 
inte bara utifrån rationella hotbildsbedömningar. Bombningarna av Europas 
städer under andra världskriget låg bara cirka !# år tillbaka i tiden, och sedan 
dess hade kärnvapendimensionen tillkommit. Mycket tyder på att den försvars-
gren som skulle skydda medborgarna från flyganfall hade lättare att så att säga 
sälja in sitt budskap. Vidare kunde en inhemsk militär flygindustri, i sin tur 
en konsekvens av säkerhetspolitiska överväganden enligt ovan, medföra kon-
sekvenser ur ett organisatoriskt perspektiv. Man kan givetvis diskutera, vilket 
ofta också gjorts, huruvida det var strikt säkerhetspolitiska och militära behov 
som ensamt styrde när ett nytt flygsystem utvecklades. Industri- och arbets-
marknadsintressen kan till exempel också ha påverkat.  En överordnad strate-
gisk doktrin om inhemsk försvarsindustri innebar emellertid att staten måste 
lägga beställningar inte bara så att företagen i fråga överlevde ekonomiskt, utan 
också så att kompetenser långsiktigt kunde säkerställas. Något som blev mer 
utmanande efterhand, då tiden mellan flygplan $%, &$, &# och &' var ungefär 
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tre, fem respektive tio år. Som kuriosa kan nämnas att denna geometriska se-
rie för övrigt fortsatte med tidsavståndet cirka #$ år till flygplan %&.% Priset för 
att omsätta flygplansflottan blev under alla förhållanden allt högre under perio-
den, vilket visats i avsnittet om Viggenutvecklingen. De stora konsekvenserna 
av detta skulle dock inträ'a efter studieperiodens slut !&((, men det kan vara 
värt att notera att både Dörfer och Agrell i sina doktorsavhandlingar förklarar 
egendynamiken i det krympande Viggenprojektet ur ett organisatoriskt per-
spektiv och ser aktören flygvapnet som förlorare i ett spel där endast flygindu-
strin och regeringen kunde tillgodose sina intressen." Min undersökning om-
fattar egentligen inte det material och den tidsperiod som krävs för att värdera 
denna syn, men jag anser att slutsatsen bör problematiseras då jag inte sett nå-
gon visa att flygvapnet kunnat få krigsflygplan med motsvarande förmågor till 
lägre kostnad på annat sätt. Dock har utredningen !&($ om framtida skolflyg-
plan noterats. Där jämförs flera flygplan, men till slut anförs och väljs en svensk 
lösning, egentligen utan anförda militära sakskäl. Ett perspektiv som ser orga-
nisatoriska intressen kan här kanske bidra till förståelse, parallellt med resone-
manget om bibehållande av kompetenser enligt ovan. Tillverkaren SAAB satte 
för övrigt ursprungligen igång projektet för att fylla sysselsättningsluckan mel-
lan Draken och Viggen.)

Produktionstakten på SAAB var hög, här exemplifierat av fpl 29. Mellan 1951 och 1956 levererades 
661 flygplan, med en topp i september 1954 på ett flygplan per dag. Samtidigt hade serieproduktio-
nen av fpl 32 Lansen påbörjats liksom konstruktionen av prototypen till fpl 35 Draken. 2
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Bomber eller flygplan?
Kärnvapenfrågan kan i sig inte enbart ses på luftoperativ nivå, utan måste be-
traktas utifrån betydligt högre nivå och med beaktande av amerikansk hållning. 
Men att flygvapnet, som varit en tidig förespråkare, efterhand som första för-
svarsgren gav upp tankarna på svenska kärnvapen kan kanske också behöva ses 
med organisatoriska glasögon. Med tiden framgick det att svenska kärnvapen 
skulle dra med sig enorma kostnader. Samtidigt utvecklade man det kostsam-
ma Viggenprojektet. Risken borde varit uppenbar för samtiden att flygvapnet 
skulle behöva krympa betänkligt för att ha råd med bomben, även om detta skäl 
inte framträder explicit i källmaterialet. Denna åsikt framförs för övrigt även av 
Wilhelm Agrell som formulerat det som: ”Ingen flygare brydde sig om bomber 
på flygplanens bekostnad. Det vore som att förvänta sig att en kavallerist skulle 
bry sig om sadel och seldon på hästens bekostnad.”$ 

Krigsmaktens olika intressen
Analysen ovan rör dock främst högre nivåer och inte explicit den luftoperati-
va doktrinen. Vad gäller ledningsutvecklingen i kapitel # kan man ur ett orga-
nisatoriskt perspektiv exempelvis se andra än bara rationella och uttalade skäl 
bakom strävan att inte underställa flygförband icke-flygvapenchefer. Vidare kan 
ett synsätt som erkänner organisatoriska intressen kanske bidra till förståelsen 
av varför inte en samgruppering skedde av marinens och flygvapnets lednings-
organ, liksom frånvaron av en gemensam IK-lösning, som redovisats i kapitel 
!%. I ett fall har till och med något som skulle kunna tolkas som organisatoriskt 
intresse funnits vara formulerat i klartext. Inför remissarbetet med ÖB $% gavs 
ett internt direktiv till flygledningen i en hemlig PM som bland annat anger: 
”Huvudarbetet bör läggas vid att visa att gjorda bedömanden och fakta talar för 
en förstärkning/bibehållen insats betr de försvarsfunktioner som företrädes av 
FV.”& 

Ett annat fall där ett organisatoriskt perspektiv kan vara fruktbart är det till 
synes obefintliga motståndet mot utvecklingen av den lätta attacken med Sk $'. 
Rationella skäl om merutnyttjande och kostnadse(ektivitet fanns givetvis, men 
med ett organisatoriskt synsätt skulle de kunna kompletteras med att det (näs-
tan) inte innebar några nya fredsdivisioner samtidigt som det skulle kunna ge 
andra organisatoriska intressen argument för en framtida minskning av Attack-
viggen. I detta sammanhang kan det nämnas att flygvapnet alltid konsekvent 
kallade flygplanet just Sk $', medan andra grenar av krigsmakten inledningsvis 
ofta benämnde det A $'. Ett tidsmässigt samband med utvecklandet av den nya 
gemensamma regionala ledningsnivån kan också konstateras, även om belägg 
för något direkt samband inte kan påvisas. 
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Vad gäller periodens konkreta krigsplanläggning har författaren funnit det svå-
rare att påvisa organisatoriska intressen med betydelse för doktrinutvecklingen. 

Aktörsperspektiv
Apropå svårigheten att se organisatoriska intressens betydelse för krigsplanlägg-
ningen bör man komma ihåg vilken aktörsnivå och vilket källmaterial denna 
analys utgår från. I huvudsak utgör flygvapnet i sin helhet en aktör i denna 
bok, som bygger på flygstabens hemliga arkiv. Med exempelvis eskadrar, flot-
tiljer och/eller sektorstaber som tydligare aktörer och ett källmaterial utifrån 
detta, skulle kanske organisatoriska synsätt ha burit mer frukt. Organisatoriska 
spänningar skulle kanske då kunnat identifieras mellan exempelvis jakt- och at-
tackflyg eller jaktflyg och luftvärn. En undersökning av detta ingår dock inte i 
denna bok.

Militära chefer
En aktörsnivå vars vikt emellertid framträder i flygstabens hemliga arkiv är indi-
vidnivån. Det är sannolikt att flera förändringar av ståndpunkter och utveckling 
av vissa projekt kan kopplas till vissa individer och de befattningar de för tillfäl-
let bestred, även om dylika kopplingar är mycket svåra att bevisa.

Den högsta politiska ledningen var relativt oförändrad under hela perioden 
!#$%–!#&&. Socialdemokraterna satt i regeringsställning med Tage Erlander som 
statsminister och Sven Andersson som försvarsminister hela perioden (och be-
tydligt längre än så). Utrikesminister var Östen Undén fram till !#&', och däref-
ter förre försvarsministern Torsten Nilsson.

Nils Swedlund, överbefälhavare 1951–1961, 
ledde krigsmaktens styrketillväxt under 
1950-talet. Han drev också hårt kravet på 
svenska taktiska kärnvapen, vilket sannolikt 
var ett av skälen till den omvittnat dåliga rela-
tionen till försvarsminister Sven Andersson.8
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Några för boken centrala militära chefer under !$#% till !$&& var:
Överbefälhavare (ÖB):  Nils Swedlund (!$#!–&!) och 
 Torsten Rapp (!$&!–'().
Chef för försvarsstaben (C Fst):  Richard Åkerman (!$#!–#%), 
 Curt Göransson (!$#$–&!) och 
 Carl Eric Almgren (!$&!–&').
Chef för flygvapnet (CFV):  Axel Ljungdahl (!$#"–&(),  
 Torsten Rapp (!$&(–&!) och 
 Lage )unberg (!$&!–&%).
Chef för flygstaben (C FS):  Lennart Peyron (!$#'–&(), 
 Stig Norén (!$&(–&"), 
 Gösta Odqvist (!$&"–&&) och 
 C-H Nordenskiöld (!$&&–'().
Chef för första flygeskadern (CE !):  Björn Bjuggren (!$#*–&") och 
 Stig Norén (!$&"–&&).
Chef för andra flygeskadern (CE *):  Ingvar Berg (!$#'–&&).
Chef för tredje flygeskadern (CE +):  Lage )unberg (!$#&–&() och 
 Lennart Peyron (!$&(–&&).
Chef för ,ärde flygeskadern (CE "):  Greger Falk (!$#'–&!), 
 Gösta Odqvist (!$&!–&"), 
 Åke Mangård (!$&"–&&) och 
 Nils Personne (!$&&).$

Torsten Rapp och ÖB-ämbetet
Under !$&! bytte alltså samtidigt posterna ÖB, försvarsstabschef och CFV be-
fattningshavare. Torsten Rapp blev då som första flygvapeno-cer ÖB, detta 
till den avgående Nils Swedlunds förtret. Han tolkade det som att regeringen 
valt Rapp som högste militära företrädare för att denne var beredd att i tysthet 
låta kärnvapenfrågan tyna bort.!( Något säkert belägg för detta finns inte. Det 
framstår dock tydligt att frågan om svenska kärnvapen drivs med allt lägre in-
tensitet under Torsten Rapps tid som CFV från !$&( och som ÖB från !$&!. På 
motsvarande sätt kan man också skönja att flygstabens betoning på försvar mot 
överraskande kuppanfall från det sena !$#(-talet vinner gehör under !$&(-talet, 
till exempel i form av ÖB:s kuppförsvarsorder från !$&* samt de regelmässiga 
och oanmälda beredskapskontrollerna. Bilden kompliceras dock av att flygsta-
ben under Rapps korta tid som CFV tenderar att hålla med försvarsstaben mer 
än annars, till exempel i fråga om att risken var störst för ett isolerat anfall eller 
ett anfall inom ramen för ett storkrig enligt avsnittet om upplevd hotbild i ka-
pitel *. Att Rapp skulle bli nästa ÖB, vilket i praktiken var bestämt åtminstone 
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under våren !$#!, kan ha spelat in här. Det verkar överhuvudtaget varit en tur-
bulent tid i krigsmaktsledningen. Ännu sittande ÖB Swedlund förordade då-
varande försvarsstabschefen Curt Göransson som sin efterträdare, medan flyg-
vapnet och marinen genom sin chef Stig H:son Ericson framförde Rapp. Rela-
tionen mellan Swedlund och försvarsministern Sven Andersson var omvittnat 
dålig, vilket kan ha spelat roll när så småningom en enig regering ställde sig bak-
om Rapp som ny ÖB. Swedlund hade för övrigt, enligt Rapp, redan !$%$ för-
sökt manövrera bort honom som framtida ÖB-kandidat genom att försöka få 
honom att avstå från att bli CFV efter Axel Ljungdahls pensionering året därpå. 
Istället skulle han lämna plats för Westring som CFV, som på grund av sin ålder 
inte skulle kunna bli aktuell som ÖB. Så blev det alltså inte, och man kan nog 
utgå ifrån att utnämningen av Rapp som ÖB var en väl genomtänkt handling 
från regeringens sida. Både avseende det okonventionella i att välja en icke ar-
mégeneral och att välja denne i strid med avgående ÖB:s vilja.!!

ÖB, försvarsstaben och regeringen
Man var väl medveten om försvarsgrensstriderna, och försvarsstaben fick från 
!$#! en utökad roll avseende försvarets långsiktiga planering och det operativa 
förberedelsearbetet på central nivå. Försvarsgrenscheferna blev också genom en 
instruktion för Militärledningen (MIL) ålagda en skyldighet att uttala sina åsik-
ter med beaktande av förhållanden och behov inom krigsmakten i dess helhet.!& 

Sveriges militärledning 1961, med nye överbefälhavaren Torsten Rapp sittande i mitten. Från vänster: 
chefen för marinen, viceamiral Åke Lindemalm; chefen för flygvapnet, Lage Thunberg; chefen för 
försvarsstaben, Carl-Eric Almgren; kommendör 1. Dag Arvas samt chefen för armén, generallöjtnant 
Thord Bonde.
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Som ny chef för försvarsstaben föreslog Rapp armégeneralen Carl Eric Almgren 
mot dennes löfte att inte betona armén på samma sätt som sin föregångare. Det 
verkar Almgren inte heller ha gjort, och även Rapp framhåller i sina minnesan-
teckningar Almgrens skicklighet och kunnighet. Däremot fungerade inte sam-
arbetet mellan dem, vilket också innebar att Rapp aldrig blev nöjd med relatio-
nerna till försvarsstaben. Avseende samarbetet mellan försvarsgrenarna tyckte 
åtminstone Rapp att det förbättrades under !$%&-talet. I sina minnesanteck-
ningar konstaterar Rapp att !$%! var rekryteringen till krigsmaktens toppbefatt-
ningar gjord ur personal med försvarsgrenskarriärer i botten, medan vid hans 
avgång nio år senare i princip alla chefer av betydelse hade arbetat i försvarssta-
ben eller i de regionala och gemensamma militärområdena. Förhållandet mel-
lan ÖB och försvarsgrenarnas högsta chefer var i huvudsak gott, kanske med 
undantag för flygvapenledningen under !$%&-talets andra hälft. Förhållandet 
mellan ÖB Rapp och regeringen blev, liksom för ÖB Swedlund, dock mer pro-
blematiskt under tiden, om än av andra skäl. Rapp hade särskilt svårt att accep-
tera att den koncentration av långsiktsplanering till ÖB-ämbetet och försvars-
staben som bestämdes !$%! naggades i kanten några år senare genom inrättan-
det av ett planerings- och budgetsekretariat i försvarsdepartementet.!' 

Chefer inom flygvapnet
Rapps företrädare som CFV, Axel Ljungdahl, hade stor påverkan på flygvapnet 
och hade för övrigt en intressant andra karriär efter pensioneringen då han dis-
puterade i religionshistoria !$#&. Huvuddelen av alla nya system för exempel-
vis luftförsvar, stridsledning och bastjänst beskrivna i denna bok principutfor-
mades och planerades under hans tid som flygvapenchef. Därtill var han den 
förste i den militära ledningen som gick emot ÖB Swedlunds syn på kärnva-
penanska(ning, då han den ) juni !$%& lät flygstabschefen Stig Norén klargöra 
flygvapnets ändrade syn inför socialdemokratiska arbetarpartiets försvarskom-
mitté.!" Norén, senare även CFV, var vidare omvittnat engagerad i uppbyggna-
den av Stril %&.!* Han blev för övrigt CE ! efter sin tid som flygstabschef, liksom 
Lennart Peyron blev CE ' några år tidigare. Dessa befattningar verkar alltså ha 
rankats högre än att vara chef för flygstaben. Vad gäller CE " synes det motsatta 
förhållandet rått då Gösta Odqvist gick motsatt karriärväg, och dessutom blev 
CE ! efter !$%%. Flera andra förklaringar kan ha funnits, men det kan också sä-
gas förstärka bilden av att Svea- och Götaland prioriterades högre än Norrland. 
Odqvists efterträdare som CE " var för övrigt Åke Mangård som ofta framträ-
der i materialet när det gäller samverkan med västmakterna.

Genom att studera flygstabens hemliga arkiv, där man kan se vem som hand-
lagt varje ärende, och inte bara vem som fattat beslut, framstår också betydel-
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sen av flera då lägre o$cerare i flygstaben. Apropå exempelvis utformningen av 
Stril %& kan nog inte den senare militärbefälhavaren och flygvapenchefen under 
!'#&-talet Sven-Olof Olsons roll överdrivas.

Apropå o$cerare i flygvapnet med stor individuell påverkan måste avslut-
ningsvis tyvärr också Stig Wennerström nämnas. De negativa konsekvenserna 
av hans spioneri, beskrivet i kapitel ', var mycket stora och långvariga.

! Se t ex Berge (!'#() Sakkunskap och politisk rationalitet, s !&). 
* Andersson, H G (!''&) SAAB – Flygplan sedan !"#$, s +#.
+ Jag håller för övrigt inte för osannolikt att serien fortsätter med efterträdaren till JAS +' Gripen, om än 

troligen i internationell samverkan och inte självklart med flygförare ombord. Det skulle i så fall kunna 
innebära att flygvapnets nästa stridsflygplan börjar projekteras sent *&!&-tal, beslut fattas under *&*&-ta-
let, första provflygning sker sent *&*&-tal och flygplanet förbandsätts under *&+&-talets andra hälft. JAS +' 
Gripen skulle då flyga in på *&"&-talet. (Förf anm).

" Agrell, W (!'#,) Alliansfrihet och atombomber, s +%,) & Dörfer, I (!'(+) System #$ Viggen, s !%+).
, Enligt Harald Schröder i Wennerholm, B (red) (*&&,) Snabbare, högre och starkare?, s +(.
% Agrell, W (*&&*) Svenska förintelsevapen, s *#(.
( KrA: FS Centralexp, avg H skr *"+, *(/" !'%*, ”Pm rörande utredningsarbete maa ÖB-%*” s *f, BI:vol ,(. 

(I denna PM används f ö begreppet doktrin, vilket är det äldsta exemplet förf funnit, men i en annan och 
snävare betydelse än i dag. Förf anm.)

# Zetterberg, K Nils Swedlund, ur Artéus, G (red) (!''%) Svenska o%cersprofiler under !"&&-talet, s '$().
' Braunstein, C (*&&,) Svenska flygvapnets förband och skolor under !"&&-talet, samt Berns, L (!''") 

Flygstaben – en minnesbok, s %").
!& Agrell, W (*&&*) Svenska förintelsevapen, s *#!.
!! Jarmar, H (*&&,) ”Torsten Rapp som ÖB – En studie av maktens fördelning inom det militära försvaret 

under !'%&-talet”, ur Wedin, L & Åselius, G (red) (*&&,) Militärhistorisk tidskrift *&&+, s #(f.
!* Jarmar, H (*&&,) ”Torsten Rapp som ÖB – En studie av maktens fördelning inom det militära försvaret 

under !'%&-talet”, ur Wedin, L & Åselius, G (red) (*&&,) Militärhistorisk tidskrift *&&+, s (%.
!+ Jarmar, H (*&&,) ”Torsten Rapp som ÖB – En studie av maktens fördelning inom det militära försvaret 

under !'%&-talet”, ur Wedin, L & Åselius, G (red) (*&&,) Militärhistorisk tidskrift *&&+, s #*–'#.
!" Böhme, K-R ”Axel Ljungdahl”, ur Artéus, G (red) (!''%) Svenska o%cersprofiler under !"&&-talet, s ",!).
!, Berns, L (!''") Flygstaben – en minnesbok, s %".

Axel Ljungdahl, chef för flygvapnet 1954–60, 
vars  betydelse för det svenska flygvapnets 
utveckling svårligen kan överskattas.
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Kapitel 16

Flygvapnet i sitt sammanhang 
– Ett strukturellt perspektiv

Ytterligare ett perspektiv man kan anlägga för ökad förståelse av den luftopera-
tiva doktrinen och dess utveckling är vad man skulle kunna kalla ett strukturellt 
perspektiv. Begreppet kan användas på olika sätt, och har så gjorts av olika fors-
kare som studerat doktrinfrågor.! Man skulle exempelvis kunna se arvet ur ett 
strukturellt perspektiv. Här ska det dock snarast ses som ett samlingsbegrepp för 
den tidsanda och kontext flygvapnet verkade i mellan !#$% och !#&&, och som 
inte inryms i de rationalistiska eller organisatoriska perspektiven. Det struktu-
rella synsättet säger egentligen inget om doktrinförändringar, men kan däremot 
åskådliggöra betingelserna därför. Frågan kommer inte att penetreras på djupet, 
utan avsnittet ska snarast ses som en diskussion som förhoppningsvis kan bidra 
till ökad förståelse. Konkret ska först tidsandan, inklusive tekniksynen, kort be-
röras och därefter den internationella kontexten, det vill säga en kortfattad jäm-
förelse med några andra länders flygstridskrafter.

Tidsanda

Det en nutida läsare först och främst måste ta till sig är kontexten av det exis-
tentiella invasionsförsvaret. Man upplevde hotet från Sovjetunionen högst på-
tagligt och källmaterialet genomsyras snarast av när invasionen skulle komma, 
inte om. Och när kunde vara mycket snart. Minutiösa beredskapsplaner, kost-
samma anska'ningar av Hawker Hunter och olika versioner av svenska flygplan 
i syfte att överbrygga glapp på endast ett par år samt motviljan mot att skicka 
ens enstaka krigsplacerade flygplan eller flygförare till Kongo kan tjäna som ex-
empel på detta. Det andra världskriget och ett Europa i brand låg inte långt bor-
ta, och alla i den politiska och militära ledningen hade upplevt kriget, många i 
ansvarsfulla ställningar. Det kan vara tankeväckande att påminna sig om att det 
andra världskriget låg studieperiodens beslutsfattare närmare än det kalla kriget 
och tiden före ett svenskt EU-medlemskap ligger oss idag när denna bok skrivs. 
Neutralitetspolitiken kunde vidare fortfarande sägas vara ett medel för att und-
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vika krig och inte förknippat med de ideologiska och moraliska övertoner den 
senare kan sägas vara. Den allmänna radikalisering som brukar förknippas med 
!$%& och avståndstagandet från USA:s krigföring i Vietnam hade ännu inte in-
trä'at.( Vidare hade man inte ännu till fullo förstått konsekvenserna av ett stor-
skaligt kärnvapenkrig. Åtminstone i början av studieperioden framstår snarare 
synsättet att atombomben endast var en kraftigare, och därigenom mer strids-
ekonomisk, bombtyp. Tilltron till den egna förmågan att motstå angrepp med 
kärnvapen har boken gett flera exempel på. Ytterligare ett exempel, och kanske 
det mest anmärkningsvärda jag funnit, är att kustartilleriet !$"$ bedömde att 
det skulle krävas sju atombomber om (# kiloton vardera för att med %) * san-
nolikhet slå ut en enda +," cm tornpjäs.)

Teknikoptimism
Teknikoptimismen, tilltron till ingenjörskonsten och förvissningen om att ut-
vecklingen bara skulle fortsätta på alla teknikområden är också framträdande 

Flygdagar och flyguppvisningar under det kalla kriget drog stor publik och var viktiga för flygvapnet 
ur både marknadsförings- och rekryteringsperspektiv. Med hjälp av frivillig- och ungdomsrörelsen 
kunde också flygintresserad ungdom vinnas för en flygvapenkarriär. Här från en flygdag vid F 17 
tjugoårsjubileum 1964.
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drag. Bedömningen !#$% att Sovjet skulle ha atomkraftsdrivna flygplan bara 
några år senare samt den oräddhet med vilken Sverige tog sig an stormaktsli-
ka flygplans- och kärnvapenprogram är några exempel.& Överhuvudtaget fram-
står perioden från andra världskrigets slut till mitten av !#$%-talet som en egen 
epok i svensk historia med sin nästan gränslösa tro på ekonomisk tillväxt, tek-
nisk utveckling, teknisk och social ingenjörskonst, storskalighet, centralisering 
och planering. Mycket tyder på en svensk självöverskattning samt föreställning-
ar om Sverige som det självklara mönstret för framtidens samhälle och som en 
tredje stormakt i ett Europa som delats av det kalla kriget." Och i detta lands 
krigsmakt var flygvapnet den ekonomiskt största försvarsgrenen, och tillika ett 
av världens största flygvapen. I jämförelse med de andra försvarsgrenarna kan 
också flygvapnet sägas ha gått bättre i takt med utvecklingen av välfärdsstaten 
under decennierna fram till och med !#"%-talet. Det så kallade folkhemsbyggets 
moderniseringssträvanden kan även på sätt och vis karaktärisera flygvapnet, av-
seende allt från personalens umgängesformer till de teknologiska spjutspetsarna 
i form av Tunnan eller Draken.$ 

Mycket avseende denna så kallade tidsanda skulle ändras från och med 
!#$%-talet. Övergivandet av planerna på stormakternas massförstörelsevapen 
och insikten om att det skulle bli betydligt färre Viggenflygplan än ursprungli-
gen planerat kan sägas vara tidiga tecken på detta. Försvarsbeslutet !#$' innebar 
ett trendbrott, och under !#(%-talet krympte både flygvapnets organisation och 
ambitioner. Men det är en annan historia.

Internationell jämförelse

Liksom flygvapnet kan behöva ses i skenet av sin nationella samtid enligt ovan 
blir inte bilden komplett utan en internationell jämförelse med andra länder. 
Först bör dock konstateras hur svårt det egentligen är att jämföra olika länders 
flygstridskrafter. De kan ju sägas växa fram som en produkt av doktrinresone-
manget i denna bok, vilket även i denna förenklade form innehåller mängder 
av variabler. Jämförbara alliansfria länder fanns det exempelvis inte många av. 
Vidare är varje lands geografiska läge unikt. För Sveriges del utgjorde Öster-
sjön gränsområde till Sovjetunionen, medan Finland låg som en markoperativ 
bu)ert i norr. Inget annat land som är jämförbart i andra avseenden, till exem-
pel politiskt, ekonomiskt, storleksmässigt och teknologiskt, hade ett liknande 
läge. Dessutom blir jämförelsen metodologiskt haltande, då rekonstruktionen 
av Sveriges luftoperativa doktrin gjorts relativt djupgående utifrån mängder av 
hemliga dokument, medan källmaterialet om jämförelseobjekten i form av an-
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dra länder endast består av några få bearbetningar med lite information om ex-
empelvis krigsplanläggning. Trots alla reservationer tror jag att ett kort resone-
mang kan vara fruktbart.

Österrike och Schweiz var alliansfria liksom Sverige, även om det fanns vis-
sa skillnader rörande neutralitetspolitikens ursprung och omfattning. Länder-
nas betydligt mindre storlek och annorlunda geografiska läge försvårar dock 
en jämförelse. I Österrikes fall kompliceras också en jämförelse av att man flög 
svenska flygplan och hade svensk utbildning.$ Finland var också alliansfritt, 
men hade med sin påtvingade så kallade Vänskaps- och biståndspakt med Sov-
jetunionen betydligt mindre handlingsutrymme än Sverige. Den långa direkta 
landgränsen skiljde också. Norge och Danmark liknade på så sätt mer Sverige, 
då dessa länder låg ungefär lika långt från Sovjetunionen med hav i form av Is-
havet respektive Östersjön emellan och dessutom hade något annat land som 
bu%ert. Norge hade förvisso landgräns mot Sovjet i norr, men var också tvunget 
att räkna med möjligheten att motståndaren gick genom Finland och/eller Sve-
rige. Båda länderna var dock NATO-medlemmar. Detsamma gällde Storbritan-
nien och Frankrike vilka får karaktäriseras som regionala stormakter och som 
med sina koloniala intressen är svåra att jämföra med. För att inte tala om su-
permakterna själva. 

Nedan beskrivs kortfattat fyra flygvapen från länderna Danmark, Nor-
ge, Schweiz och Frankrike, och därefter själva flygplanen. Liksom för Sveri-

Ett av många jaktplan USA utrustade sina allierade med under kalla krigets 50-tal var jaktplanet 
F-84 Thunderjet. Här en fyrgrupp F-84G ur det danska flygvapnet.
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ge behandlas krigsflygplan, och inte exempelvis transportflyg eller helikoptrar. 
Schweiz är med i jämförelsen då det var ett annat alliansfritt land med relativt 
starka flygstridskrafter, Norge och Danmark på grund av sina jämförbara geo-
grafiska lägen samt Frankrike för att dess bestånd av moderna krigsflygplan var 
ungefär lika stort som det svenska under perioden. Frankrike bedrev för övrigt 
också en alltmer självständig politik gentemot NATO under Charles de Gaulles 
presidentskap och lämnade alliansens befälsskikt !$%%.& För enkelhetens skull 
har !$%' här valts som huvudsakligt årtal för jämförelser. 

Danmark
Danmarks försvar byggdes upp efter andra världskriget med väsentligt stöd från 
USA. År !$%' omfattade flygvapnet drygt !%' krigsflygplan, med amerikanska 
F-&(G och F-&%D som dominerande typer. F-!''D började dock redan ersätta 
F-&(G. Fördelningen mellan flygslag var cirka "' ) jakt (varav cirka två tredje-
delar var allvädersjakt), cirka (" ) attack (Fighter Bombers med sekundär jakt-
roll) och cirka " ) spaning (Reconnaissance). Uttryckt med andra ord bestod det 
danska flygvapnet av tre jaktdivisioner, varav två allvädersjakt, tre attackdivisio-
ner, varav en enligt NATO-kraven skulle kunna bära kärnvapen, samt en spa-
ningsdivision. Detta år infördes också samma version av jaktroboten Sidewin-
der som i Sverige, samt luftvärnsrobotsystemen Nike-Ajax och Nike-Hercules. 

Ett danskt spaningsflygplan av typen RF-84F Thunderstreak, som också flög i bland annat det 
norska flygvapnet.
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Basorganisationen omfattade fyra flygbaser i fred och fem i krig. Stridsledning 
och luftbevakning bestod av ett relativt fåtal radarstationer och centraler, samt 
optisk luftbevakning. Ett modernt system av Stril $%-typ infördes dock från slu-
tet av !&$%-talet i form av NATO:s NADGE.& 
Danmark beställde för övrigt svenska Draken i NATO-anpassade attack- och 
spaningsversioner !&$' med leverans under tidigt !&(%-tal.!%

Norge
Även Norge hade betydande amerikanskt stöd. Flygvapnet omfattade !&$% cir-
ka !"% krigsflygplan. Ungefär en tredjedel utgjordes av allvädersjaktflygplanet 
F-'$K, drygt hälften av attackflygplanet F-'$F (Fighter Bomber med sekundär 
jaktroll) och resten av spaningsplanet RF-'#F. Avseende jakt- och luftvärnsro-
botar infördes samma system samma år som i Danmark. Beslut togs också !&$% 
om att införa F-!%#G, vilket påbörjades tre år senare. Sedan !&"" hade Norges 
strategiska fokus flyttats från Östersjön till Nordnorge och Ishavet som ett led 
i NATO:s överordnade strategi. Luftförsvaret skulle bli o)ensivt genom nu-
kleär flott- och flygbasbekämpning på Kolahalvön. Allierade flygplan skulle stå 
för kärnvapenanfallen, även om F-'$F hade möjligheten, medan det norska at-
tackflyget skulle understödja genom att slå upp bräscher i det sovjetiska luftför-
svaret, så kallade SNOWCAT-operationer (Support of Nuclear Operations with 

Liksom Danmark erhöll Norge amerikansk flygmateriel i form av bland annat F-86 Sabre. Här två 
versioner av Sabre på Gardermoens flygplats, av vilka den vänstra är en F-86F medan den högra är 
allvädersversionen F-86K med radar.
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Conventional Attack). Kärnvapen var dock politiskt känsligt i Norge, och re-
geringen tillät inte lagring av vapnen i landet. Betydelsen av detta minskade 
i början av !#$%-talet i och med att USA:s Polarisubåtar blev operativa. Or-
ganisatoriskt var Norge indelat i två flygkommandon, Nord och Syd, som i 
sin tur bestod av en respektive tre luftförsvarssektor/-er. Chefen för flygvap-
net ledde dock bara sin organisation i fred. I krig övertog NATO-kommandot 
COMAIRNORTH i Kolsås ledningen. Strilsystemet bestod av ett relativt stort 
antal radarstationer, till stor del bekostade av USA, kompletterade med optisk 
luftbevakning. En modern systemlösning i form av NADGE infördes, liksom i 
Danmark, från sent !#$%-tal.!!

Schweiz
Det schweiziska flygvapnet var, och är, organiserat som en del av armén. År 
!#$% bestod det av knappt "%% krigsflygplan, fördelat på ungefär !%% dagjakt-
flygplan av typen Hunter, &!% plus &% Venom i attack- respektive spaningsroll, 
samt !$% Vampire i attackroll. De brittiska flygplantyperna är alla kända från 
svenska flygvapnet, men Schweiz licenstillverkade huvuddelen. Vidare anskaf-
fade man franska Mirage III i början av !#$%-talet. Jaktrobotar i form av ameri-
kanska Sidewinder och Falcon samt den brittiska luftvärnsroboten Bloodhound 
II, alla av samma typ som i Sverige, infördes !#$'–$(. Uppgifterna enligt en 

Schweiz anskaffade först De Havilland Vampire och därefter Venom, som var en vidare utveckling 
av Vampire. Här en Venom Mk.4. För Schweiz och många andra länder, inklusive Sverige, utgjorde 
Vampire en inkörsport till reaåldern.
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schweizisk operationsorder från !$#% var för jaktflyget att, i prioriteringsord-
ning, bekämpa luftlandsättningar, skydda markstridskrafternas förflyttningar 
samt skydda egna attackföretag. Attackflyget skulle bryta fiendens framryck-
ningsvägar, anfalla fientliga truppframryckningar, bekämpa robotvapen, led-
ningsplatser samt stödja armén med direkt eldunderstöd. Spaningsflyget skulle 
upptäcka och följa fientlig trupp. 

Liksom i Sverige påbörjade man en utveckling av kärnvapen, och !$"& föror-
dade förbundsrådet kärnvapenbestyckning av den schweiziska armén. Två folk-
omröstningar om frågan !$#% och !$#' resulterade dock i nej, men anska(ning 
avfördes inte definitivt förrän !$)'.!%

Frankrike
Det franska flygvapnet, L´armée de l´Air, förfogade !$#* över ungefär !*** 
krigsflygplan, fördelat på cirka "* + jaktflyg, varav tre ,ärdedelar dagjakt, drygt 
-* + bomb- och attackflyg av olika typer samt närmare !* + spaningsflyg. Hu-
vudsakliga flygplantyper var inhemska Mystère IVA, Super Mystère B.%, Mistral 
och Vautour IIN/B, samt amerikanska F-&-F, RF-&-F, F-&#K och F-!**. Oli-
ka versioner av Mirage III infördes också i början av !$#*-talet. Ungefär !)* av 
dessa flygplan var placerade i de franska besittningarna i Nordafrika. Frankrike 
erhöll, liksom andra NATO-medlemmar vapenhjälp från USA, men !$#* var 
denna ekonomiska hjälp sedan flera år försumbar. Organisatoriskt bestod fran-
ska flygvapnet i Europa av luftförsvarskommandot (DAT) med nio jaktdivisio-
ner, det taktiska flygkommandot (CATAC), i sin tur under NATO:s !th Allied 

Dassault Mirage III flögs första gången 1956 och ca 1400 flygplan kom att tillverkas, av vilka cirka 
hälften gick på export. 
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Tactical Air Force i södra Västtyskland, med tio attack-, fem jakt- och tre spa-
ningsdivisioner, samt bombkommandot (CAB) med två divisioner bombflyg. 
Dessutom sattes flera luftvärnsrobotförband upp från !$%& med Nike-Ajax, Ni-
ke-Hercules och Hawk, både i Frankrike och Tyskland. Samma år infördes ock-
så jaktroboten Sidewinder. Beslut om inhemsk kärnvapentillverkning togs !$"". 
Mirage IV, som utvecklades som bärare, flög för första gången !$"$ och den för-
sta provsprängningen ägde rum !$%&. Mirage IV blev operativ !$%'.

Vidare fanns krigsflygplan även i Aéronavale, det vill säga flottans marinflyg.!(

Flygplanen
En kort presentation av de här nämnda utländska flygplanen kan vara på sin 
plats. De brittiska krigsflygplanen i det schweiziska flygvapnet fanns också i 
Sverige och har diskuterats tidigare. 

Amerikanska Republic F-)'F *understreak var en vidareutveckling av F-)' 
*underjet, där den största skillnaden utgjordes av den svepta vingen. Typen 
flög första gången !$"& och levererades i stort antal till många europeiska län-
der under !$"&-talets vapenhjälpsprogram. F-)' i grundutförande skulle kun-
na jämföras med flygplan +$ Tunnan, medan F-)'F snarast skulle motsvara en 
enklare A (+ Lansen. 

North American F-)% Sabre flög första gången !$'# och producerades fram 
till !$"# i en mängd olika versioner i nästan !& &&& exemplar. De tidiga model-
lerna var i många avseenden jämförbara med J +$ Tunnan, men de senare D-, 
K- och L-versionerna var försedda med radar och hade alltså allvädersförmåga. 
De senare versionerna var således snarast jämförbara med svenska Jaktlansen av-
seende luftoperativ förmåga. 

Efterföljaren F-!&& Super Sabre hade överljudsprestanda i planflykt, och åt-
minstone från C- och D-versionerna lufttankningsförmåga respektive elektro-
niska motmedel och förmåga att fälla kärnvapen från låg höjd (genom så kallad 
tossbombning). Dessa senare modeller blev operativa !$"%/"# och fortsatte att 
tjänstgöra i flera länders flygvapen in på !$)&-talet. Ingen svensk flygplantyp är 
riktigt jämförbar med F-!&&. 

Lockheeds F-!&' Starfighter började levereras till USAF !$") och slog samma 
år världsrekord avseende både fart och höjd. Även detta flygplan byggdes i flera 
versioner och exporterades till många allierade länder. I sin i många avseenden 
extrema design i syfte att maximera fart-, stig- och höghöjdsprestanda påmin-
ner F-!&' om J (" Draken, om än inte utseendemässigt. Man bör dock komma 
ihåg att supermakten USA parallellt med dessa tillverkade och opererade flera 
andra krigsflygplan.

Franska Dassaults Mystère blev operativ i mitten av !$"&-talet. Beroende 
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på version kan den jämföras med J $% Tunnan och Hawker Hunter. Vidare-
utvecklingen Super Mystère, vars prototyp flög första gången !%"", hade dock 
överljudsprestanda i planflykt. Typen fortsatte flyga som attackflygplan när den 
ersattes i det franska luftförsvaret av Mirage III. Detta flygplan påminde på 
många sätt om J &" Draken, både prestandamässigt och utseendemässigt. Mi-
rage III tillverkades också i en allväders attackversion, Mirage IIIE, som hade 
förmåga att bära kärnvapen. Än idag flyger på sina håll i världen uppgraderade 
versioner av Mirage III. Parallellt utvecklade Dassault också Etendard IV till det 
hangarfartygsbaserade Aéronavale, med leverans under !%'(-talets första hälft.!)

Jämförelse av flygstridskrafter
Trots alla ofullkomligheter kan dessa exempel från andra länder ligga till grund 
för en diskussion om det unika i den svenska luftoperativa doktrinutvecklingen. 
Till att börja med kan man konstatera att det svenska flygvapnet var ovanligt 
stort i jämförelse med landets ekonomiska och befolkningsmässiga storlek. Mer 
jämförbart med Frankrikes flygvapen än de övriga. 
Flygplansflottornas prestanda och modernitet var jämförbara, om än inte lika. 
Här bör man dock komma ihåg att endast till synes små skillnader kan vara di-
rekt avgörande i strid. Men en fullständig taktisk värdering måste innefatta en 
mängd detaljer om bland annat fart-, sväng- och höjdprestanda, radar, sikte, 
räckvidd, last, vapen samt stridssituationer, och låter sig inte göras här. Istäl-

Lockheeds F-104 Starfighter, världens snabbaste krigsflygplan 1958.
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let kan man säga att det svenska flygvapnet verkar ha haft jämförbara flygplan 
visavi dessa fyra länder. Andelen jaktflygplan med radar och därigenom mör-
ker- och/eller allvädersförmåga var dock något mindre i svenska flygvapnet än 
i grannländerna Norge och Danmark. Robotbeväpningen, både avseende jakt 
och luftvärn, är slående lik. Både vad gäller typer och årtal, vilket kan vara in-
tressant att notera med hänsyn till Sveriges alliansfrihet. Även införandet av ro-
botbeväpnad allvädersjakt mot snabba höghöjdsmål under det tidiga !#$%-talet 
följer samma trend. Stridsledning och luftbevakning utvecklas enligt liknande 
mönster, även om Sverige får anses vara i framkant i och med införandet av Stril 
$%. 

Jakt- och attackflygplan kunde också i svenska flygvapnet delvis lösa varan-
dras uppgifter, men som ett generellt mönster får nog Sverige, tillsammans med 
Frankrike, anses ha separerat jakt- och attackfunktionerna mer än övriga. Det 
svenska attackflyget kan anses ha varit underlägset jämförelseländernas under 
!#"%-talet, men i paritet med dem i och med införandet av A &' Lansen.!" Fo-
kuseringen på sjömål och robot %( motsvaras inte av något annat land, även 
om Frankrike också byggde upp denna förmåga i marinflyget med Etendard 
och roboten Exocet. Spaningsflyget är också relativt jämförbart avseende andel 
och modernitet, men Sveriges tonvikt på havsövervakning med krigsflygplan i 
form av S &' och utvecklingen av SH &) framstår som relativt unik. Orsakerna 
till skillnaderna vad gäller attack och spaning härrör från delvis olika krigsupp-
gifter. Det svenska flygvapnet skulle skydda landet från en stormaktsinvasion 
över i första hand Östersjön, medan andra militärgeografiskt jämförbara länder 
som Norge och Danmark ingick i NATO:s större sammanhang och alliansens 
krigsplanläggning. 
Överlag verkar vidare de svenska krigsflygdivisionerna ha omfattat något färre 
flygplan än de andra. Materialet antyder också att Sverige i krigsorganisationen 
hade något färre flygförare per flygplan.!$ Man kan alltså inte utan vidare jäm-
föra antal divisioner.

Ledning, baskoncept och ekonomi
Ledningsorganisationen är svår att jämföra mellan NATO-medlemmar och 
icke anslutna stater. Relativt stora enheter, ledda på operativ nivå, är dock ett 
genomgående drag. Möjligtvis med undantag för Schweiz och dess tonvikt på 
direkt flygunderstöd. 

Vad gäller basorganisationen börjar Sverige vid denna tid divergera från det 
som då var det normala inom NATO. Spridd gruppering och många flygbaser 
som skydd på marken förekom också i NATO-länder, men inte drivet till sin 
spets alls på samma sätt som i Sverige. Istället fokuserade man på det o*ensi-
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va uppträdandet och utgick ofta från att det egna luftherraväldet skulle ge till-
räckligt skydd av egna basområden, efterhand kompletterat med ökat defensivt 
skydd i form av mer luftvärn och bunkerliknande flygplansvärn. USA genom-
förde en omfattande studie av frågan, !eatre Air Base Vulnerability, som spreds 
inom NATO i mitten av !$"#-talet. Där trycktes det på att basresurserna be-
hövdes spridas över större ytor, kamoufleras och om möjligt skyddas av hård-
gjorda värn. Debatt om finansiering gjorde dock att lite verkligen utfördes för-
rän efter det så kallade sexdagarskriget !$"% då Israel slog ut huvuddelen av 
Egyptens flygvapen på marken under det första krigsdygnet.!%

Ytterligare ett jämförelseobjekt som kan vara värt att belysa är de ekonomis-
ka förhållandena. I de fyra redovisade länderna stod flygstridskrafterna !$"# för 
ungefär &' ( av de totala försvarsutgifterna. Motsvarande förhållande i Sverige 
var cirka )* (, närmast jämförbart med USA vars flygvapen vid denna tid stod 
för cirka +# (. Vad gäller den årliga kostnaden utslaget per krigsflygplan i flyg-
plansbeståndet var emellertid Sverige, Norge, Danmark och Schweiz relativt 
lika, medan denna kvot var betydligt högre i stormakterna; nästan fem gånger 
högre i Frankrike och drygt tio gånger så hög i USA.!*

Sammanfattningsvis, med reservationer för det ringa djupet av jämförelsen, 
framstår alltså den svenska luftoperativa doktrinutvecklingen !$'*–!$"" som 
unik främst avseende fokuseringen på sjömål och baskonceptet i form av Bas "#. 

! Se t ex Berge, A (!$*%) Sakkunskap och politisk rationalitet, s !#–&#, samt Agrell, W (!$*') Alliansfrihet och 
atombomber, s &"–)#.

& Dalsjö, R (&##") Life-Line Lost, s &"),.
) Lagerberg, S (!$'$) ”Kustinvasion – kustartilleri” (Årsberättelse !$'$ i Kungl Krigsvetenskapsakademien 

avd II), ur Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, +. häftet &##), s &%.
+ Sovjetunionen försökte faktiskt utveckla atomkraftsdrivna flygplan. Se vidare i efterordet. (Förf anm.) 
' Agrell, W (&##&) Svenska förintelsevapen, s !&f.
" Jansson, S (!$$") Biggles i folkhemmet. Historien om ett flygvapen och dess o"cerskår, s &&",.
% Sverige exporterade )# fpl &$ till Österrike !$"!. Sju år senare bestämde man sig dessutom för SAAB 

!#'OE, en förbättrad version av Sk "#, vilka levererades tidigt !$%#-tal. Österrike köpte också fpl )' Dra-
ken under !$*#-talet. Då hade Draken för övrigt redan exporterats till Danmark och Finland. (Förf anm. 
Källa: Andersson, H G (!$$#) SAAB – Flygplan sedan #$%&, s !!', !)' och !+&.)

* Bell, P (&##)) Världen efter #$'(, s )#).
$ Wennerholm, B (&##") Fjärde flygvapnet i världen?, s &!$,.
!# Andersson, H G (!$$#) SAAB – Flygplan sedan #$%&, s !)'.
!! Wennerholm, B (&##") Fjärde flygvapnet i världen?, s &&%,.
!& Wennerholm, B (&##") Fjärde flygvapnet i världen?, s &)%,.
!) Wennerholm, B (&##") Fjärde flygvapnet i världen?, s &#),.
!+ Crosby, F (&##") -e World Encyclopedia of Fighters & Bombers, s !%),, &#% och &&"–&+&.
!' Wennerholm, B (&##") Fjärde flygvapnet i världen?, s !!%.
!" Åtminstone jämfört med RAF i Storbritannien, enl KrA: FS Centralexp, avg H skr )"", !)/$-!$'*, BI:vol 

+#.
!% Warming, -omas ”Svenska flygbaser i internationellt perspektiv”, ur Andersson, L (red) (&##*), Svenska 

flygbaser, s *,.
!* Wennerholm, B (&##") Fjärde flygvapnet i världen?, s !)+,.
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Kapitel 17

Sammanfattning

Syftet med denna bok har varit att beskriva och diskutera svensk luftopera-
tiv krigsplanering !#$%–!#"" utifrån begreppet luftoperativ doktrin. Då denna 
doktrin var outtalad kan den sägas ha rekonstruerats. Huvudsakligt källmaterial 
har utgjorts av flygstabens hemliga arkiv från samma period. 

Utifrån det överordnade säkerhetspolitiska ställningstagandet om alliansfri-
het följde ett relativt starkt försvar och den så kallade svenska linjen. Detta inne-
bar dels ett starkt flygvapen, dels att flygvapnet kunde utvecklas efter en egen 
linje, inklusive den luftoperativa doktrinen. 

Dimensionerande för flygvapnet var hotet om en sovjetisk invasion, inklude-
rande kärnvapenanfall. Kort förvarningstid betonades ofta.

Bärande element i Sveriges luftoperativa doktrin !#$%–!#"" kan kortfattat 
beskrivas som: 

– En strävan efter en relativt centraliserad ledning i syfte att kunna kraftsam-
la i tid och rum.

– Ett prioriterat och väl utvecklat defensivt luftförsvarssystem, i huvudsak 
bestående av stril, jaktflyg och luftvärn som fokuserade på snabba bomb-
plan på hög höjd och luftlandsättningar, delvis till priset av en inte efterfrå-
gad o&ensiv jaktförmåga.

– En o&ensiv komponent i ett centralt sammanhållet attackflyg som under 
perioden i allt högre grad fokuserades mot sjömål och landstigning vid en 
kustinvasion, samt i andra hand markmålsbekämpning vid en gränsinva-
sion i norr i form av indirekt samverkan. Tankar på massförstörelsevapen, 
anfall mot motståndarens basområden samt direktsamverkande arméun-
derstöd övergavs under perioden, däremot utvecklades för framtiden ett 
nytt lätt attacksystem för den senare uppgiften.

– Ett av kärnvapenhotet betingat bassystem som byggde på stor spridning, 
både på många baser och inom dessa, nyttjandet av vägar, samt som skulle 
kunna få flygplanen i luften på mycket kort tid.
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Försvaret av Svea- och Götaland prioriterades högre än försvaret av Norr-
land, vilket bland annat åskådliggörs av utbyggnaden av Stril "$, attackflygets 
uppgifter enligt ovan samt flygförbandens utgångsgruppering.

I grunden förbereddes i flygvapnet ett självständigt svenskt invasionsför-
var, men förberedelser, både mentalt, planeringsmässigt och i vissa fall tekniskt, 
gjordes också på hög nivå för att möjliggöra luftoperativ samverkan med NA-
TO-länder om så skulle behövas. 

Utan hjälp utifrån skulle flygvapnets förråd av vapen och drivmedel i ett in-
tensivt luftkrig sannolikt ha räckt veckor snarare än månader. Något som sam-
tidigt synes ha bedömts som tillräckligt. 

Flera olika perspektiv har befunnits ge värdefulla bidrag till en ökad förstå-
else för doktrinutvecklingen. Vissa skillnader perspektiven emellan har dock 
identifierats. Ett rationalistiskt präglat synsätt bedöms vara bättre för att be-
skriva doktrinutvecklingen, däremot verkar det inte ensamt kunna förklara alla 
anomalier eller trögheter. Härtill bidrar det organisatoriska synsättet, i synner-
het när det gäller frågor om resurs- och maktfördelning mellan organisationer 
i vid mening. Avseende konkret luftoperativ krigsplanläggning har organisato-
riskt synsätt befunnits ge mindre, men det kan bero på metod och källmaterial. 
På samma sätt kan inte heller ett organisatoriskt perspektiv vara huvudsaklig 
förklaring till flygplanens antal eller omsättningstakt. En överordnad strategisk 
doktrin om inhemsk försvarsindustri innebar också krav på kunden i form av 
staten att lägga beställningar så att företagen i fråga kunde överleva och säker-
ställa sin kompetens.

För ökad förståelse för bakomliggande faktorer och den kontext vari flygvap-
net verkade har även ett strukturellt perspektiv i form av tidsanda och interna-
tionell jämförelse lämnat bidrag. Den begränsade internationella jämförelsen 
ger vid handen att främst betoningen av sjömål för attack- och spaningsfly-
get samt flygvapnets baskoncept var unika för Sverige. I övrigt följde flygvap-
net samma utvecklingstrender som västvärlden i övrigt. Dock i huvudsak med 
svensktillverkad materiel, bekostad med svenska pengar. 
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Kapitel 18

Forskningsläget

Så till en jämförelse med forskningsläget. Bertil Wennerholms bok Fjärde flyg-
vapnet i världen? behandlar doktrinutvecklingen !$%&–!$'(, främst utifrån för-
svarsbeslut och materielanska)ning, och har som sagt varit en viktig bas för 
mitt arbete. Tidsmässigt följer min undersökning alltså efter Wennerholms, 
även om där finns ett visst överlapp hos båda. Resultaten är dock på grund av 
detta svåra att jämföra, men i allt väsentligt råder samsyn där så går att jämföra. 
Mest notabelt är kanske överensstämmelsen och tidsfaktorn som åskådliggörs 
av att min bok kan sägas beskriva !$"*-talets operativa realiserande och regio-
nala prioritering av det Wennerholm beskriver utifrån !$'*-talets försvarsbeslut 
och materielanska)ning.

Christer Erixons uppsats ”Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning !$%'–
!$"*” slutar även den i praktiken undersökningen !$'(, men skiljer sig genom 
sitt materialval angående krigsplanläggning en del från Wennerholms bok och 
liknar på så sätt kanske mer föreliggande. Erixon rör sig emellertid på något 
högre doktrinnivå och krigsplanläggningen berörs främst på gemensam krigs-
maktsnivå. Erixon kommer utifrån sin snävare syn på doktrinbegreppet fram 
till att det är svårt att identifiera en flygvapendoktrin och i så fall dra en gräns 
mot en försvarsdoktrin. En prioritering av jaktflyg och centraliserad ledning, i 
syfte att kunna kraftsamla i tid och rum, konstateras dock. Flygvapnets uppgif-
ter utifrån krigsplanläggningen redovisas och befinns vara relativt statiska under 
denna period. Vidare studerar Erixon flygstabens och vissa personers roll för ut-
vecklingen. Där resultaten går att jämföra, med hänsyn till tidsfaktorn och defi-
nitionen av doktrinbegreppet, kan inget motsägelsefullt konstateras.

Ett verk som behandlar samma tidsperiod som denna bok är Bengt Waller-
felts Si vis pacem – para bellum. Wallerfelt behandlar dock hela perioden !$%' till 
!$+', och utifrån främst ett krigsmaktsgemensamt perspektiv. Doktrinbegrep-
pet står inte i fokus, utan en beskrivning av periodens krigsplanläggning. Flyg-
vapnets planläggning behandlas inte särskilt utförligt, men böckerna går i vissa 
avseenden ändå att jämföra. I huvudsak stämmer resultaten bra överens, men 
några skillnader kan identifieras. Wallerfelt kommer fram till att den så kall-
lade marginaldoktrinen innehöll logiska svagheter. Skulle väl Sovjet ha angripit 
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Sverige hade man sannolikt skapat den styrka man bedömde behövas genom 
kraftsamling och överraskning.! Jag håller med Wallerfelt vilket föreliggande 
bok torde ha visat, men kan också konstatera att flygstaben under perioden ofta 
räknade in större delar av Sovjetunionens flygresurser i hotbilden och påtalade 
att flygstridskrafter var annorlunda än stridskrafter på ytan och att de kunde an-
vändas i olika operationsriktningar med kortare intervall. Betoningen av isole-
rade kuppanfall ligger i linje med detta, och i den luftoperativa planeringen ver-
kar man alltså åtminstone under det tidiga !$"%-talet inte tagit till sig marginal-
doktrinen i riktigt samma utsträckning som försvarsstaben.

I sina avslutande kommentarer finner vidare Wallerfelt att det förelåg ett sys-
temfel avseende vald strategi jämfört med de politiska och ekonomiska realite-
terna. Bidragande till detta anser han vara tre övergripande doktriner: neutra-
litetspolitikdoktrinen, den allmänna värnpliktsdoktrinen och flygplansomsätt-
ningsdoktrinen. Bland annat påstås den sistnämnda ha inneburit att fullt an-
vändbara flygplan kasserades i förtid för att ge plats för nästa generation.& Dels 
har jag inte funnit några belägg för att så har skett under perioden, dels anser jag 
att som övergripande doktrin bör det beskrivas i termer av en självförsörjnings-
strategi avseende krigsmateriel, inklusive flygplan. Kostnader var otvivelaktigt 
förknippade med detta men Wallerfelt förenklar här bilden något, och belägger 
vidare inte att flygplan avvecklades i förtid eller att import av motsvarande flyg-
plan skulle ha varit billigare. Kapitel !' om Viggenutvecklingen antyder de mot-
satta förhållandena under !$"%-talet. Och Wennerholm, som också ser en hel 
del till ekonomiska aspekter, kan anses ha visat på motsatsen avseende sin stu-
dieperiod fram till cirka !$"%.' Den internationella jämförelsen i kapitel !" ger 
heller inte vid handen att flygvapnet haft ovanligt modern flygplansflotta. Utan 
dessa faktorer belagda blir det mest en fråga om avvägningen mellan försvars-
grenarna, vilken i och för sig verkar vara anmärkningsvärd till flygvapnets fördel 
ur ett europeiskt perspektiv. Men det är samtidigt en helt annan sak och utifrån 
ett rationalistiskt synsätt helt naturligt utifrån statsmakternas styrningar. Kan-
ske kan emellertid det organisatoriska perspektivet jag anlägger i analysdelen sä-
gas bidra till förståelsen av denna avvägning, liksom till att såväl flygvapnet som 
flygindustrin ville bibehålla en så hög omsättningstakt som möjligt. 

Det bör emellertid framhållas att diskrepanserna är undantag. I övrigt, och 
i den mån böckerna går att jämföra, kommer jag som sagt i huvudsak fram till 
samma resultat som Si vis pacem – para bellum.

Vidare bör också Peter Wretmans uppsats ”Luftvärnsrobot "(” kommente-
ras. Den behandlar som titeln antyder bara en begränsad del av föreliggande 
undersökning, men är likväl intressant då ett av Wretmans syften är att klarläg-
ga vilken luftförsvarsdoktrin som låg till grund för anska)ning av robot "( till 



!"#

flygvapnet. Han kommer fram till att en sådan doktrin saknas i ÖB #$, vilket 
skulle ha inneburit att underlag fattades för att bedöma behovet av luftvärns-
robotar. Först med luftförsvarsutredningen !%"$ anser Wretman att en sådan är 
formulerad. Detta resultat är till synes motstridigt, men det härrör från en snä-
vare definition av doktrinbegreppet. I övrigt är det inga av Wretmans resultat 
som motsäger mina. Han betonar också periodens fokus på snabba höghöjds-
mål, vilket för övrigt framstår som särskilt intressant med tanke på att Wret-
man finner en ominriktning redan några få år senare i luftförsvarsutredning "$ 
som presenterades !%$&. Där föreslogs till exempel att mål över '& km höjd inte 
skulle vara dimensionerande i framtiden och att robot "( borde börja avveck-
las snarast.)

Till sist bör kanske också mitt resultat angående värdet av de olika perspekti-
ven relateras till tidigare forskning. Ingen av ovanstående undersökningar som 
behandlar liknande sakfrågor anlägger motsvarande perspektiv, men däremot 
flera andra verk enligt inledningen. Närmast till hands ligger kanske Agrells Al-
liansfrihet och atombomber. En jämförelse är dock inte oproblematisk då Ag-
rell utgår från uttalade doktrintexter på högre nivåer när han studerar förkla-
ringsvärdet ur rationalistiskt och organisatoriskt perspektiv. Agrell kommer 
dock fram till att det inte är meningsfullt att betrakta en doktrin ur vare sig ett 
strikt rationalistiskt eller organisatoriskt perspektiv utan att båda perspektiven 
behövs. Doktrinen är både ett tankesystem som påverkar sin omgivning och 
samtidigt en produkt av denna omgivning.# Mitt resultat ligger väl i linje med 
Agrells synsätt. Däremot inte sagt att det inte kan finnas motstridiga undersök-
ningar. Användandet av olika perspektivmodeller är spritt inom den statsveten-
skapliga forskningen och då denna prövning inte varit det huvudsakliga syftet 
har inte detta forskningsläge studerats lika ingående. 

Förslag till fortsatt forskning
Avslutningsvis vill jag presentera några frågor som väckts under arbetets gång, 
och som skulle kunna utgöra uppslag till fortsatt forskning. 

Först och främst är en liknande problemställning tiden efter !%"" ett själv-
klart forskningsobjekt. Sekretessproblemen lär dock bli alltmer påtagliga ju när-
mare vår egen tid man kommer, och mer öppet material måste kanske beaktas. 
Luftförsvarets ändrade fokus under !%$&-talet efter Luftförsvarsutredning "$, 
införandet av Viggensystemet och den lätta attacken torde då vara av särskilt 
intresse. Mycket tyder på att luftförsvaret efterhand nedprioriterade bekämp-
ningen av höghöjdsbombare till förmån för attackflygplan på lägre höjder, samt 
att det direkta flygunderstödet av markstridskrafter fick en något ökad roll i och 
med att den lätta attacken blev operativ. Attackviggen synes dock ha haft ett 
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fortsatt sjömålsfokus. Stril- och baskoncepten verkar också ha fortsatt utvecklas 
längs liknande linjer som under min undersökningsperiod. 

Det finns också mer att undersöka avseende flygvapnet och en luftoperativ 
doktrin under perioden !#$%–!#"". Annan frågeställning, metod och/eller an-
nat material kan ge en delvis annorlunda eller kanske mer nyanserad bild. Frå-
geställning och metod kan i princip varieras i det oändliga, men även materialet 
är stort. Hemligt källmaterial från flygvapnet som inte studerats, men som kan 
rekommenderas för fortsatt forskning beroende på frågeställning, härrör främst 
från flygförvaltningen och de fyra eskadrarna samt i viss mån från flottiljerna. 
Dessutom har jag i stort sett tvingats avstå från det kvalificerat hemliga källma-
terialet, vilket samtidigt innehåller mycket av det som är undersökningens kär-
na. Framtida forskning i detta material skulle sannolikt ge en tydligare och säk-
rare bild, även om kanske huvuddragen torde vara desamma. Likaså skulle en 
mera ingående internationell jämförelse i syfte att studera i vilken utsträckning 
alliansfriheten ledde till nationella särdrag vara intressant.

Frågor av annorlunda karaktär har också väckts under arbetets gång. Med 
tanke på det som denna undersökning funnit avseende samverkan, kanske 
främst mellan flygvapnet och marinen, skulle nog en undersökning med fokus 
på eventuella skillnader mellan försvarsgrenarnas syn på den övergripande dok-
trinen om invasionsförsvarets primat vara givande. Forskningsläget idag omfat-
tar främst övergripande nivåer eller respektive försvarsgren. 

Ytterligare en fråga av annan karaktär är konsekvenserna av värnpliktsdoktri-
nen. Som överordnad doktrin innebar den att i princip alla unga män skulle ut-
bildas, och operativa nivåer hade sannolikt att anpassa sig efter detta. Värnplik-
tig personal medförde utifrån detta synsätt ingen påverkbar kostnad, förutom 
i den ringa utsträckning olika utbildningar kostade olika mycket. Vilken, om 
någon, betydelse detta haft för stridskrafternas utformning och doktriner skulle 
kunna utgöra ett intressant forskningsobjekt.

! Wallerfelt, B (!###) Si vis pacem – para bellum, s !&&'.
& Wallerfelt, B (!###) Si vis pacem – para bellum, s !#('.
) Wennerholm, B (&((") Fjärde flygvapnet i världen?, kap &, s ** och s !)&'. 
* Wretman, P (!##)) ”Luftvärnsrobot "%”, ur MHS (!##)) Militärhistorisk tidskrift !##&–#), s &!"' & s 

&&&'.
$ Agrell, W (!#%$) Alliansfrihet och atombomber, s )++–)%(.
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AJ 37 Viggen, här en rote från F 7 Såtenäs över Läckö slott, övertog under 1970-talet A 32 Lansens 
roll i invasionsförsvaret.
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Summary in English

With the Invasion in Focus –
!e Swedish War Planning and Air Power Doctrine "#$%–"#&&

$is book originates from a Master essay, written for Stockholm’s University as 
a part of the advanced level course in History when the author was attending 
the Swedish National Defence College Senior Sta% Course. 

$e purpose of the book is to describe the Swedish Air Force war planning 
and Air Power Doctrine !#&' to !#"". A Swedish Doctrine was then not formal-
ly expressed, and must consequently be reconstructed. A method is used that 
describes a number of factors, including higher levels of political guidance and 
orders from the Supreme Commander; lower tactical levels, fighters, Command 
and Control systems and procedures; the threat to Sweden as it was perceived 
at the time; war planning; secret preparations with Western countries; coopera-
tion with the Army and Navy; and development of new systems. Furthermore, 
this reconstruction is discussed from di%erent perspectives in order to examine 
their contribution to the understanding of the complex conception of a Doc-
trine. $e source of information is mainly the Air Sta% Secret Archive. Neither 
that archive nor the period !#&'–!#"" have been examined by historians before 
with similar purpose.  

Regarding how a Swedish Air Power Doctrine of !#&' to !#"" can be de-
scribed, the following conclusions are made:

$e supreme doctrine of non-alignment resulted in a relatively strong de-
fence and an ambition to become as independent as possible regarding weapon 
systems. $is meant a strong Air Force that could develop independently, in-
cluding doctrinaire. Dimensioning for the Air Force was an invasion by the So-
viet Union, supported with nuclear weapons. 

With this as a background the Swedish Air Operations Doctrine !#&' to !#"" 
included the following leading elements:

– An aspiration for relatively centralized command with the purpose to be 
able to mass power, when and where needed.

– A prioritized and developed Air Defence System, including air surveillan-
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ce, tactical control, fighters and SAM systems, which focused on Soviet 
high and fast bombers and airborne invasion. Air to air aspects of O$en-
sive Air Operations did not have priority.

– %e tasks of the fighter-bomber force changed somewhat during the peri-
od. An invasion over the Baltic Sea was in focus during the whole period, 
but in !&'( the range of tasks could include everything from Close Air Sup-
port to attack against the bases on the other side of the Baltic Sea, prefe-
rably with nuclear weapons which the Air Force pleaded for. By !&)) the 
fighter-bombers completely focused on invasion by sea, with a secondary 
role of Air Interdiction in case of a ground invasion in the far north. A new 
trainer, SAAB !#', developed during this period was however designed as a 
light attack aircraft for Close Air Support.

– A very dispersed base system, including the use of roads, considering the 
nuclear threat, which was designed to get the fighters airborne as fast as 
possible.

%e defence of the southern and middle parts of Sweden was given higher prio-
rity than the more northern and arctic parts. %is is illustrated by, among other 
things, the development of air surveillance and tactical control systems as well 
as the tasks and plans for war time basing of the Air Force in general.   

%e Swedish Air Force planned for an independent national defence against 
a Soviet invasion. But preparations were also made at high level of command, 
both mentally, in the form of plans and in some cases also technically, in order 
to facilitate Combined Air Operations with NATO, or some NATO countries, 
if needed and authorized.

Without assistance from abroad the stocks of fuel and munitions in an in-
tense air war would have lasted for weeks, rather than months. %is seems how-
ever to have been considered adequate. 

Di$erent perspectives are used in this book, and both a rationalistic and an 
organizational perspective have been found to add elements of understanding 
to the development of the Doctrine. However, some di$erences in their con-
tribution have been identified. A rationalistic view seems to better describe the 
Doctrine and its evolution, but cannot by itself explain all anomalies and iner-
tia. An organizational perspective contributes to this, especially when it comes 
to distribution of resources and power. %e relatively strong Air Force with 
its Swedish fighters is however best explained from a rationalistic perspective 
where the superior strategic doctrine of national defence production demanded 
that the state ordered aircraft enough for the industry to survive and be able to 
secure long-term competence. 

A third perspective, a structural, has also been used in order to give better 
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understanding for the context. Especially two factors, the spirit of the ages and 
international comparison, have been discussed. #e limited international com-
parison indicates that especially the focus on maritime targets and the base con-
cept were unique for Sweden. Otherwise the Swedish Air Force seems to have 
followed the same trends as other western Air Forces.  
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Efterord – Om invasionen kommit

Avslutningsvis, efter att ha beskrivit och analyserat flygvapnets luftoperativa 
doktrin mellan !$%& och !$'', är det en fråga som kvarstår och ofta ställts till 
mig av andra under arbetets gång. Hur hade det gått om det sovjetiska angrep-
pet verkligen kommit? Eller med andra ord, hur väl löste det tidiga !$'(-talets 
flygvapen sin uppgift? Utifrån redovisningen i denna bok och mitt arbete med 
den samt allmän luftoperativ erfarenhet ska jag här relativt kortfattat ge min 
personliga syn på detta. Snarare i diskussionsform än som ett fullödigt besva-
rande, och medveten om risken att gå vilse i den normativa och kontrafaktis-
ka terrängen. Frågan är nämligen, vilket skall visas, inte så lätt att svara på som 
man först kan anta. Till skillnad från boken i övrigt, som i huvudsak utgår från 
den då upplevda hotbilden, bygger detta efterord på uppgifter som framkom-
mit senare. Med tiden, och i synnerhet efter Warszawapaktens och Sovjetunio-
nens sammanbrott har mer detaljer om bland annat krigsplanering och krigs-
flygplan kommit fram och kunnat publiceras. Avseende Sovjetunionen bygger 
efterordet främst på Bengt Gustafssons Det sovjetiska hotet mot Sverige under det 
kalla kriget från )((" och C-G Ahremarks Hemliga sovjetiska flygprojekt under 
kalla kriget från )(('. Källäget är dock inte oproblematiskt, och jag vill också 
betona att resonemangen förs utifrån ländernas kända planer och militära för-
mågor, inte utifrån spekulation om deras politiska vilja. 

Först berör jag de övergripande strategierna i öst och väst, därefter Sveriges 
geostrategiska läge och dess förändring kring !$'(. Efter att ha gett min syn på 
terrorbalansens kärnvapenhot resonerar jag kring hur ett isolerat konventionellt 
angrepp mot Sverige kunde ha tett sig. Därefter redovisas Sovjetunionens krigs-
flygplan mer i detalj och de luftoperativa konsekvenser som följde av detta. Till 
sist adderas kärnvapnen i ekvationen, varefter detta mer personligt hållna efter-
ord summeras.

Strategi i öst och väst
När man i Sovjetunionen och Warszawapakten ansåg att ett angrepp västerifrån 
var förestående skulle man förekomma detta i syfte att försvåra NATO:s kärn-
vapenanvändning och amerikansk förstärkning över Atlanten. Denna så kallade 
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förekommande o$ensiva strategi, med stark betoning på kärnvapen, beslutades 
formellt !%&' men präglade även tänkandet under !%('-talet. Den ryska kärn-
vapenutvecklingen hade gått snabbt. Det första atombombsprovet genomför-
des !%#% och det första vätebombsprovet !%(), bara ett år efter USA. Den första 
interkontinentala roboten, om än med dålig precision, hade man klar !%(", till 
och med före USA. Direkt vid ett krigsutbrott avsåg man göra en massiv kärnva-
peninsats mot motståndarens hamnar, hangarfartyg, flygbaser, truppkoncentra-
tioner och tätorter av betydelse. På frontnivå valde man dessutom själv ut mål. 

Ledningsstrukturen var uppdelad i operativa planeringsceller ända upp i ge-
neralstaben i Moskva utifrån geografiska områden, så kallade TVD (Teatr Vo-
ennych Dejstvij). För att säkerställa hög operationssäkerhet visste man mycket 
lite om vad som gällde i angränsande TVD, och operationsorderna skrevs för 
hand och förvarades i förseglade kuvert. Sverige tillhörde TVD Nordväst, vari-
från tyvärr inte mycket är känt. Källäget för TVD Väst däremot, som omfattade 
Central- och Västeuropa inklusive Danmark, är betydligt bättre. Fronterna av-
såg här använda upp till &' * av sina kärnvapen redan de första två–tre krigs-
dygnen. I Kustfrontens operation mot den tyska Östersjökusten och Danmark 
simulerade man exempelvis en gång över +'' kärnladdningar under en övning. 
Warszawapakten räknade med att denna massiva användning ökade anfallshas-
tigheten, från #' km per dygn med konventionellt understöd till !+' km per 
dygn. Man var vidare beredd att ta stora egna förluster. I anfallet mot Östersjö-
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1. Nordamerikanska TVD
2. Nordvästra TVD
3. Västra TVD
4. Sydvästra TVD
5. Främre Orientens TVD
6. Mellersta Österns TVD

Atlantiska TVD

Sovjetunionens indelning av 
omkringliggande områden i 
krigsteatrar för operativ 
planering 1975. 1
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utloppen under det tidiga !$%&-talet räknade exempelvis polackerna med #& ' 
förluster hos de insatta förbanden under de första krigsdygnen.(  

NATO:s svar på detta följde vid denna tid den så kallade MAD-doktrinen, 
Mutual Assured Destruction. En tillräcklig andraslagsförmåga skulle säkerställas 
så man kunde svara på ett överraskande massivt kärnvapenangrepp. Dessutom 
var ju alliansen underlägsen avseende konventionella stridskrafter i Europa. Till-
räckligt i detta sammanhang innebar enligt USA:s försvarsminister McNamara 
under !$%&-talet en förmåga att efter motståndarens första attack kunna slå ut 
#& ' av motståndarens befolkning respektive %# ' av hans industriella kapacitet. 
Bland annat Kubakrisen visade dock att massiv vedergällning inte kunde vara 
det enda svaret på varje sovjetisk utmaning, och under !$%&-talet debatterades 
en mer flexibel strategi inom NATO. Flera europeiska allierade såg dock en risk 
i detta, och strategin Flexible Response beslutades inte förrän !$%", och kan inte 
anses vara fullt implementerad förrän i början av !$"&-talet. Liknande diskussio-
ner fördes bakom lyckta dörrar i öster, och !$%# sändes direktiv ut från Moskva 
om att också öva konventionell krigföring. Warszawapaktens övning ”Oktober-
storm” !$%# började till exempel med en konventionell fas, medan följande års 
övning ”Vlata” inleddes med kärnvapenanfall. Inte förrän !$") bestämde polit-
byrån att man inte skulle vara först med att använda kärnvapen, något som i sin 
tur inte deklarerades öppet förrän ett decennium senare. Den förekommande 
o*ensiva strategin verkar dock inte ha uteslutet kärnvapenanfall därefter heller 
om man hade ”tillförlitlig information” om att ett anfall var förestående.+

Sveriges förändrade strategiska läge
I detta kärnvapenkrigets tidevarv synes det tidiga !$%&-talet inneburit ett skift 
för Sveriges geostrategiska läge. Under !$#&-talet, före långdistansrobotarna, var 
svenskt luftrum av väsentlig betydelse för allierat strategiskt bombflyg. Luftope-
rativt behövde bombflyget helst också understöd av jakt- och attackflyg mot ex-
empelvis luftförsvaret i Baltikum, i sin tur flygplanstyper med betydligt kortare 
räckvidd. Detta bör hållas i minnet när man studerar dåtidens hemliga väst-
samverkan. Under !$%&-talet övertog långdistansrobotar en del av bombflygets 
uppgifter, exempelvis i form av Polarisubåtarna som blev operativa med bör-
jan från !$%&. Sveriges betydelse som flankskydd i norr ur NATO:s perspektiv 
förändrades dock inte. Med tanke på USA:s utvidgade säkerhetsgarantier !$%( 
kanske snarare tvärtom.

Ur sovjetisk militärstrategisk synvinkel avseende TVD Nordväst kunde det 
då te sig lämpligt att invadera Finland och Sverige i syfte att fortsätta mot Dan-
mark och Norge och därigenom säkra hela Skandinavien som en luftoperativ 
bu*ert, åtminstone fram till det tidiga !$%&-talet. Därefter torde en invasion av 
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Sverige endast varit en reservplan, medan det primära målet för den sovjetiska 
krigsplaneringen sannolikt var att upprätta en maritim försvarszon väster om 
Norge, i Norska havet ned till Nordsjön. Tyvärr saknas säkra källor för denna 
sovjetiska krigsplanering, men denna bild framträder bland annat ur förre över-
befälhavaren Bengt Gustafssons efterforskningar. Till bilden hör också förflytt-
ningen av den sovjetiska flottans tyngdpunkt från Östersjömarinen till Norra 
marinen under !$#%-talet. Genom snabb ockupation av Danmark och Nord-
norge synes man i Moskva ha räknat med att Sverige skulle isoleras och inring-
as, samt att Finland skulle hålla sig till andan i VSB-pakten (Vänskaps-, samar-
bets- och biståndspakten), såsom den uppfattades av Sovjet. Krigshandlingar i 
Skåne i samband med kampen om Östersjöutloppen eller längst upp i norr vid 
anfallen mot Nordnorge skulle kanske vara svåra att undvika, men Sovjet hade 
mycket att vinna på ett neutralt Sverige som inte skulle binda omfattande mi-
litära resurser. Man hade också historiska erfarenheter att falla tillbaka på. Två 
decennier tidigare hade ju Sverige uppträtt så vid de tyska anfallen mot Dan-
mark och Norge.& 

Kärnvapenkriget
Med tanke på hur dominerande ställning kärnvapnen hade i båda sidors krigs-
planering !$'(–!$## känns ett fullt utvecklat tredje världskrig, med massiv 
kärnvapenvedergällning från båda sidor, inte meningsfullt att behandla vidare 
här. Begrepp som seger och förlust tappar så att säga sin mening. Samtidigt kan 

Den kanske något annorlunda 
kartprojektionen ur ÖB 57 illus-
trerar väl Sveriges luftoperativa 
läge mellan stormaktsblocken. 5
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man, trots dess absurditet, konstatera att avskräckningen fungerade. Den stora 
kraftmätningen mellan öst och väst kom aldrig till stånd, trots alla incidenter. 
Enligt min mening berodde det till stor del på kärnvapnen och deras fruktans-
värda konsekvenser. Terrorbalansen var dock både bräcklig och farlig då det 
fanns en inneboende mekanism, eller lockelse om man så vill, att vara den part 
som slog till först med hänsyn till den reduktion man då kunde åstadkomma av 
motståndarens kapacitet. Åtminstone under det kalla krigets första hälft innan 
båda sidor säkerställt sin andraslagsförmåga. Dessutom kan man aldrig bortse 
från mänskliga, systemmässiga eller organisatoriska brister.

Angrepp mot Sverige
Låt oss så för ett ögonblick lämna den stora kraftmätningen mellan öst och väst 
och istället se på ett scenario där Sovjetunionen och Warszawapakten angrep 
Sverige, och eventuellt också Finland, i syfte att flytta fram sina positioner. Det-
ta hade som sagt varit mycket värdefullt för det sovjetiska luftförsvaret, åtmins-
tone fram till det tidiga !#$%-talet då missiler började ersätta bombflygplanen, 
men också inneburit att Norge med dess nordatlantiska betydelse varit i stort 
sett hopplöst för NATO att försvara i ett framtida världskrig. 

En storskalig invasion med uppladdning, förberedelser och förbekämpning, 
dessutom landvägen först via Finland, hade med största sannolikhet inneburit 
att motståndaren fått möta ett till stora delar mobiliserat Sverige. En svår mot-
ståndare även för Sovjetunionens militärmakt, åtminstone på kort sikt. Och ti-
den var en viktig faktor här. Personligen håller jag det för sannolikt att ett dylikt 
scenario antingen avbrutits eller utvecklats till det tredje världskriget när man 
för in USA/NATO-dimensionen. Om Sovjetunionen istället så att säga kunde 
ställa västvärlden inför fullbordat faktum hade man kanske haft större chans 
att lyckas. Inte bara de fysiska förutsättningarna för Sveriges försvar spelade in, 
utan i minst lika hög grad de moraliska. Kunde man få Sveriges vilja att svikta 
var mycket vunnet. 

Jag avser här diskutera ett par hypotetiska exempel på isolerade angrepp mot 
Sverige och i viss mån Finland, först med konventionella stridskrafter och där-
efter kompletterat med kärnvapen. Tyngdpunkten ligger på den luftoperativa 
dimensionen, som så att säga vävs in efterhand med bland annat en redogörelse 
för det faktiska sovjetiska flyghotet, men det går inte att bortse från flera mark- 
och sjöoperativa aspekter.

Gränsinvasion
För att invadera Sverige kunde man i huvudsak få fram den stora mängd trupp 
och materiel som krävdes antingen landvägen över Finland och ned genom 
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Norrland eller sjövägen över Östersjön. Luftlandsättningar var ett viktigt kom-
plement och skulle varit nog så besvärliga för den svenska krigsmakten, men 
man kunde inte då genom luften transportera tillräckliga volymer för en inva-
sion. Landvägen genom Finland är minst $%% km och därefter har man minst 
&%% km söderut ned till Gävle. Warszawapaktens egna bedömningar för fram-
ryckningshastigheten var som sagt '% km per dygn vid konventionell krigfö-
ring, men dessa värden gällde kontinentens mer lättframkomliga terräng. Sam-
tidigt var dock försvarsstyrkorna betydligt större och mer koncentrerade där. 
Det gäller att ha användbara förband vid rätt plats vid rätt tillfälle, och i Norr-
land kunde Sverige som visats i kapitel ' mobilisera totalt tio brigader. Proble-
met för Sverige var att mobilisera i tid och förflytta de stora personalvolymerna 
norrut, sannolikt under samtidigt pågående sabotage och flyganfall. Finlands 
läge som bu(ert, och förutsatt tillräckligt tidig beredskapshöjning och mobili-
sering, borde dock ha inneburit att delar av förbanden varit krigsberedda i tid. 
En klassisk tumregel för att beräkna styrkeförhållanden för markstridskrafter, 
som också SSP/)% utgick ifrån, är att det krävs $:! för lyckade anfallsoperatio-
ner. I SSP/)% hade man för övrigt också undersökt hur stora förbandsvolymer 
som överhuvudtaget samtidigt kunde få plats i det vägfattiga norr, och kommit 
fram till !*–+% sovjetiska armédivisioner, vilket borde ha räckt för att bryta ige-
nom även ett eventuellt färdigmobiliserat svenskt försvar.) Jag ska inte uppehål-
la mig mer vid denna klassiska militära fråga om framryckningsmöjligheterna 
i norr, utan bara konstatera att det hade tagit ansenlig tid, förmodligen minst 
flera veckor innan man nått Svealand. Där hade sannolikt väntat ett fullständigt 
mobiliserat svenskt försvar som hade tagit stora resurser och lång tid att bese-

Tre sovjetiska stridsvagnar av 
typen T-72 innanför Kalixlinjen! 
Ingen syn svenska ögon ville se 
under kalla kriget! Men efter mu-
rens fall anskaffade Sverige 
några stridsvagnar av denna typ 
som testades i Norrland för att 
ge svar på om de underrättelser 
som fanns om typen stämde. 
Redan mot slutet av 1950-talet 
intresserade sig armén för at-
tackhelikoptrar, men först några 
år före murens fall kunde de 
första pansarvärnsbestyckade 
helikopterförbanden sättas upp 
med Hkp 9.
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gra konventionellt. Tar man då hänsyn till omvärlden, i första hand USA och 
NATO, bedömer jag det som högst sannolikt att detta scenario antingen avbru-
tits eller eskalerat till storkrig mellan öst och väst. 

Kustinvasion
En invasion kunde också ske sjövägen eller, som Krigsfall II SN utgick ifrån, 
både och. Om vi antar att attackutredningen !#$%, beskriven i kapitel &, står 
på solid grund skulle Sovjetunionen kunnat överskeppa två arméer om vardera 
nio divisioner till det svenska fastlandet samt två divisioner till Gotland. Totalt 
&' divisioner och detta skulle ha tagit en dryg vecka. Min personliga mening är 
dock att man ofta under perioden bortsåg från att Sovjetunionen inte förfogade 
över det antal speciella landstigningsfartyg som skulle ha krävts, med motive-
ringen att de kunde byggas i framtiden, samtidigt som man ibland underskatta-
de förmågan hos vanliga örlogs- och handelsfartyg att lasta trupp och materiel. 
Alla fartyg på den kommunistiska sidan tillhörde staten, och från TVD Väst vet 
man idag att östtyskarna avsåg landstiga med bland annat färjor och fiskebåtar i 
sin medverkan i Kustfrontens angrepp på de danska öarna." Hur som helst kan 
detta kanske antas vara ett rimligt scenario avseende truppvolymer, om än över-
skeppningstiderna skulle ha ökat i takt med ökat hamnberoende. För att land-
stigningen skulle lyckas krävdes dock att flera komponenter i det svenska för-
svaret, främst attackflyget, flottan och kustartilleriet, redan till stora delar var 
bekämpat. Denna bekämpning måste ske i första hand med flygstridskrafter, 
kompletterat med exempelvis sabotage. De första vågorna kunde kanske ske re-
lativt överraskande medan Sverige sedan med största sannolikhet skulle mobili-
sera. Helt överraskande är dock ytterst osannolikt med tanke på svensk spaning 
och underrättelsetjänst. 

Man kan också tänka sig kuppanfallet i sin renaste form, helt utan förbe-
kämpning. Till exempel kunde trupp helt enkelt en dag välla ut ur färjor och 
handelsfartyg i svenska hamnar. Stående förband fanns det ju gott om i Sovjetu-
nionen. För att verkligen uppnå den överraskning en sådan plan skulle vila på 
kunde emellertid truppvolymerna inte vara stora, och detta så kallade strategis-
ka överfall hade kanske fått begränsas till exempelvis rikets ledning i Stockholm. 
Det kunde i och för sig ha lyckats, men !#$'-talets krigsplanering tog efterhand 
alltmer hänsyn till dylika scenarion och det är osannolikt att striden om Sveri-
ge skulle vara över i och med detta. Försvarsvilja, förband och tillräcklig svensk 
ledning skulle troligen finnas kvar för att Sovjetunionen ändå skulle befinna sig 
i ett utdraget krig.

Mest sannolikt var kanske en kombination av alla angreppsfallen ovan, det 
vill säga både över hav, gräns, genom luften och med kuppartade inslag.
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Sovjetiska flygplan
Bombplanen Sovjetunionen och dess satellitstater hade kunnat anfalla med 
!$%"–!$&& var Tu-!& Badger, Tu-$% Bear, M-' Bison och Tu-(( Blinder. Alla 
dessa bombplan hade räckvidd nog att med lätthet nå alla tänkbara mål i Sve-
rige. Tu-!& togs i bruk !$%' och byggdes i cirka !%## exemplar, Tu-$% !$%% och 
cirka ('# exemplar, M-' !$%% och cirka )% exemplar, samt Tu-(( !$&( och cirka 
)!! exemplar. Tu-$% och M-' var strategiska bombflygplan, tänkta att användas 
för kärnvapenanfall mot USA, varför de kan anses mindre sannolika mot Sve-
rige. Tu-(( var ett överljudsflygplan som kunde bära upp till $### kg vapenlast, 
men fanns operativt i relativt små numerärer under studieperioden. Tu-!& Bad-
ger kan därför anses vara det främsta bombhotet mot Sverige !$%"–!$&&. 

Il-(" Beagle klassades av Sovjetunionen också som ett bombflygplan, dess-
utom deras första jetdrivna, men av det samtida svenska flygvapnet som ett at-
tackflygplan varför jag även redovisar det som ett dylikt här. Il-(" togs i bruk 
!$%# och tillverkades fram till !$%& i Sovjetunionen i över &### exemplar. Det 
kunde bära upp till )### kg vapenlast och hade en teoretisk aktionsradie om 
cirka !### km. Även om räckvidden i praktiken var lägre innebar det att Il-(" 
kunde nå svenska mål från många sovjetiska baser. Planet började dock under 
perioden bli relativt ålderstiget och hade inte så imponerande prestanda i övrigt. 

Det lätta bombplanet, eller attackflygplanet enligt svensk benämning, Jak-
(" Brewer tillverkades i flera olika versioner. Efter attackversionerna B, I och L 
tillkom även en jaktversion, Jak-("P Firebar, som blev operativ från !$&( men 
endast tillverkades i cirka ')* exemplar. Jak-(" hade överljudsprestanda och en 
räckvidd jämförbar med Il-(". 

Det strategiska bombflygplanet Tupolev Tu-95, fortfarande i aktiv tjänst i det ryska flygvapnet.
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Iljusjin Il-28 var ett taktiskt bombplan som också fann tjänst i flera Warszawapaktsländer. Il-28 flög även i 
Finlands flygvapen som målbogserings- och spaningsflygplan.

På jaktsidan fanns en mängd typer. Prototypen till MiG-!# flög redan !$%& 
och tillverkades bara i Sovjetunionen i över !' ((( exemplar, dock över !& #(( 
exemplar om man räknar in all licenstillverkning. MiG-!# påminde en hel del 
om svenska J )$ Tunnan, och hade med sin totala räckvidd om cirka !((( km 
begränsad förmåga att eskortera bombplan in över Sverige och tillbaka. NATO-
beteckningen var för övrigt ursprungligen Falcon, men då det ansågs alltför för-
skönande ändrades den till Fagot. MiG-!& Fresco var en radarförsedd vidareut-
veckling som togs i bruk !$#' och kom att tillverkas i fler än "((( exemplar av 
Sovjetunionen och Polen. Beväpningen bestod av automatkanoner och jakt-
raketer, motorn hade efterbrännkammare och räckvidden var maximalt cirka 
!%(( km med yttre bränsletankar. Nästa flygplan från Mikojans och Gurevitjs 
konstruktionsbyrå var MiG-!$ Farmer, Sovjetunionens första egentliga över-
ljudsjaktplan, som i versionen MiG-!$S kom i bruk !$#* och byggdes i över 
)((( exemplar, kinesisk licenstillverkning inte inräknad.  Från !$#$ började 
så MiG-)! Fishbed att tillverkas i ett flertal olika versioner. Den huvudsakliga 
!$*(-talsversionen, MiG-)!F, hade en maxfart av Mach ) och räckvidd cirka 
!'(( km. MiG-)!, som i Sverige snarast motsvarades av Draken, kom att tillver-
kas av Sovjetunionen i över !( ((( exemplar ända fram till !$"%. 

Överljudsjaktplan byggdes också av konstruktionsbyrån Suchoj. Från !$#$ 
togs Su-& Fitter, egentligen ett kombinerat jakt- och attackplan, i bruk. I sina 
senare versioner kom det att tillverkas i flera tusen exemplar och vara i bruk 
i Sovjetunionen långt in på !$"(-talet. Den snabbare efterföljaren Su-$ Fish-
pot började tillverkas !$#$, troligen i över !((( exemplar. Från Su-& utveckla-
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des också Su-!$ och Su-##, men ingen av dessa typer blev operativa förrän på 
!%$&-talet. Det fanns flera andra sovjetiska jaktflygplan under perioden, och 
nämnas bör kanske också Tu-#" Fiddler, ett tungt jaktflygplan som blev opera-
tivt från !%'(. Vidareutvecklingar av detta flygplan konkurrerade för övrigt med 
den extremt snabba och högflygande MiG-#( Foxbat som utvecklades parallellt 
och började tillverkas från !%'$.%

Det totala antalet krigsflygplan i Sovjetunionen under studieperioden är 
fortfarande svårt att bedöma. Troligen hade man kring !%'& ungefär !& &&& 
jakt-, )(&& attack-, !$&& bomb- och "&& spaningsflygplan, totalt cirka !' &&& 
krigsflygplan. Organisatoriskt tillhörde ungefär *&&& av dem luftförsvarsflyget 
(IA-PVO), !& &&& Frontflyget (FA), !#&& Fjärrflyget och !#&& Marinflyget (A-
VMF). Kärnvapenladdningarna man samma år förfogade över var cirka !'&& 
till antalet, fördelade på cirka !#&& taktiska och knappt *&& strategiska ladd-
ningar samt ett trettiotal ballistiska missiler. Kommandostyrda jaktrobotar in-
fördes redan från !%(#, medan robotar med IR-målsökare, AA-# Atoll, jämför-
bara med Sidewinder, kom !%'& till exempelvis MiG-#! och Jak-#". Året däref-
ter infördes den semiaktiva radarroboten AA-) Anab.!&

!e Bomber Gap
I detta sammanhang kan man idag också konstatera att flygstaben och under-
rättelsetjänsten enligt kapitel # inte var så fel ute då man bedömde antalet krigs-
flygplan eller då man förutsåg allt större sovjetiska bombflygplan som kunde 

Jaktflygplanet MiG-15, bara i Sovjetunionen tillverkat i över 13 000 exemplar och under lång tid stommen i 
landets luftförsvar. Det var exempelvis MiG-15 som i juni 1952 sköt ned en svensk signalspanande Tp 79 
(DC-3) över internationellt vatten och några dagar senare en Tp 47 Catalina. Fem år senare fick flygvapnet 
för övrigt mer kännedom om typen då en polsk flygförare landade i Sverige med sin MiG-15 och begärde 
politisk asyl.8
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flyga allt högre och snabbare. Flera dylika projekt utvecklades till enorma kost-
nader i Sovjetunionen, till exempel Mjasisjtjevs överljudsbombare i M-#$- och 
M-%$-serierna, Tupolevs kärnreaktordrivna Tu-&%LAL som faktiskt provflögs 
!&'! samt flygplan !(% och !#%. Inga av dessa projekt kom emellertid till serie-
produktion.!! Samtidigt finns tydliga paralleller till den klassiska amerikanska 
underrättelseblundern, the Bomber Gap, !&%'. USA bedömde då, mycket tack 
vare sovjetisk vilseledning, att )$$ strategiska bombplan med interkontinental 
räckvidd skulle vara producerade redan !&%&. I verkligheten fanns kanske då ett 
hundratal Tu-&% och en handfull M-*.!( På samma sätt som USA upprustade 
sin bombflotta med B-%( och sitt luftförsvarssystem NORAD på grundval av 
detta, kan Sverige och många andra länder sägas ha kraftsamlat sitt luftförsvar 
mot snabba höghöjdsbombare som helt enkelt aldrig byggdes i det stora antal 
man då trodde.

Luftoperativa konsekvenser
Med hänsyn till att jaktflygplanen behövde, och behöver, avsätta bränsle till en 
eventuell jaktstrid innebar detta att Sovjetunionen och Warszawapakten !&%"–
!&'' hade begränsad möjlighet att jaktskydda sina bombföretag över Sverige. 
Nere i Sydsverige var det dock möjligt från baserna i Östtyskland och Polen, 
men i övrigt krävdes att exempelvis Finland eller Danmark ockuperats först. 
Det enda jaktflygplanet med tillräcklig räckvidd var egentligen Jak-("P Firebar 
som endast fanns i en relativt liten numerär och i slutet av perioden. Antalet 
kvalificerade jaktflygplan, samt luftvärn som ej berörts här, var dock impone-
rande och man hade förmodligen, även med hänsyn taget till radartäckning och 
basering, kunnat etablera ett gentemot Sverige e+ektivt luftförsvar ut till unge-

Med utgångspunkt från Su-7 ovan tog konstruktionsbyrån Suchoj fram en lång rad lyckade jakt- 
och attackflygplan såsom Su-9, Su-11, Su-17 och Su-22.
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fär mitten av Östersjön. Men Sovjetunionen kunde alltså inte då medelst jakt-
flyg etablera luftherravälde över Sverige.

Anfallen mot svenska markmål hade troligen utförts av Tu-!$ Badger, Il-%" 
Beagle och Jak-%" Brewer, även om Tu-!$ främst verkar ha tillhört Fjärrflyget 
och Marinflyget. Dessa tre flygplanstyper torde ha funnits i några tusen exem-
plar under det tidiga !&$'-talet, även om några exakta uppgifter är svåra att 
finna. De strategiska resurserna i form av Tu-&( och M-# hade nog i huvudsak 
hållits i beredskap för huvudmotståndaren även vid ett isolerat angrepp mot 
Sverige. 

Frågan är då hur många som kunde avdelas för angrepp mot Sverige. Även 
vid ett isolerat anfall mot Skandinavien måste Sovjetunionen rimligen hålla en 
hel del flygresurser i beredskap för krig med huvudmotståndaren och för an-
dra krigsskådeplatser. Den så kallade marginaldoktrinen, som kom i flitigt bruk 
i Sverige från !&$'-talet, kan dock inte användas likadant för lättrörliga flyg-
stridskrafter som för förband på marken. Den anfallande parten borde med god 
planering kunna avsätta relativt stora andelar av det o)ensiva flyget inlednings-
vis för att sedan omdisponera det för andra uppgifter. Samtidigt talar mycket 
för att den sovjetiska organisationsstrukturen var relativt strikt, och att omför-
dela resurser på detta sätt var ingalunda självklart. Tillgängliga baser var också 
i viss mån begränsande, även om det fanns relativt gott om dem. Alla flygplan 
var självfallet inte heller operativt tillgängliga vid varje tidpunkt. Underlaget in-
för !&$' års försvarskommittés krigsspel enligt kapitel % innehöll drygt $' Tu-
!$ och knappt ('' så kallade jakt-/attackflygplan av ospecificerad typ. Detta var 

Tupolev Tu-16 var ett bombplan som med stor sannolikhet skulle sättas in mot mål i Skandinavien 
i händelse av krig.
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dock under förutsättningen att krig samtidigt rådde med NATO. Vid ett iso-
lerat angrepp borde enligt min bedömning antalet bombflygplan kunnat vara 
väsentligt högre inledningsvis, kanske något hundratal utgående från det totala 
antalet flygplan och baser i närområdet. 

Svensk försvarsförmåga
Vad skulle då det svenska flygvapnet kunnat ställa upp mot ett dylikt konven-
tionellt angrepp i form av luftförsvar under det tidiga !$%&-talet? Utgående från 
redovisningen i kapitel #–$ kan man kanske anta att de flesta jaktförband var 
stridsdugliga och hade påbörjat spridning till krigsbas, men med begränsad 
styrka, uthållighet och klargöringskapacitet. En del hade sannolikt bekämpats 
på marken under de första överraskande anfallsvågorna, liksom andra länkar i 
kedjan såsom personal, banor, radarstationer, bränsleförråd och vapenförråd. 
Men med hänsyn till svensk redundans och den begränsade precisionen i då-
tidens vapen hade sannolikt det mesta av svenskt luftförsvar överlevt även en 
relativt överraskande inledning. Detta luftförsvar hade åstadkommit väsentlig 
verkan mot de relativt oskyddade bombförbanden, även om de kunnat räknas 
i hundratal per våg under en överraskande inledning. Flygvapnets förråd av va-
pen och bränsle var tillräckliga för ett dylikt scenario, förluster från flyganfall 
inräknade. Att Sovjetunionen och Warszawapakten med konventionella vapen 
då skulle ha kunnat tillfoga den svenska krigsmakten så stora förluster att en 
överskeppning därefter skulle vara möjlig inom loppet av några dagar har jag 
personligen svårt att se. Och skulle förbekämpningen pågå längre tid så skulle 
invasionsstyrkan ställas mot en mobiliserad krigsmakt. De mest väsentliga må-
len för en sådan operation skulle vara attackflyget, flottan och kustartilleriet, 
men först hade man varit tvungen att hantera luftförsvaret. För att inte i förväg 
visa den svenska krigsmakten var man tänkte landstiga hade vidare mål utan-
för avsedda brohuvuden behövt anfallas. Om vi här endast ser till attackflyget 
med tolv divisioner A '( Lansen och sjömålsroboten &), var det vid denna tid 
så e*ektivt mot en kustinvasion att den samtida uppfattningen att en reduktion 
med +# , behövdes innan en lyckad överskeppning kunde ske upplevs rimlig. 
Med konventionella sovjetiska vapen hade det i praktiken krävt total överrask-
ning på fredsflottiljerna för att ha någon förutsättning för att lyckas. Det bör 
dock tilläggas att detta resonemang kommer utifrån ett svenskt synsätt. Med 
annan syn på acceptabla förlustnivåer kan man komma till andra slutsatser.

Sovjetisk trupp kunde även luftlandsättas. Om lufttruppernas samtliga trans-
portflygplan nyttjades kunde ungefär en luftlandsättningsdivision per omgång 
förflyttas genom luften enligt flygstabens dåtida bedömningar. Med tanke på 
Sovjets oförmåga att med jaktflyg etablera luftherravälde över Sverige kunde 
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emellertid luftlandsättningar i realiteten endast genomföras som stöd till eller 
som del av andra operationer, och inte utgöra grunden för en lyckad invasion.  

Dessa luftoperativa slutsatser ska inte tolkas som att jag värderar det svens-
ka flygvapnet högre än omvärldens. Flygplanen var till exempel aldrig generellt 
sett riktigt lika bra som supermakternas, utom kanske avseende vissa enskilda 
egenskaper eller detaljer. Något annat är heller inte att vänta när man betänker 
landets resurser i form av befolkning och ekonomi. Däremot var resultaten från 
svensk flygindustri och flygvapen, bekostade med egna medel, imponerande 
och fullt i klass med betydligt större europeiska länder, samt vad gäller taktiska 
krigsflygplan i många avseenden endast några år efter supermakterna.!$

Apropå mobilisering är det en sak som slagit mig under arbetets gång. Flyg-
staben kritiserade ofta med rätta armén och försvarsstaben för att utgå från en 
mobiliserad svensk armé i krigsplaneringen. Man tenderade att vara alltför op-
timistisk avseende både beslutstidpunkten och tiden det sedan tog. Allmän mo-
bilisering var ett beslut som av flera politiska och ekonomiska skäl knappast 
kunde väntas förrän stridshandlingar var ett faktum, och i ett sådant läge skulle 
sannolikt mångas inställelse fördröjas. Samtidigt utvecklades flygvapnet med 
Bas #% till en betydligt mer personalintensiv försvarsgren. Även om huvudde-
lar skulle kallas in redan vid mindre beredskapshöjningar ärvde man så att säga, 
till synes oreflekterat, det mobiliserande försvarets svagheter och överskattade 
enligt min mening troligen e&ekten under de första mobiliseringsdygnen. Där-
med inte sagt att jag anser Bas #% vara en felsatsning, snarare tvärtom.

Konventionellt eller nukleärt
Sammanfattningsvis finner jag alltså, efter detta i många stycken förenklade re-
sonemang, att ett isolerat konventionellt angrepp från Sovjetunionen under det 
tidiga !'#%-talet hade mycket små förutsättningar att lyckas och följaktligen var 
ytterst osannolikt utifrån ett militärt perspektiv. Inte så att jag menar att Sverige 
ensamt i längden kunnat stå emot supermakten Sovjetunionen ens om de av-
stod från att använda sina massförstörelsevapen, inte alls. Men bland annat de 
svenska flygstridskrafternas styrka, tillsammans med faktorer som geografi och 
teknologinivå, medförde att Sovjetunionen måste räkna med att behöva bese-
gra ett mobiliserat Sverige. Detta hade sannolikt tagit så lång tid att omvärlden i 
form av USA och NATO hade hunnit reagera. Ett Sverige som skyndsamt blev 
medlem i NATO eller på annat sätt allierad med USA hade inneburit att Sov-
jetunionen måste backa eller möta huvudmotståndaren. Det amerikanska reso-
nemanget från kapitel !% talar samma språk. Om vi antar att sovjetiska ledare i 
ett dylikt scenario hade varit beredda att trappa upp konflikten vore det direkt 
kontraproduktivt att ha bundit upp och förbrukat stora delar av de sjö- och 
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luftstridskrafter som då skulle ha varit avgörande i kampen om Norska havet 
och Nordsjön.

Nota bene att detta gäller angrepp med konventionella vapen. Ett angrepp 
med kärnvapen hade tett sig annorlunda. Dessutom får det tyvärr anses troligare 
då det ingick som en naturlig del i den sovjetiska krigsplaneringen vid denna 
tid (och långt därefter). Krigsmaktens bedömningar från perioden om anfall 
med ett par hundra taktiska kärnladdningar framstår alltså så här i efterhand 
som rimliga, om än kanske något i överkant med tanke på Sovjetunionens to-
tala innehav då. Dock inte de svenska bedömningarna av laddningarnas verkan. 
Jag bedömer att efter så kraftiga kärnvapenangrepp hade inte bara krigsmak-
ten i princip varit utslagen, utan också hela den svenska samhällsapparaten. De 
långsiktiga konsekvenserna av strålningen oräknade. Det sovjetiska anfallet mot 
Sverige kunde på så sätt sägas ha lyckats. Att ett kärnvapenkrig i Skandinavien 
inte eskalerat och engagerat USA och NATO håller jag emellertid för ytterst 
osannolikt. Åtminstone före Kubakrisen hade det nog också med MAD-doktri-
nens logik inneburit starten för ett tredje världskrig med massiv vedergällning 
från båda sidor. Begrepp som militär seger tappar då sin mening.

Man kan emellertid kanske också tänka sig scenarier med hot om enstaka 
kärnvapen i utpressningssyfte. Därmed återstår frågan om den politiska viljan. 
Hade den svenska statsledningen i en utpressningssituation, med kärnvapnens 
fruktansvärda konsekvenser i åtanke, verkligen hållit stånd och framhärdat på ex-
empelvis samma sätt som i övningen !$%& beskriven i kapitel !'? Den frågan kan 

Ett amerikansk kärn-
vapen detonerar 1953. 
Konvektionspelaren 
och svampmolnet har 
blivit sinnebilden för 
atombomben. Så här 
långt efter kalla krigets 
slut kan den dåtida 
tilltron till den egna 
förmågan att hantera 
ett kärnvapenkrig  
kännas naiv.
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ingen säkert besvara, men jag bedömer att man verkligen gjort det vid denna tid. 
Till saken hör också Wennerströms spioneri som avslöjades !#$%. Någon tid 

därefter hade de värsta konsekvenserna av spioneriet neutraliserats genom om-
planering, modifieringar med mera, men man bör utgå från att Sovjetunionen 
kring !#$& visste det mesta som värt att veta om det svenska flygvapnet och 
dess krigsplanläggning. Konsekvenserna för Sverige i händelse av krig hade va-
rit svåra.

Man kan också fråga sig, vilket många debattörer gjort genom åren, om Sve-
riges alliansfrihet ökade eller minskade säkerheten. Å ena sidan kunde ett alli-
ansfritt Sverige vara en bu'ert mellan stormaktsblocken och därigenom mins-
ka risken för krig, och skulle ett storkrig ändå bryta ut kunde ett icke angripet 
Sverige förhålla sig neutralt. Å andra sidan är osäkerheter alltid en riskfaktor i 
sig, och Sveriges förhållande till västmakterna måste ur sovjetisk synvinkel upp-
levts osäkert. Alliansfriheten kunde också bidra till osäkerheter avseende USA:s 
och NATO:s svar på ett sovjetiskt angrepp mot Sverige. Samtidigt var NATO-
anslutning kanske aldrig ett möjligt svenskt alternativ med hänsyn till Finland, 
som då kunde ha inordnats i den sovjetiska intressesfären.

Frågan är inte enkel, och ligger dessutom utanför ramen för denna bok, men 
personligen lutar jag åt att ett svenskt NATO-medlemskap, åtminstone un-
der senare delar av kalla kriget, hade varit bra för både Sveriges och Europas 
säkerhet.

Sammanfattning
För att återknyta till detta efterords inledande fråga om hur väl det tidiga 
!#$&-talets flygvapen löste sin uppgift vill jag sammanfatta det med att flygvap-
net, liksom krigsmakten i övrigt, löste uppgiften väl. Försvaret var så starkt att 
ett konventionellt och tillräckligt snabbt anfall för att omöjliggöra förstärkning-
ar troligen var utsiktslöst. Insatserna var med andra ord höjda till kärnvapen-
tröskeln. Trots diverse skärmytslingar synes det kalla krigets båda huvudaktörer, 
USA och Sovjetunionen och deras respektive statsledningar, varit medvetna om 
att denna tröskel inte fick passeras. Sveriges försvarsförmåga gav också stats-
ledningen handlingsfrihet och förutsättningar att motstå eventuella utländska 
påtryckningar.

Från det tidiga !#$&-talet synes vidare krigsrisken för svensk del ha mins-
kat, då en förändring verkar ha ägt rum i den sovjetiska krigsplaneringen. Det 
svenska luftrummet, och därmed territoriet, var inte längre lika viktigt för väst-
liga bombplan efter introduktionen av de interkontinentala robotarna och mis-
silbärande strategiska ubåtarna. Sovjetunionen synes därefter i nordvästra Eu-
ropa ha planerat för snabba angrepp mot Danmark och Östersjöutloppen samt 
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Nordnorge och Norska havet. Allt i syfte att etablera en maritim försvarszon 
väster om Norge. Därmed skulle Sverige isoleras och man räknade med att lan-
det skulle förhålla sig neutralt. I kampen om Nordsjön och Norska havet skul-
le sjö- och flygstridskrafter vara avgörande. Det var vidare denna typ av strids-
krafter som främst USA och Storbritannien snabbast kunde förstärka med. Att 
då förlora och binda stora resurser av dessa slag mot Sverige vore ur sovjetisk 
synvinkel olämpligt. Och det svenska flygvapnet hade kostat mycket att be-
kämpa. Flygvapnet var relativt stort och höll hög internationell klass. Dess out-
talade luftoperativa doktrin var dessutom enligt mitt bedömande ändamålsen-
lig, om än man kanske lade lite väl mycket resurser på bekämpning av snabba 
höghöjdsbombare.

Efter !"##
Avslutningsvis bör det betonas att detta resonemang rör perioden !#$" till !#%%. 
Därefter reducerades det svenska flygvapnets styrka successivt, först genom va-
kanssättning av divisioner och senare genom förbandsnedläggningar. Samtidigt 
ökade det sovjetiska flygvapnets kapacitet då nästa generation taktiska krigsflyg-
plan fick räckvidder som möjliggjorde anfall och jaktskydd på betydligt större 
avstånd. Tillsammans med vapenutvecklingen med bland annat ökad precision, 
andra nedskärningar i den svenska försvarsmakten och eventuellt förändrade sä-
kerhetspolitiska förhållanden till USA är det alls inte självklart att bedömning-
en skulle blivit densamma för följande decennier.

Det är dock, som man brukar säga, en annan historia. 
Apropå detta vill jag emellertid ge slutordet till flygstabschefen från !#%&-ta-

lets andra hälft, Claes-Henrik Nordenskiöld, som begärde avsked !#%#, bland 
annat i protest mot minskade anslag. I ett brev till kollegorna uttryckte han 

SOVJETUNIONEN

Grönland
ATLANTEN

Norra ishavet

Svalbard 

Barents hav

Det markerade området symboliserar det sannolika 
målet för eventuella sovjetiska operationer i TVD 
Nordväst från ca 1960, det vill säga en maritim 
försvarszon i Norska havet ned till Nordsjön. Nord-
norge och Danmark var i så fall primära mål medan 
Sverige skulle inringas och isoleras.14
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bland annat följande, vilket kanske kan vara tankeväckande även idag, ungefär 
$# år senare: 

”I Sverige finns en allt mer påtaglig tendens att göra optimistiska säkerhets-
politiska bedömningar bortseende från de faktiska möjligheterna för väpnade 
konflikter. Vi har en naiv och filantropisk uppfattning om hur man i många 
andra länder betraktar våldet som ett medel att åstadkomma förändringar… 
Dimbildningen kring konsekvenserna på längre sikt för försvarets styrka har va-
rit intensiv och överraskande e%ektiv…”!&

 
! Gustafsson, B ('##() Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, s ').
' Gustafsson, B ('##() Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, s '!–$*.
+ Gustafsson, B ('##() Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, s $+–&!.
$ Gustafsson, B ('##() Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, s +(% och s &&.
& Överbefälhavaren (!"&() ”ÖB-utredningarna !"&(”, i Kontakt med krigsmakten – Upplysningstidskrift för 

försvaret, s '*&.
) Uppgifterna ur SSP/)# är hämtade ur: Wallerfelt, B (!""") Si vis pacem – para bellum, s !'#%.
( Gustafsson, Bengt ('##() Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, s &).
* Stridsberg, S ('##*) ”MiG-!& och Sverige”, ur Svensk Flyghistorisk Tidskrift, nr &/#*, s &$f.  

ISSN !!##-"*+(.
" Alla data om sovjetiska flygplan i detta avsnitt är hämtade ur: Ahremark, C G ('##)) Hemliga sovjetiska 

flygprojekt under kalla kriget, s '*%, +"f, &+%, )&–*& och !#(%. 
!# Wennerholm, B ('##)) Fjärde flygvapnet i världen?, s !)"%.
!! Ahremark, C G ('##)) Hemliga sovjetiska flygprojekt under kalla kriget, s *"%, !#', och !!+%. (Tu-"&LAL 

provflögs med aktiv reaktor, dock inte med denna som drivkälla. Förf anm.)
!' Agrell, W ('##*) Maskerad front, s !($%. (Fenomenet the Bomber Gap bör kanske också ses med organisa-

toriska glasögon. Förf anm.)
!+ Se t ex kap !) i denna bok. För !"&#-talet utvecklas detta resonemang bl a i Wennerholm, B ('##)) Fjärde 

flygvapnet i världen?, s !$&%.
!$ Gustafsson, B ('##() Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, s +".
!& Claes-Henrik Nordenskiöld !")" enligt Berns, L (!""$) Flygstaben – en minnesbok, s !#+f.

Nutidens svenska stridsflygplan, JAS 39 Gripen, som kan lösa jakt-, attack och spaningsuppgifter, både 
nationellt och internationellt. Gripen utvecklades under 1980-talet i skuggan av kalla kriget, vilket väl 
illustrerar behovet av långsiktighet avseende ett lands försvarsförmåga.
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Vetenskaplig bilaga

I syfte att öka läsvänligheten har vissa moment ur den akademiska uppsatsen 
boken bygger på lyfts ur inledningen och samlats i denna avslutande bilaga. 
Först förtydligas här vissa saker angående frågeställning. Därefter redovisas me-
tod och källmaterial mer i detalj, och till sist förs ett källkritiskt resonemang. 
Undersökningens ursprungliga frågeställning var utifrån inledningens syfte:

– Hur kan flygvapnets luftoperativa doktrinutveckling !"#$–!"%% beskrivas? 
– I vilken mån kan denna doktrinutveckling förstås utifrån rationalistiskt 

respektive organisatoriskt synsätt?
För denna utökade och tryckta version har jag även adderat ett strukturellt per-
spektiv samt ett något utförligare resonemang om aktörsnivåer. I beskrivnings-
delen har vidare internationell samverkan fått betydligt mer utrymme. Dessut-
om har ett ur vetenskaplig synvinkel mer fristående efterord adderats.

Doktrinbegreppet
Ett för undersökningen centralt begrepp som bör diskuteras och definieras för 
att förstå vissa metodval är doktrinbegreppet. Till att börja med kan det slås fast 
att begreppet doktrin inte användes under aktuell tidsperiod, !"#$–!"%%, åt-
minstone inte i ett svenskt luftoperativt sammanhang som här. Först var man 
i USA där begreppet började användas under !"#&-talet, till exempel i Air For-
ce Manual (AFM) !–', United States Air Force Basic Doctrine från !"#(. Be-
greppet Manual, i detta sammanhang kanske bäst översatt med reglemente, har 
länge och på olika platser använts parallellt och ibland synonymt med doktrin.!

Som nämnts i inledningen definierar dagens svenska doktrin begreppet som 
”Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den vik-
tigaste grunden för verksamheten inom det militära försvaret.”' Vidare finns 
idag doktriner formulerade på tre olika nivåer, militärstrategisk, för gemensam-
ma operationer samt för de olika arenorna, till exempel en luftoperativ doktrin. 
Man kan också se de publikationer, reglementen och handböcker som faller 
inom ramen för definitionen ovan som en del av en doktrin.(

Sveriges luftoperativa doktrin anno '&&# anger, i enlighet med överordnade 
doktrindokument, att krigföringsförmåga byggs upp av fysiska, moraliska och 
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konceptuella faktorer. Med detta menas exempelvis stridskrafter och personal, 
ledarskap och värdegrund respektive doktrin och policy. Vidare anges att den 
luftoperativa doktrinen ska uppfattas som den centrala helhetsbeskrivningen, 
nödvändig för att skapa sammanhang i utbildning och utveckling av luftstrids-
krafterna. Doktrinen utgör vägledande grund för utveckling av ledning och le-
darskap, personal, taktik, materiel och organisation.

Det anges också att Sverige alltid haft en doktrin, dock har innehållet, for-
men och idén i denna växlat.$

NATO:s definition i AJP !–! Joint Air and Space Operations Doctrine från 
#%%# är liknande och lyder: ”Doctrine is defined as the fundamental principles by 
which the military forces guide their actions in support of objectives. It is authorita-
tive but requires judgement in application.”& Vidare anges att doktrinen är till för 
att påverka tänkandet och utgöra en grund för chefer och staber vid planering 
och genomförande av luftoperationer. Förutom att doktriner på olika nivåer på-
verkar varandra, framförallt uppifrån och ned, ser man här olika input till och 
output från doktrinerna. Exempel på input kan sägas vara nationella intressen, 
militära mål, upplevd hotbild, historia, militärteori och förmågor, medan oli-
ka output kan vara organisation, materiel, planering och övningar. Givetvis är 
verkligheten mer komplex än vad detta antyder, och det förekommer ömsesidig 
påverkan mellan de olika delarna.'

Doktrinnivåer
Doktriner kan alltså förekomma på olika nivåer. Dessa nivåer är inte alltid lätt-
ta att identifiera och särskilja, men i inledningen nämns följande sex nivåer: sä-
kerhetspolitisk, militärstrategisk, övergripande operativ, operativ, taktisk och 
stridsteknisk. På de lägsta nivåerna pratar man fortfarande i praktiken sällan 
om doktriner, utan om reglemente eller motsvarande, men det kan trots det ses 
som doktrinnivåer i detta sammanhang. Boken behandlar som sagt främst den 
luftoperativa nivån, men behöver också röra sig uppåt och nedåt i denna tänkta 
hierarki. Dessa nivåer samt synsättet ovan om input och output, eller annor-
lunda uttryckt ingångsvärden och produkter, kan illustreras av följande, ytterst 
förenklade, modell.

Olika nivåer har alltså delvis olika ingångsvärden och produkter enligt det-
ta synsätt. Exempelvis kan en produkt på den högsta strategiska nivån vara in-
hemsk produktionskapacitet av flygplan, på militärstrategisk nivå avvägningen 
mellan flyg och andra stridskrafter och på luftoperativ nivå huruvida man skall 
satsa på få väl skyddade baser eller många sämre skyddade. Andra högre nivåers 
doktriner utgör givetvis också ett slags ingångsvärde till studerad nivå, och ko-
lumnen till vänster skall därför ses som alla övriga ingångsvärden. Det är dock 
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inte så lätt att skilja på produkter och ingångsvärden då även dessa påverkar var-
andra vilket pilen i bildens nederkant ska symbolisera.

Rekonstruktion
Doktriner är alltså ett slags tankesystem, med viss släktskap med vetenskaps-
teoretiska begrepp som paradigm och diskurs. Det är vidare ett grundantagan-
de här, om än kanske självklart, att doktriner och deras beståndsdelar kan vara 
både uttalade och outtalade. Utifrån resonemanget om doktrin ovan kan följ-
aktligen även en outtalad doktrin rekonstrueras och i denna bok används inled-
ningens metodmodell för detta. 

En doktrin kan sägas vara deduktiv till sin karaktär, en uppsättning princi-
per från vilka detaljer kan läras. Metoden för undersökningen kan sägas vara det 
omvända, det vill säga att utifrån många små delar försöka se en helhet. Defi-
nitionerna av centrala begrepp, tillsammans med modellerna här och i inled-
ningen ger anvisningar om vilka delar man bör studera för att kunna beskriva 
en luftoperativ doktrin. 

I boken används begreppet förståelse medvetet istället för exempelvis förkla-
ring. Bland annat på grund av att det rör sig om en analys av min beskrivning, 
eller rekonstruktion, av en outtalad doktrin. Detta till skillnad från exempelvis 
Agrells avhandling Alliansfrihet och atombomber, som använder olika perspek-
tiv för att kunna förklara skillnader mellan det formellt uttalade och det verk-
liga utfallet. 

Förtydligas bör kanske också den metodologiska betydelsen av Anders Ber-
ges avhandling Sakkunskap och politisk rationalitet. Den svenska flottan och pan-
sarfartygsfrågan !"!#–!"$". Bland annat identifierar han där tre särskilt viktiga 
faktorer för sitt studium av en sjöoperativ doktrin: de strategiska uppgifterna, 
den operativa principen och allmänna riktmärken för materielens prestanda. 
Med de båda första faktorerna avser han exempelvis invasionsförsvar eller upp-
rätthållande av sjöförbindelser respektive övergripande riktlinjer för hur strids-
medlen skall användas i krig.$ Även om våra studieobjekt har varit annorlunda 
har detta tjänat som inspirationskälla för metoden i denna bok.

Ingångsvärden 
på olika nivåer

Produkter 
på olika nivåerluftoperativ

Doktrinnivåer från 
säkerhetspolitisk 

via

till 
stridsteknisk
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Källmaterialet
Flygstabens hemliga arkiv är omfattande, och för denna undersökning har som 
sagt centralexpeditionens inkommande och avgående skrivelser mellan !"$% och 
!"&& valts ut. Även detta utgör ett relativt stort material, successivt ökande år 
från år. Som exempel kan nämnas att för !"$% innebär det cirka !'(( avgående 
och inkommande hemliga skrivelser, medan det för !"&& vuxit till totalt över 
)((( skrivelser. Undersökningen har därför utgått från diarierna där respekti-
ve skrivelse återges dels med ärendemening och dels med ett så kallat saknum-
mer som anger vilket arbetsområde skrivelsen berör. Dessa saknummer följer ett 
klassifikationssystem för militära ärenden (KMÄ), men att endast gå på dessa 
saknummer direkt har visat sig vara för grovmaskigt. De första åren har därför 
i princip hela arkivbeståndet gåtts igenom medan ärendemeningarna fått tjäna 
som ledstjärna för vilka dokument som förtjänat extra uppmärksamhet. Detta 
också på grund av att arkiveringen fram till och med !"&' gjorts utifrån löp-
nummer, och först därefter baserat på saknummer. Med dessa erfarenheter som 
bas har saknummer efterhand fått större tyngd i ett mer selektivt urval. Som 
grund för detta arbete har publikationen KMÄ av !"&" års upplaga använts. Di-
arierna med sina ärendemeningar, som för övrigt även innehåller de kvalificerat 
hemliga skrivelserna, har dock gåtts igenom för hela perioden. Syftet har varit 
att utifrån detta material beskriva faktorer som litteraturen inte behandlar i till-
räcklig grad, det vill säga exempelvis krigsorganisation, operativt nyttjande av 
flygstridskrafterna, upplevd hotbild med mera enligt inledningens metodmo-
dell. Framförallt har avgående skrivelser studerats, då de bäst återspeglar flyg-
vapnets syn i doktrintermer. Men även en hel del inkommande skrivelser, i den 
mån de inte gallrats ut i enlighet med arkivpraxis, har undersökts. 

Källhänvisningar
Vad gäller källhänvisningarna i notapparaten kan några förtydliganden vara på 
sin plats. De kan se ut som följande exempel: 

!. KrA: FS Centralexp, avg H skr )(' (!&!), '!/' !"&), FI:vol %.

”KrA: FS Centralexp” står för Krigsarkivet, Flygstaben, Centralexpeditionen, 
medan ”avg/ink H skr” utläses avgående eller inkommande hemlig skrivelse.

Till och med !"&' anges endast löpnummer, från !"&) anges däremot först 
saknummer och därefter löpnummer inom parentes. Detta för att underlätta 
eventuell efterforskning då dokumenten är arkiverade efter dessa principer. 

I vissa fall hänvisas inte till skrivelser utan order. ”Fo” står i detta samman-
hang för flygvapenorder, vilket då fanns av två typer, A och B. Dessa anges med 
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egna löpnummer och omfattar endast ett dussintal per år.
Datum anger när skrivelsen eller ordern avsändes från eller inkom till 

expeditionen.
Vid inkommande skrivelse anges dessutom avsändaren.
Titel anges då detta bedöms vara intressant eller underlätta efterforskning. 

Av detta skäl anges också i vilket kapitel eller bilaga informationen är hämtad 
vid större dokument.

BI, FI och BIII anger serie, och därefter anges i vilken specifik volym inom 
denna serie dokumentet är arkiverat. 

Allt detta hemliga källmaterial från flygstaben återfinns för övrigt i förteck-
ning H:$%&.

Läsaren uppmärksammas också på att materialet i skrivande stund fortfaran-
de klassas som hemligt från och med !"$! och att tillstånd, till exempel i form av 
krigsarkivets forskningstillstånd, krävs för att få ta del av det.

Källkritik
Ur källkritisk synvinkel kan flygstabens hemliga arkiv sägas vara kvarlevor med 
hög grad av äkthet och tidssamband. Graden av oberoende varierar, men aspek-
ten har beaktats i urvalet och för denna undersöknings syfte bedöms det inte 
vara något problem. Vad gäller tendens bedöms detta hemliga material i många 
avseenden vara friare än ett motsvarande öppet källmaterial då eventuella in-
tressen att förvränga verklighetsbilden ofta kan antas vara lägre när mottagar-
kretsen är begränsad och kontrollerbar ur avsändarens synvinkel. Samtidigt är 
det inte självklart tendensfritt, vilket om inte annat den avslutande analysen ur 
organisatoriskt perspektiv visar.' 

Ett källkritiskt förhållningssätt har också varit viktigt vid urvalet i Krigsar-
kivet, där även aspekter som exempelvis avsändare och mottagare har beaktats. 
Vidare görs bedömningen att arkivstudier och urval underlättats i inte ringa 
omfattning av författarens yrkeserfarenheter som o(cer och flygförare sedan 
snart )% år, samtidigt som detta bedöms vara tillräckligt avlägset studieperioden 
för att inte ge problem ur personlig eller professionell synvinkel. 

Liknande källkritiska resonemang är tillämpbara på källorna i form av of-
fentligt tryck under perioden, och vad gäller bearbetat material har av källkri-
tiska skäl minnesböcker och annan litteratur utan källhänvisningar undvikits i 
största möjliga mån.

Sammanfattningsvis bedöms materialet uppfylla de källkritiska kriterier man 
kan ställa på en undersökning av denna typ. I förekommande fall anges reserva-
tioner löpande i texten eller i noter.
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! Wennerholm, B ($%%#) Fjärde flygvapnet i världen?, s &f.
$ Försvarsmakten ($%%$) Militärstrategisk doktrin, s ".
' Ahlgren, P & Pettersson, E ($%%!) ”Utveckling av militärstrategisk doktrin – en dokumentation av den 

pågående processen”, ur KKrVAHT $%%!:!, s '"f.
( Försvarsmakten ($%%&) Doktrin för luftoperationer, s ' och )f.
& NATO ($%%$) AJP !–! Joint Air and Space Operations Doctrine, s $, kap !.
# NATO ($%%$) AJP !-! Joint Air and Space Operations Doctrine, s !–&, kap !. 
* Berge, A (!")*) Sakkunskap och politisk rationalitet, s !(. 
) Som källkritiskt metodstöd har främst använts +urén, T ($%%&) Källkritik.

Det förekom ofta att flygförbanden flög så kallad julgran över närområdet inför julhelgen. Här i form 
av J 35 Draken och J 34 Hawker Hunter från Skånska flygflottiljen, F 10, över F 17 i Blekinge den 23 
december 1966. Det vill säga passande nog när denna undersökning slutar.
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A attackflygplan, ex A $%
ABC atom-, biologiska och 
 kemiska vapen
AJ attackfpl med sekundär 
 jaktroll
akan automatkanon
am ammunition
arak attackraketer
B bombflygplan
bakom bakre klargöringsområde
brigad förband om ca &''' man
CA Chefen för armén
CB Civilbefälhavare
CE !–( Chefen för resp. 
 flygeskader 
CFV Chefen för flygvapnet
CM Chefen för marinen
div (flyg) division 
div (armé) förband om ca 
 !'–!& ''' man
E !–( Första–Fjärde flygeskadern
ebk efterbrännkammare
FB Försvarsbeslut
FHS Försvarshögskolan
flj flottilj
FM Försvarsmakten
Fo Flygvapenorder
FOA Försvarets forskningsanstalt
FOKK Försvaret och det 
 kalla kriget 
fpl flygplan

FRA Försvarets radioanstalt
framom främre klargöringsområde
FS flygstaben
Fst försvarsstaben
FVÖ flygvapenövning
H hemlig
hkp helikopter
HKV Högkvarteret
IK igenkänningsutrustning
Il Iljusjin, sovjetisk 
 fpl-tillverkare
ir infraröd (här: målsökare)
J jaktflygplan, ex J $%
JA jaktfpl med sekundär 
 attackroll
Jak Jakovlev, sovjetisk 
 fpl-tillverkare
jal jaktledare
jrak jaktraketer
kc kommandocentral
KH kvalificerat hemlig
KM krigsmakten
km kilometer
KMÄ klassifikationssystem för 
 militära ärenden
KMÖ krigsmaktsövning
KrA Krigsarkivet
kt kiloton
lb viktmåttet pound, 
 ',(&$) kg
lbev luftbevakning

Förkortningar
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lfc luftförsvarscentral
lufor luftförsvarsorientering
lv luftvärn
M Mjasisjtjevs, sovjetisk 
 fpl-tillverkare
MB Militärbefälhavare
MHS Militärhögskolan
MHT  Militärhistorisk tidskrift
Mi Mil, sovjetisk 
 hkp-tillverkare 
MiG Mikojan-Gurevitj, 
 sovjetisk fpl-tillverkare
MIL Militärledningen
milo militärområde
mob mobilisering
NATO North Atlantic 
 Treaty Organization
nj nattjakt, t ex njdiv med 
 J $$
O-bas ordinarie bas
PS- spaningsradar
r rem, stråldos. 
 ! r = %,%! Sivert
rb robot
rgc radargruppcentral 
 (senare rrgc)
rr radar
S spaningsflygplan, ex. S $&
sb samband
sek sekunder
SF spaningsfpl för 
 fotospaning
SOU Statens o'entliga 
 utredningar
SH spaningsfpl, 
 havsövervakning
Sk skolflygplan
SSP Strategisk studie och 
 prognos 

stri stridsledning
stril stridsledning och 
 luftbevakning
Su Suchoj, sovjetisk 
 fpl-tillverkare
Sv Sievert, mått på stråldos
T-bas tillfällig bas
tim timmar
Tp transportflygplan
TSP Teknisk studie och 
 prognos
Tu Tupolev, sovjetisk 
 fpl-tillverkare
UHF Ultra High Frequency, 
 radioband
uom uppställningsområde
VHF Very High Frequency, 
 radioband
VU Värnpliktsutredningen
WP Warszawapakten
ÖB  Överbefälhavaren
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Försvarsmakten ((&&() Militärstrategisk doktrin. Stockholm, Försvarsmakten. 
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Försvarsmakten ((&&#) Doktrin för gemensamma operationer. Stockholm, 

Försvarsmakten. M))*&–))*&&'.
Försvarsmakten ((&&#) Doktrin för luftoperationer. Stockholm, Försvarsmakten. 
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Överbefälhavaren (!"#)) ”ÖB-utredningarna !"#)”, i Kontakt med krigsmakten 

– Upplysningstidskrift för försvaret, nr !&–!( !"#). Stockholm, Krigsmakten.
Överbefälhavaren (!"%() ÖB %(. Riktlinjer för krigsmaktens fortsatta utveckling. 

Stockholm, Krigsmakten.
Överbefälhavaren (!"%#) ÖB #&. Utredning om det militära försvarets fortsatta 

utveckling. Stockholm, Krigsmakten.
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