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Tack!

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

Denna bok har även tillkommit med hjälp av bidrag och stipendier från
– Delegationen för militärhistorisk forskning
– Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
– Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
– Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Foto SFF.
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Författarens tack

Ett varmt tack framförs härmed till personalen på Krigsarkivet som alltid tålmodigt och 
med utmärkt serviceanda förberett och hämtat fram det arkivmaterial jag begärt att få 
se. Arkivarie Per Clason "ck lägga ned åtskilliga timmar på att söka upp, gå igenom 
och sedan sida för sida sekretessbedöma alla handlingar som beställts. Stort tack till ett 
av landets mest forskarvänliga arkiv!

Bert Stenfeldt har med stor entusiasm läst mina texter, kontrollerat fakta, skickat 
egna texter, kompletterat med ytterligare information, förmedlat kontakter och sist 
men inte minst uppmuntrat mig i mitt arbete med denna bok. Tack för att Du tog Dig 
tid och assisterade med sådant engagemang!

Göran Tode har läst och kommenterat texten och har också lämnat egna bidrag. 
Även Gunnar Hovgard och Christer Salsing har medverkat med sina kunskaper. Leif 
Nordin och Mats Jansson har hjälpt till med uppgifter och värdefullt underlag om den 
lätta attacken. Från Kurt Ottosson har jag fått information om spanings#yget i E $. Ber-
til Wennerholm stödde mitt projekt redan från början och initierade kontakten med 
FOKK och professor Kent Zetterberg, vilket jag är mycket tacksam för. Bertil har sedan 
med sina Argusögon korrekturläst manus för att kontrollera både form och fakta. Det 
känns tryggt att veta att texten redan på manusstadiet är genomläst och korrigerad av 
någon med Bertils språkkänsla och kunskaper om #ygvapnets utveckling.

Svensk Flyghistorisk Förening har ställt sitt utmärkta och omfattande bildarkiv till 
förfogande. Det förtjänar att nämnas att denna unika bildskatt sköts av föreningen på 
ideell basis och görs tillgänglig på ett för andra arkivvårdande institutioner beundrans-
värt sätt.

Till sist vill jag tacka Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek och dess förlag, som tagit 
boken under sina vingar. Förverkligandet av ÖB:s klubba har skett inom ramen för det 
fruktbärande samarbete som numer "nns mellan FOKK och SMB. Ett speciellt varmt 
tack går till Petra Andersson, bokens projektledare och redaktör, som med säker hand 
lotsat projektet i hamn.

Ett stort tack till nämnda och icke nämnda för all värdefull hjälp med detta projekt!
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Med "# mm automatkanon så dödade vi allt! 
Så segersäkra var vi på förbandet, vi som $ög. 
Vi som stod i första ledet om något skulle 
hända under kalla kriget. 

Bert Stenfeldt, T %&B-förare %'"(–%'"!, senare CE %

Foto SFF.
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Förord

Första !ygeskadern, E ", ”ÖB:s klubba”, var under kalla kriget en av de mest profes-
sionella enheterna i Försvarsmakten, en av de mest utbildade, prövade och övade, fullt 
jämförbar med de ständigt verkande luftförsvarsfunktionerna – luftbevakningen och 
incidentberedskapen. Förtroendet för E " var stort hos landets politiska och militära 
ledning. E " skapade respekt i utlandet genom den kompetens som visades upp av för-
banden, främst genom personalens skicklighet. 

Att under en chef hålla samman de begränsade attack!ygresurserna var och är en 
självklarhet för !ygmilitära experter, inte minst mot bakgrund av erfarenheterna från 
andra världskriget. Trots detta ifrågasattes och motverkades E " av starka krafter inom 
!ygvapnets ledning och av övriga !ygeskadrar. Dessa krafter arbetade för att E " skul-
le splittras och att attackdivisionerna skulle fördelas på regionala chefer i eskadrar och 
milon.

Lennart Andersson har i sin bok om Första !ygeskadern ingående granskat och 
analyserat dokument som bland annat behandlar ledningsfrågorna och striden mellan 
E ":s ledning och !ygvapnets övriga ledning. Han har kompletterat djupgående doku-
mentstudier med personliga kontakter med några av dem som var med i striden om 
E ":s vara eller inte vara. Detta är intressant, men mera betydelsefull är skildringen av 
hur E " med eskaderchef och stab verkade för att skapa de bästa förutsättningarna för 
förbanden att verka och överleva. 

E ":s organisation, uppbyggnad, utveckling och verksamhet har i föreliggande bok 
ingående och faktamässigt redovisats på ett överskådligt och engagerande sätt. Förfat-
taren har dokumenterat mycket av det skrivna och en del av det sagda om E ". Resulta-
tet är av stort värde för dem som ingick i !ygstridskrafterna under kalla kriget och för 
dem som är intresserade av historiken i dag och i framtiden. 

"#$% blev !ygvapnet en självständig försvarsgren. "#&% beslöt riksdagen att i händelse 
av krig eller kris skulle !ygvapnets förband, utom F $, organiseras i en !ygeskader. "#&' 
påbörjades övningar i eskader!ygförband. Vid andra världskrigets utbrott i september 
"#&# sattes !ygeskadern på ”krigsfot”. Dess chef var dåvarande !ygstabschefen, den le-
gendariske Bengt Nordenskiöld.

"#($ hade antalet !ygförband i !ygvapnet ökat betydligt och ytterligare förband 
tillfördes successivt. Därmed beslöts att !ygstridskrafterna skulle fördelas på och ledas 
i fyra eskadrar, E ", E $, E & och E (. Första !ygeskadern, E ", bestod från början i hu-
vudsak av !ottiljer utrustade med bomb!ygplan. "#(' blev E " en ”renodlad” eskader 
som med hänsyn till !ygplansutveckling benämndes attackeskader. "#%% infördes en ny 
regional ledning för Försvarsmakten, varvid alla enheter fördelades på militärbefälha-
varna – med undantag av E ", som ställdes direkt under överbefälhavaren. E " betrakta-
des därmed som ett exklusivt ÖB-vapen och eftersom E " inledningsvis bestod av enbart 
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attack"ygförband myntades uttrycket ”ÖB:s klubba”. Detta uttryck användes mer el-
ler mindre fram till det att E # upplöstes, trots att E # successivt även kom att innehålla 
spanings-, signalspanings- och transport"ygförband.

Första "ygeskaderns existens ifrågasattes mest intensivt under $%-talet. Chef för E # 
var då den legendariske Björn Bjuggren. Inför det att en ny regional ledning skulle in-
föras #&'' blev striden om E #:s vara eller inte vara återigen synnerligen intensiv. Chef 
för E # var då Stig Norén. Generalerna Bjuggren och Norén, var för sig, bevisade för 
politiker, överbefälhavaren och försvarsstaben fördelarna med att organisera attack"yg-
divisionerna, med mera, under en chef, direkt underställd överbefälhavaren och med 
möjlighet för överbefälhavaren att låta en eller "era militärbefälhavare disponera hela 
eller delar av E # i händelse av kris eller krig. E # (ck därför leva vidare.

Inledningsvis innehöll Första "ygeskadern en blandad sammansättning av "ygplans-
typer och det var först i slutet av $%-talet som den var enhetligt utrustad med A )* Lan-
sen, tolv divisioner. Senare, i samband med ombeväpningen till AJ )+ Viggen, tillkom 
fem lätta attack"ygdivisioner SK '%, främst för närsamverkan med markstridsförband. 
Genom att attackdivisionerna sammanhölls i en eskader kunde en betydande kapacitet 
utvecklas, som genom kontinuerlig utbildning och ofta återkommande övningar växte 
i kompetens. Detta framkom bland annat under alla de uppvisningar och förevisning-
ar som genomfördes inför svensk och utländsk expertis. Attackförbanden utmärkte sig 
också i incidentberedskapen.

Första "ygeskaderns stabs fredslokalisering till Göteborg innebar att staben i myck-
et kunde fokusera på krigsuppgifterna, såväl vad gällde förbandens som den egna sta-
bens kompetens. Med fokus på stridsuppgifterna prioriterades, utöver förbanden, ett 
omfattande och säkert sambandsnät, en underrättelsefunktion som täckte hela opera-
tionsområdet, en väl tillgodosedd analysfunktion och funktioner för samverkan med 
mark- och sjöstridskrafter. Därigenom skapade och vidmakthöll E # en synnerligen hög 
kompetens och beredskap. 

Under Lansenepoken påbörjades en viss användning av attack"ygförbanden i luft-
försvarsuppgifter. Det gällde till exempel luftförsvar av västgötabaserna. Detta innebar 
att former och metodik utvecklades vad avsåg sektorchefs/militärbefälhavares ledning 
av A )*-förband i luftförsvarsuppgifter. Då Första "ygeskadern utrustades med AJ )+ i 
början av +%-talet ökade luftförsvarsuppgifterna så att förbanden rutinmässigt deltog 
i incidentberedskapen. Inför ombeväpning av E # till JAS )& Gripen och med ett suc-
cessivt minskande antal egna "ygförband påbörjades i början av &%-talet utbildning av 
"ygkommandochefer och Flygvapenledning för att överta CE #:s hela ledningsansvar 
från den # oktober #&&,, vilket också genomfördes planenligt. E #:s sista år användes för 
administrativ avveckling och formellt upphörde E # den siste juni #&&$. 

Första "ygeskadern verkade i nästan $% år. Den åtnjöt förtroende och respekt. Frå-
gor har ställts om hur E # skapat detta. Frågor har också ställts om hur eskaderstaben 
med så ringa antal personal kunde leda förbanden, utarbeta operativa verk och order, 
ta fram taktiska anvisningar, genomföra omfattande utbildnings- och övningsverksam-
het, sköta ett omfattande samarbete med överbefälhavaren, militärbefälhavarna, Kust-
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!ottan, med mera och samtidigt kämpa för E ":s existens. Lennart Andersson har här 
givit svaren på dessa frågor. 

Lennart Andersson har byggt boken om Första !ygeskadern på djupgående studier 
av ett stort antal dokument. Han har dessutom genom personliga kontakter med perso-
ner som varit verksamma inom E " säkerställt att det som uttrycks i dokumenten verkli-
gen legat till grund för det som skett inom verksamheten. Det vill säga, att dokumenten 
verkligen beskriver hur det var i verkligheten – åtminstone tills ”bläcket hade torkat”.

Lennart Andersson har i boken om Första !ygeskadern i huvudsak skrivit om E ":s 
attackfunktion – medeltungt och lätt attack!yg. Han har tidigare i Svensk Flyghistorisk 
Tidskrift redovisat spanings!ygets tidiga historia, det som senare också blev en del av 
E ". De övriga delarna i E " – transport- och signalspanings!ygförband och delansvar 
vad avser det civila transport!yget i krig – #nns inte med i denna bok utan kommer 
förhoppningsvis att redovisas i ett senare verk.

Lennart Andersson har med sin bok om Första !ygeskadern tillgodosett många öns-
kemål. Det är en dokumentation som alla vi som verkat i E " och vi som har intresse 
av !ygvapnets historia länge har väntat på. Lennart Anderssons tidigare producerade 
bokverk är en garanti för att boken om Första !ygeskadern uppfyller högt ställda krav.

Båstad den "$ augusti, %&"&

Bert Stenfeldt
Generalmajor
(Tjänstgjorde vid Första !ygeskadern åren "'$%–"'(% som fält!ygare, divisions- och 
!ygchef, chef för operationsavdelningen och operationsledare samt som eskaderchef 
"''&–"'').)
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!. Inledning

Attackeskadern var det svenska försvarets kanske slagkraftigaste komponent under kalla 
kriget. Formellt hette organisationen Första "ygeskadern och betecknades E !, men po-
pulärt var den känd som ”ÖB:s klubba”. E ! var "ygvapnets o#ensiva komponent som 
skulle sättas in mot den angripare som med hjälp av invasion över havet eller över land-
gränsen försökte anfalla Sverige. 

Med attackeskadern skulle överbefälhavaren kunna slå till hårdare, mer koncentrerat 
och på längre avstånd än med något annat av de medel som stod honom till buds. Då-
varande Chefen för Första "ygeskadern, Björn Bjuggren, skrev !$%&:

Vi måste därför sätta in E ! hänsynslöst, 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 "ygplan och robotar senare. Då kan det vara för sent.!

Förbanden måste härvid vara beredda på stora förluster. Detta kräver god anda och hög 
stridsmoral. En förutsättning härför är att besättningarna i våra "ygplan har förtroende 
för den chef eller ledare som sänder ut dem för att dö.'

Våren !$%$ ledde Chefen för armén Curt Göransson en övning i Skåne med milo Syds 
ledning under militärbefälhavaren Krokstedt. Vid slutgenomgången varnade Göransson 
för den hänsynslösa insats, framförallt av attacken, som han ansåg hade präglat operatio-
nerna för "ygvapnets del. Vid ett krigsspel i försvarsstaben som ordnats för !$() års för-
svarskommitté, vilket avsåg ett sovjetiskt anfall mot Skåne, sattes attackeskadern in med 
alla divisioner redan under spelets första dag och eskadern förlorade då halva sin styrka.&

Dessa exempel kan få tjäna som en illustration av den anda som präglade Första "yg-
eskadern. O#erviljan var, åtminstone på ledningsnivån, stor, men det fanns också röster 
som pekade ut de brister som fanns och som kanske i onödan kunde ha äventyrat den 
"ygande personalens liv i krig:

Det kunde inte vara sant. Flyga attack med vårt skol"ygplan SK %* med sina svaga motorer, 
som gav sämre prestanda än vad gamla Vampire från )*-talet kunde prestera, inget pansarskydd 
för besättningen, inga motmedel, inga navigeringshjälpmedel, känslig för isbildning (…)!)

För att kunna sätta in anfall med det svenska attack"yget krävdes underrättelser om 
+entliga dispositioner, varför man samlade in uppgifter på olika sätt, bland annat genom 
"ygspaning. En del av denna underrättelseverksamhet skedde redan i fred. Målpärmar 
med beskrivningar över tänkbara anfallsmål iordningställdes och olika händelseförlopp 
kunde simuleras och studeras. Den angripare det alltid handlade om var Sovjetunionen. 
Eftersom en mängd fartyg skulle behövas till den invasions"otta som var nödvändig för 
ett sovjetiskt anfall på Sverige höll man kontinuerligt reda på antalet fartyg i Östersjön 
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genom att bland annat räkna in- och utpassage. De olika fartygstyperna studerades och 
lastförmågan beräknades. Bland annat med hjälp av radarspaning kunde man studera 
hur det gick till när sovjetiska stridskrafter övade kustinvasion.#

I ett arbete av Tommy Pettersson om $ygvapnets luftoperativa doktrin !%#&–!%'' 
görs en analys av de bärande elementen i $ygvapnets inriktning och denna analys ger 
bland annat en bra karakteristik av det svenska attack$yget. Den beskriver hur man 
strävade efter en centraliserad ledning som skulle kunna kraftsamla i tid och rum och 
det man efterhand alltmer fokuserade på var sjömål i samband med kustinvasion. Al-
ternativt skulle attackeskadern sättas in i indirekt samverkan med armén mot en gräns-
invasion i norra Norrland.

Vissa företeelser i E !:s historia kom efterhand att minska i betydelse eller helt över-
ges. Det gällde exempelvis de tankar som funnits på att anska(a massförstörelsevapen i 
form av kärnvapen eller kemiska vapen, den planering av anfall mot )entliga basområ-
den som fanns, samt den direkta samverkan med armén som planerats och övats. Un-
der !%'*-talet kom dock ett nytt lätt attacksystem (SK '*) att tas fram för samverkan 
med armén, huvudsakligen vid försvar mot en gränsinvasion i norra Sverige. Det kärn-
vapenhot som länge styrde utvecklingen av $ygvapnets bassystem påverkade även at-
tack$ygets baser och det gjorde också de förändringar som senare kom i synen på hur 
bassystemet skulle utformas.'

Den svenska krigsplaneringen byggde i princip på att förvarning skulle komma i så 
god tid så att den enorma mobiliseringsapparaten kunde dras i gång och att mobili-
seringen av hela samhällets resurser i stort sett hann genomföras före ett krigsutbrott. 
Huruvida detta skulle ha fungerat i verkligheten är förstås en fråga som är öppen för 
diskussion. Visserligen kan Sverige under det kalla krigets ständiga krigshot sägas ha 
varit en sorts ”beredskapssamhälle i stor skala”, som professor Kent Zetterberg skriver i 
förordet till rapporten Blixt från hotfull himmel. Hela samhället medverkade med vik-
tiga funktioner i ett samlat totalförsvar. Den stora frågan är ändå om denna beredskap 
hade fått komma till sin rätt om det blivit allvar. Framför allt, hade den svenska stats-
ledningen reagerat på ett adekvat sätt på förändringar i omvärlden så att det gått att i 
tid få fram de resurser som behövdes för att försvara landet mot ett väpnat angrepp?

Hela beredskapssystemet byggde i hög grad på att mobiliseringen under de första 
kritiska dygnen skulle lyckas. Bland annat av politiska skäl hade man bestämt att hela 
landet skulle försvaras, och inte bara de områden som var lätta att skydda eller som av 
olika skäl kunde anses vara viktiga att ha kontroll över. Idéer om ett så kallat kärnför-
svar slog aldrig igenom och det var inte heller fråga om att man skulle ha ett rent peri-
feriförsvar bara vid gränserna. Detta gjorde att en stor mängd militära förband måste 
mobiliseras för att hela ytan skulle kunna täckas.

Zetterberg menar att den svenska krigsberedskap som inleddes i och med krigsut-
brottet !%+%, sedan fortsatte, inte bara till andra världskrigets slut, utan i realiteten ända 
fram till avvecklingen av Sovjetimperiet !%%*–!%%!. Under denna '*-årsperiod satsade 
Sverige mycket stora ekonomiska och andra resurser på sitt totalförsvar och speciellt på 
det militära försvaret.
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Efter !#$% övergick man till en mer långsiktig, vilande beredskap som efterhand 
kompletterades med en incidentberedskap. Det fanns ett system med i förväg planera-
de, successiva beredskapshöjningar, som var tänkt att i första hand avhålla en presumtiv 
angripare från att anfalla Sverige. I andra hand, om landet ändå utsattes för ett angrepp, 
skulle det försvaras. Olika delar av försvaret kom in på olika steg i denna beredskaps-
trappa. Bland annat &ygvapnet och Första &ygeskadern kopplades till stor del in redan 
på de lägre beredskapsnivåerna och hade alltså hög beredskap.

Till skillnad från armén, som med sin mer långsiktiga beredskap satsade på utbild-
ning och förrådsställning av materiel för en stor numerär av krigsförband, kom &yg-
vapnet att utbildas, utrustas och utformas enligt andra principer. Första &ygeskadern, 
den organisation som är föremål för denna undersökning, var en av de resurser som låg 
i ständigt hög beredskap och som sannolikt skulle ha blivit bland de första som hade 
drabbats av krigets verkningar, eller som själva skulle ha öppnat eld med skarpa vapen 
– om det blivit allvar.

Det blev aldrig något krig för Sveriges del och när kalla kriget var slut närmade sig 
även Första &ygeskaderns historia sitt slut. E ! hade då verkat i över femtio år som en del 
av det svenska försvaret. Den var då sedan länge inte längre en ren attackeskader, men 
den ansågs ändå som organisation ha spelat ut sin roll. Första &ygeskadern avvecklades 
därför till sist den "' juni !##%.

Med stor säkerhet framhåller jag att tolv divisioner A "(A med robot '$ i en organisa-
tion, E !, under åren !#%)–** utgjorde en synnerligen betydelsefull fredsbevarande funk-
tion och helt klart en säkerhetspolitisk stabiliserande faktor.

Bert Stenfeldt, CE ! !##'–#$*

Frågeställningar
Denna studie är avsedd att utgöra en historik över Första &ygeskadern. En typ av ”gräs-
rotsperspektiv” har anlagts både vid val av material och i själva framställningen. Synvin-
keln är därför oftast E !:s och mer sällan exempelvis &ygvapnets eller försvarets i stort. 
Idén är också att inte bara beskriva hur E ! såg ut, utan också hur det var tänkt att dess 
&ygplan och personal skulle användas i krig.

Vad kan det då vara intressant att titta på? Organisationen som sådan, ledning, hot-
bild, krigsuppgifter, övningar, samverkan med armén och marinen, eventuell interna-
tionell samverkan, och förstås materielen i form av &ygplan och robotar, skulle kunna 
utgöra områden att studera. De frågor jag har föresatt mig att försöka besvara framgår 
här nedan. Flera av frågeställningarna sammanfaller med dem som låg till grund för, 
eller som framkom under FOKK-projektets vittnesseminarier.
– Vilka var E !:s krigsuppgifter och hur skulle de lösas? Förekom någon politisk styr-

ning i detta sammanhang?
– Hur övade man för krigsuppgiften och skedde några påtagliga förändringar i övnings-

mönstret under perioden?
– Hur utvecklades den av E ! använda materielen, främst &ygplan och ammunition? 
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Hur påverkades E ! av ABC-vapenfrågorna, både vad avser angriparens eventuella 
användning av sådana vapen och svensk utveckling av kemiska vapen och kärnvapen?

– Vilken var E !:s förmåga och vilken uthållighet hade man, personellt och materiellt?
– Hur behandlades avvägningsfrågorna mellan attack#yg och övervattensfartyg av E !:s 

representanter?
– Hur planerades samverkan med armén och marinen, samt med luftförsvaret?
– Hur såg hotbilden ut och vilken beredskap hade E !? Skedde några förändringar un-

der perioden?
– Hur förändrades E !:s ledning, organisation, sammansättning och basering 

över tiden? Hur påverkades E ! av förändringarna i #ygvapnets och försvarets 
ledningsorganisation?

– Finns på E !-nivån tecken på anpassning eller förberedelser för eventuellt samarbete 
med väst?

Terminologi, med mera
Det militära språket, bland annat sättet att förkorta ord, skiljer sig från vedertagna civila 
skrivregler. För att öka textens läsbarhet har i möjligaste mån både det speci$kt militära 
språket och även de #esta förkortningar undvikits. Förkortningen fpl kan förekomma 
i tabeller och liknande och uttyds #ygplan. CE ! betyder Chefen för Första #ygeska-
dern och CFV betyder Chefen för #ygvapnet. I övrigt hänvisas till vidstående tabell.

Förkortningar

Asstril Attack- och spaningsstridsledare KC Kommandocentral

Bakom Bakre klargöringsområde Lfc Luftförsvarscentral

CE 1 Chefen för Första !ygeskadern O-bas Ordinarie bas

CF 6, etc Chefen för F 6, etc Savak Spanings- och attackövervakare

CFV Chefen för !ygvapnet T-bas Tillfällig bas

E 1 Första !ygeskadern Uom Uppställningsområde

Fpl Flygplan Upl Uppehållsplats

Framom Främre klargöringsområde

Typbeteckningarna på #ygplan och robotar har förändrats under den tidsperiod som 
behandlas. Tidigare skrevs #ygplanens typbeteckningar med versal i början och i övrigt 
små bokstäver, exempelvis Tp för transport. Förkortningen för robot, rb, skrevs, lik-
som exempelvis srak för sprängraket, utan versal, eftersom robotar räknades som am-
munition. I och med att datorer började komma i bruk gick man över till att använda 
endast versaler i typbeteckningarna, exempelvis SK %&, TP '(, RB &". För att inte för-
virra läsaren används här det senare skrivsättet genomgående, utom i direkta citat. Det 
kan också noteras att robotar ursprungligen $ck beteckningar i en nummerserie som 
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började med #$$. Detta ändrades sedan på så sätt att #:an ströks. RB #$% och RB $% är 
alltså samma robot.

Krigs&ygfält betecknades länge med ett nummer och ett ortsnamn, vilka båda tidi-
gare var hemliga. För att underlätta för läsaren anges här normalt både fältnummer och 
ortsnamn, till exempel fält ' Hasslösa. Det bör dock observeras att olika ortsnamn kan 
förekomma för ett och samma &ygfält. För närmare studium av basfrågor hänvisas till 
boken Svenska !ygbaser (FOKK publikation nr !#)(.

Oftast har dåtida benämningar bibehållits och använts i stället för dagens motsva-
righeter, men denna regel har inte följts slaviskt. På !)"$-talet användes exempelvis be-
nämningarna uppställningsplats och startplats. De förra fanns i uppställningsområdena 
en bit från &ygfältet och de senare var belägna i startbanans ändar. Längre fram började 
man skilja på de rena uppställningsplatser som fanns längst bort från &ygfältet, och de 
klargöringsplatser som fanns i de bakre och främre klargöringsområdena (Bakom resp 
Framom). Skillnaden kan ibland vara di*us, men här har den sentida beteckning an-
vänts som bäst motsvarar den nämnda platsens funktion.

Flygvapnet, armén, marinen, &ygstaben, med &era organisationsenheter, skrivs här 
utan versal, precis som man enligt skrivreglerna gjorde under större delen av den tids-
period som behandlas.

När olika dokument refereras avser beteckningen CE !, Chefen för Första &ygeska-
dern, normalt ”myndigheten” Första &ygeskadern och inte den person som var chef 
för E ! vid ett visst tillfälle, trots att det ibland kan vara så att det är just chefens åsik-
ter som kommer till uttryck. Normalt hade dokumenten tagits fram och skrivits av en 
specialist, kanske en kapten eller en major i staben, eller en arbetsgrupp, för att sedan 
godkännas och undertecknas av chefen.

Det måste också påpekas att de operativa order, taktiska planer, bestämmelser och 
normer som redogörs för, gällde när de skrevs, men sedan genomfördes kanske verk-
samheten på ett mer eller mindre annorlunda och till verkligheten anpassat sätt. Att det 
enligt CE !:s operativa order fanns en viss utgångsbasering som gällde vid mobilisering, 
betyder inte att man med hundraprocentig säkerhet kan utgå från att E ! skulle baseras 
på detta sätt i ett verkligt läge med kanske oförutsedda förutsättningar.

”Anvisningarna är av grundläggande karaktär. Detta innebär att de kan frångås då angripa-
rens uppträdande kräver detta. Oavsett de anvisningar som i fred kan ges för lämplig taktik 
är det väsentligaste i krig att snabbt +nna den taktik som verkligen leder till framgång.”)

Bakgrund
Den svenska säkerhetspolitiken och det militära tänkandet kom under andra halvan av 
!)%$-talet att präglas av den allt starkare motsättningen mellan öst och väst. Förhopp-
ningarna om ett nordiskt försvarsförbund infriades inte och Sverige valde i stället att stå 
neutralt i förhållande till stormaktsblocken. I praktiken var det dock aldrig någon tve-
kan om var landet hörde hemma och i största hemlighet gjordes vissa förberedelser för 
att kunna ta emot hjälp från NATO. På hög nivå skedde kontakter för att förbereda ett 
samarbete i krig och på underrättelsetjänstens område inleddes samarbete även i fred.
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Under !#$%-talet blev det efterhand allt mer klart att ett eventuellt krig mellan Sov-
jet och USA skulle komma att utkämpas med kärnvapen och att även ett sovjetiskt an-
fall mot Sverige sannolikt skulle innebära användning av kärnvapen. Åtminstone den 
teoretiska planeringen för &ygvapnets utveckling inriktades på kärnvapenkrig och det 
fanns starka krafter inom landet som förespråkade svensk anska'ning av kärnvapen i 
form av taktiska atombomber.

Hur pass överhängande krigsrisken uppfattades varierade naturligtvis över tiden och 
vid vissa tidpunkter, exempelvis i samband med Kubakrisen !#"(, var världen nära ett 
totalt kärnvapenkrig. Idén om ”massiv vedergällning” började emellertid ifrågasättas, 
eftersom det efterhand stod klart att följderna av ett totalt kärnvapenkrig i praktiken 
var oöverblickbara. Sannolikt skulle stora delar av jordens befolkning utplånas och dess-
utom skulle livsbetingelserna för eventuella överlevande förstöras.

Terrorbalansen fungerade krigsavhållande så länge det ömsesidiga hotet kunde upp-
rätthållas, men den fungerade inte som svar på ett mindre angrepp. NATO införde där-
för !#") en ny doktrin med graderad vedergällning.

I alla historiska studier måste ett försök göras att åtminstone i tanken återskapa de 
förhållanden som rådde under studerad tidsperiod. Annars blir sammanhangen svåra 

Attack!ygets besättningar 
var de första som skulle 
möta "enden över Öster-
sjön om det blev krig. Flyg-
förarna Folke Andersson, 
Alf Svensson och Lars Erik 
Svensson på attack!ottil-
jen F 14 i Halmstad.
Foto Bernt Malmqvist via SFF.



!"

att förstå. Under perioder av kalla kriget upplevdes krigshotet som överhängande och 
högst påtagligt. Många minns skriften Om kriget kommer, som gav både vuxna och ge-
nerationer av barn mardrömmar om nätterna.

Det var inte frågan om ifall det skulle bli krig igen, andra världskrigets slut var ju inte 
långt borta, utan det var snarare frågan om när det tredje världskriget skulle börja. Un-
der nästan hela perioden fanns befattningshavare och annan personal som själva hade 
upplevt andra världskriget. Ryska spioner, nedskjutningen av den svenska DC-#:an, 
hotfulla händelser i utlandet – allt samverkade till att den svenska beredskapen och den 
enorma ekonomiska satsning som gjordes på försvaret tedde sig helt rimlig i skenet av 
det hot man upplevde sig vara utsatt för.

Mot denna bakgrund verkade alltså det svenska $ygvapnet. O%ciellt utpekades ing-
en trolig motståndare, men den svenska neutralitetspolitiken är vid det här laget grund-
ligt analyserad och därför behövs här ingen sådan diskussion. Det är alltså idag känt 
att man på hög nivå alltid utgick från att det var Sovjetunionen som var motståndaren 
och att man räknade med hjälp från väst i händelse av ett sovjetiskt anfall mot Sverige.

Huruvida Sverige skulle kunna komma att anfallas ensamt eller endast i samband 
med ett större krig stormakterna emellan, diskuterades och uppfattningen om detta 
ändrades över tiden. Denna fråga hade naturligtvis avgörande betydelse för hur försva-
ret skulle utformas, vilket även frågan om hjälp utifrån hade.

Första $ygeskadern var en av de viktigare komponenterna i försvaret. Den var länge 
helt och hållet o&ensiv och också helt inriktad på anfall mot sovjetiska stridskrafter på 
havet, i kustområdet vid Östersjön, i Finland och Danmark, samt i Norrbotten vid 
gränsen mot Finland. Den utgjorde en resurs som överbefälhavaren hade direkt tillgång 
till och kunde sätta in i det mest kritiska läget.

Sannolikt hade Första $ygeskaderns förluster blivit höga om landet råkat i krig. Med 
tanke på spioneri och allt mer utvecklad spaningsteknik kan man anta att de ”hemliga” 
attack$ygbasernas lägen var kända. Högst troligt var just de baserna prioriterade mål 
för de första attackerna mot landet, med kärnvapen eller konventionella vapen. När de 
svenska Lansen- eller Viggenplanen sedan skulle ha satts in mot en invasions$otta eller 
andra mål skulle de sannolikt ha mötts av ett i krigets inledningsskede i stort sett oför-
svagat sovjetiskt luftförsvar.

Första flygeskadern (E !)
Ursprungligen fanns i $ygvapnet endast en $ygeskader. Den var inte organiserad i fred, 
utan utgjorde en del av $ygvapnets krigsorganisation och fungerade som operativ led-
ningsorganisation för de olika $ottiljerna. I och med försvarsbeslutet år !'() infördes 
en ny organisation som innebar att fyra $ygeskadrar numrerade från E ! till E ( skulle 
vara ständigt organiserade. Eskadrarna var blandade och innehöll olika $ygslag. Under 
E ! i Stockholm sorterade exempelvis F ! (medeltung bomb), F ( (lätt bomb), F !) (lätt 
bomb) och F !* (jakt), senare även F !+ (jakt).

Enligt riksdagsbeslut !'(" om utökning av jakt$yget på bomb$ygets bekostnad änd-
rades $ottiljernas eskadertillhörighet så att E ! blev en ren bombeskader. De $ottiljer 
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Beskrivning över E 1:s ursprungliga sex ordinarie krigsbaser (Bas 60)

F 6 Karlsborg. Flottilj!ygfält i fred. Permanentad bana byggd 1950. Bansystemet omlagt och utökat 1956. Ett, 
senare två Bakom och ett Uom byggdes sydväst om fältet.

F 7 Såtenäs. Flottilj!ygfält i fred. Bana byggd 1951–1952 och en andra bana blev klar 1956. Bakom för två di-
visioner anlades öster om fältet och ett mindre Bakom norr om fältet.

Fält 6 Hasslösa. Gammalt krigs!ygfält beläget en mil sydost om Lidköping, ursprungligen byggt 1939–1940. 
Bana byggdes 1956. Bakom för två divisioner låg nordost om fältet och ett mindre Bakom nära fältet. Ett Uom 
fanns öster om fältet.

Fält 8 Moholm. Ursprungligen två närbelägna krigs!ygfält, fält 8 Mockeltorp, 11 km söder om Töreboda, och 
fält 9 Kyrketorp, 2 km söder om fält 8, båda byggda 1939–1940. På fält 9 fanns tre stycken 700 m rullbanor i 
form av en triangel. Ny bana byggdes 1953 tvärs över båda fälten och från och med den 4 februari samma år 
benämndes basen fält 8–9, alternativt fält 8/9. Från 1958 användes beteckningen fält 8. Ett större Bakom samt 
Uom byggdes ut nordost om fältet och ett mindre Bakom nära fältet.

Fält 20 Råda. Ursprungligen kallat fält 20 Björnegården, beläget 4 km väster om Lidköping. Byggt 1940–1941. 
Tre stycken 900 m rullbanor byggdes 1942–1943. Ny bana byggd 1954. Bakom för tre divisioner fanns sydväst 
om fältet och ett Uom var beläget längre åt sydväst.

Lidköping. Ursprungligen fält 21 Ekgården, 3 km sydsydost om Lidköping. Byggt 1940–1941. Avhemligat 1945 
och endast bibehållet som nödlandningsstråk. Bana  byggdes 1958. Samtidigt använt som Lidköpings civila !yg-
plats och därför användes inte det hemliga fältnumret i basens benämning. Bakom för två divisioner fanns nord-
ost om fältet och ett Uom i riktning sydost.
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De sex ursprungliga attack!ygbaserna låg alla inom ett väl tillbakadraget och skyddat, geogra"skt begrän-
sat område i Västergötland: Såtenäs (F 7), Råda (fält 20), Lidköping, Hasslösa (fält 6), Moholm (fält 8/9) och 
Karlsborg (F 6). Karta Samuel Svärd.

Denna kartskiss över Hasslösabasen 1978 visar hur attackbaserna normalt var utformade. Nere till vänster 
syns basens start- och landningsbana med taxibana och i basens södra ände "nns så kallade PUF-plattor i 
böjen mellan startbanan och taxibanan. Via en taxiväg mot nordost kommer man till det bakre klargörings-
området, som har plats för klargöring av två divisioner, och längst i öster "nns ett mer tillbakadraget upp-
ställningsområde, där bland annat reparationer kunde utföras. Karta Krigsarkivet.
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Banlängder 196110

Bana Bredd x längd (m)

Karlsborg 06–24 40 x 2 300

Såtenäs 01–19 40 x 2 300

Såtenäs 11–29 40 x 2 000

Söderhamn 13–31 40 x 2 550

Halmstad 01–19 40 x 2 300

Ronneby 01–19 40 x 2 300

Fält 6 Hasslösa 35 x 2 000

Fält 8 Bällefors 40 x 2 000

Fält 20 Råda 35 x 2 000

Lidköping 30 x 2 000

Flygfoto över Moholmsbasen, november 1961. Denna bas bestod av två gamla krigs!ygfält från kriget som 
byggts ihop. Den kortare bana som syns på bilden är en rest från den ena av de gamla baserna och den nya 
2 000 meter långa bana som byggdes 1953 kom att binda samman de gamla !ygfälten. Foto Krigsarkivet.
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I de skyddade, bakre klargöringsområdena skulle !ygplanen förses med bränsle och ammunition. Lid-
köpingsbasens klargöringsområde låg i direkt anslutning till startbanan. Nere till vänster på skissen syns 
PUF-plattorna mellan banan och taxibanan i basens norra ände och därifrån går !ygplanvägen till klar-
göringsplatserna. Här fanns plats för 25 !ygplan. I skissens övre del syns bland annat baracker för personal, 
platser för ammunitionsupplag, bränslecisterner och vägen till uppställningsområdet (Uom). Skiss Krigsarkivet.



!!

som från "#$% lydde under E " var F & i Karlsborg, F ' i Såtenäs, F "$ i Halmstad och 
F "' i Ronneby, vilka samtliga var bomb(ottiljer eller motsvarande.

Sedan november "#$' hade emellertid begreppet bomb, egentligen lätt och medel-
tung bomb, ersatts av ett nytt begrepp, attack. Alla bomb(ottiljer ombenämndes at-
tack(ottiljer."" Detta medförde bland annat också att (ygplanens typbeteckningar 
ändrades. Attack- eller bombversionen av J !", som tidigare betecknats B !", blev nu 
A !". Temporärt kallades även den tvåmotoriga B "% för A "%, men snart gick man till-
baks till den gamla typbeteckningen för detta (ygplan.

Attackeskaderns historia börjar alltså år "#$%.

" Underlag för E " operativa verksamhet och ledning. 
CE ", "/$ "#&). E "(H), Exp, F I, vol "!.

! Underlag för E " insättande…. CE " till CFV,  
"%/$ "#&). FS(H), Centralexp, F I, vol #.

) Wennerholm, !**+, sid. "*"–"*!.
$ Wallinder-Mähler, sid. )+!.
+ Askelin (intervju med Göran Tode).
& Pettersson, sid. "&".
' Stenfeldt, !**$, sid. $!.

% Andersson, !**%.
# Taktiska anvisningar för lätta attack(ygförband. 

MHS, "%/"! "#%&.
"* PM över längd, bredd och bärighet hos FV ba-

nor…, FF/FB till FS &/"" "#&". FS(H), Centralexp, 
E I, vol "*%.

"" Mobplan, Serien G nr I. CFV till Konungen,  
"/"* "#$'. FS(H), Centralexp, B I, vol !+a.

Attackeskaderns huvuduppgift var anfall mot fartyg i en invasions!otta på väg mot Sverige. De vapen man 
kunde sätta in var främst raketer och bomber, senare också robotar. Foto SFF.
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!. Arvet från andra världskriget (#$%&–#$'")

Attackeskaderns verksamhet är o(ensiv. Genom relativt hög beredskap redan i fred och 
stor rörlighet utgör attackförbanden det vapen, med vilket )enden tidigast kan beräknas 
nås även på relativt stort avstånd från vår kust eller gräns.

Attack*yget är ett precisionsvapen som skall insättas på de uppgifter, som gör bäs-
ta resultatet för krigföringen i stort och på sådana uppgifter, där attack*ygets räckvidd 
och rörlighet rätt utnyttjas. Anfallen skall i regel endast utföras mot ”feta” mål, där god 
verkan kan nås med relativt liten insats och där förlusterna står i rimlig proportion till 
vinsten.#

Det kan vara lämpligt att i en historik över attackeskadern ta avstamp i #$%& års försvars-
beslut. En försvarskommitté hade tillsatts #$%' för att utreda försvarets organisation och 
#$%+–#$%, utarbetade överbefälhavaren underlag för kommitténs arbete. Enligt över-
befälhavaren skulle *ygstridskrafternas uppgifter bland annat omfatta attackanfall mot 
en invaderande )ende och hans framskjutna baser. Försvarskommittén fortsatte annars 
på den tidigare inslagna linjen med förskjutning från bomb- och spanings*yg till mer 
jakt*yg, inklusive nattjakt, något som *ygvapnet ännu så länge saknade.

Man föreslog även att benämningen bomb*ottilj skulle ändras till attack*ottilj, ef-
tersom *ygplanen i större utsträckning skulle vara beväpnade med raketer och auto-
matkanoner än med bomber. Tidigare hade beteckningarna tungt (eller medeltungt) 
och lätt bomb*yg använts. Som ovan nämnts ändrade *ygvapnet #$%, typbeteckning-
arna på *ygplanen.

Försvarskommitténs förslag lämnades i november #$%, och det innebar att endast tre 
attack*ottiljer skulle )nnas kvar. F # i Västerås skulle omvandlas till nattjakt*ottilj och 
F + i Karlsborg skulle läggas ned. I överbefälhavarens underlag hade funnits tre olika 
nivåer för attack*yget: "--, !%- och #&- *ygplan och kommittén hade alltså valt lägsta 
nivån (tre *ottiljer à +- *ygplan). CFV föreslog i sitt yttrande över kommitténs betän-
kande att jakt*yget skulle förstärkas med '- procent, att ytterligare en nattjakt*ottilj 
borde tillkomma och att attack*yget borde bestå av fyra *ottiljer, alla med tvåmotoriga 
*ygplan. Riksdagens beslut blev att *ottiljerna F +, F ,, F #% och F #, skulle vara at-
tack*ottiljer, att F + och F , skulle ombildas till tvåmotoriga *ottiljer, och att F # skulle 
omvandlas till nattjakt*ottilj.!

Det normala *ygplansbehovet för en attack- eller dagjakt*ottilj var +- *ygplan. Av 
dessa räknades "$ som operativa (tolv per division och tre för stabsgruppen), åtta skulle 
utgöra översynsbehovet, det vill säga åtta *ygplan beräknades kontinuerligt vara un-
der reparation eller översyn, och tretton var ersättnings*ygplan för förluster. Den ”för-
stärkta” *ottilj som CFV hade föreslagit skulle ha totalt $- *ygplan: ', linje*ygplan (#& 
per division och tre i stabsgruppen), #! för översynsbehovet och !# ersättnings*ygplan."
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Den av CFV föreslagna #$-procentiga förstärkningen av jakt%ottiljernas %ygplans-
bestånd stannade i riksdagsbeslutet vid endast tre %ottiljer och CFV återkom i oktober 
&'"( med nya förslag om hur %ygvapnet skulle utvecklas. Han ville nu att ytterligare 
sju jakt%ottiljer skulle förstärkas med #$ procent, men också att ytterligare en attack-
%ottilj skulle omvandlas till nattjakt%ottilj, vilket innebar att endast tre attack%ottiljer 
skulle återstå. Två av dem skulle dock få samma #$-procentiga förstärkning som jakten.

I princip skulle det innebära tre %ottiljer med sammanlagt !"$ %ygplan, det vill säga 
samma antal som fyra %ottiljer à )$ %ygplan! I praktiken skulle attackeskadern kun-
na sätta in omkring &$$ av dessa %ygplan samtidigt. Detta förslag ledde dock inte till 
några nya beslut."

Attackflottiljerna
I slutet av &'"( hade F ) i Karlsborg ombeväpnat till SAAB A !& och hade #( sådana 
%ygplan i tjänst. Vid F * i Såtenäs hade två divisioner fått A !&, men den ena av di-
visionerna, liksom %ottiljens tredje division, bytte i stället till den tvåmotoriga SAAB 
B &(B, varför man vid årets slut hade !' A !& och !# B &(B i tjänst. Året därpå var %ot-
tiljen helt utrustad med B &(B.

Både F & i Västerås och F &" i Halmstad var som tidigare utrustade med B &(B. På 
F &" fanns #$ %ygplan, men på F & som skulle bli nattjakt%ottilj &'"( hade antalet redan 

En grupp B 18B från F 14 i Halmstad. När Första !ygeskadern blev en ren attackeskader 1948 var tre av de 
ingående fyra !yg!ottiljerna utrustade med denna tvåmotoriga !ygplanstyp och den fanns kvar i tjänst 
ända till 1957. Foto SFF.
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minskat till #$ stycken. F #% i Ronneby, slutligen, hade $# stycken av torpedversionen 
T #&B och ett mindre antal lånade B #&B. Totalt förfogade E #:s förband över närmare 
!"' (ygplan av typerna B #&B/T #&B och A !#. Under #)"# ersattes F %:s B #&-plan med 
jetversionen av (ygplan !#, A !#R och i slutet av året hade man fått "" sådana (ygplan."

Attack(ygplanens beväpning bestod av automatkanoner och bomber, men nu till-
fördes även attackraketer. I februari #)*& ombaserades #. divisionen F #% med B #&B 
och T #&B till Kalixforsfältet vid Kiruna för att pröva raketernas tillförlitlighet och 
trä+säkerhet under sträng kyla. Bland annat (ög man i (era timmar på & &'' m 
höjd för att ordentligt kyla ned raketer och avfyrningsinstallation innan raketerna 
avfyrades.$

Krigsfall och krigsbasering
Hur skulle då E # ha använts om det blivit allvar? Under senare delen av #)*'-talet och 
större delen av #)"'-talet laborerade man med två krigsfall i krigsplanläggningen: IIS 
(Syd) och IIN (Nord), vilka båda avsåg krig mot Sovjetunionen. Det fanns också ett 
krigsfall IIC, men det togs fram bara i studiesyfte och någon detaljplanering genom-
fördes inte för denna variant, eftersom den ansågs osannolik.

Besättningarna i en division B 18B står här uppställda för order strax innan start, sannolikt på ett krigs!yg-
fält i samband med en övning. Flygplanen är utrustade med raketställ. Foto SFF.
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Jaktplanet J 21A användes även som attackplan, då betecknat A 21A, och denna version fanns på !ottiljerna 
F 6 och F 7 under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Ett par mekaniker hänger upp raketer under 
höger vinge på ett !ygplan från F 7 i Såtenäs. Foto SFF.

I krigsfall IIS skulle stora delar av försvarsmakten grupperas i Sydsverige för skydd 
mot ett sovjetiskt anfall där. Flygvapnet skulle i samverkan med armén och marinen 
försvara Sydsverige, medan en mindre del skulle försvåra #entliga $ygföretag i östra 
Svealand. Kraftsamling skulle kunna ske mot Gotland, mot #entlig lufttrupp i meller-
sta och södra Sverige och mot landstigningsföretag på ostkusten. För E %:s del bestod 
uppgiften i att ingripa mot #entliga företag riktade mot södra Sverige, invasionsföre-
tag mot Gotland och ostkusten, samt luftlandsättning i mellersta och södra Sverige.

Krigsfall IIN avsåg sovjetiskt anfall mot Övre Norrland via Finland och då skulle 
$ygvapnet med fem till sju $ottiljer verka där, samt med två till tre $ottiljer i östra Svea-
land. En mindre del, två $ottiljer, skulle kunna stödja försvaret av södra Sverige för att 
avvärja samtidig invasion av Gotland, Skåne, ostkusten eller norrlandskusten.

Den operativa krigsplanläggningen innefattade för E %:s del anfall mot invasions-
styrkor under överskeppningsskedet och vid urlastning vid kusten, i gynnsamma fall 
även i ilastningshamnar om dessa var belägna i Danmark eller västra Finland, samt om 
luftläget medgav, viktiga framskjutna $ygbaser, robotbaser och robotförråd på andra si-
dan Östersjön, främst i sydvästra Finland, längs nordtyska kusten och i Danmark. Från 
framskjutna baser kunde B %&B även nå Baltikum. Dessutom skulle F %' kunna utföra 
minfällning, huvudsakligen under mörker, mot Norra Kvarken, Ålands skärgård, norra 
inloppet till Stora Bält, väster om Anholt och i Läsö Ränna, i samband med invasions-
företag även mot #entliga hamnar, i gynnsamma fall även på andra ställen.'
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Det kan vara av intresse att se hur E # skulle utgångsbaseras, alltså hur $ygförbanden 
skulle grupperas före eller i inledningsskedet av ett krig. Eskaderstabens uppehållsplats 
hade tidigare legat i Karlsborg, men $yttades till Lidköping och varje $ottilj utom F " 
tilldelades två krigsbaser vardera. Exempelvis för krigsfall IISN, samtidigt anfall mot 
både södra och norra delen av landet, gällde från och med den # september #%&% föl-
jande utgångsbasering:

F ' Fält ( Mockeltorp och fält % Kyrketorp
F " Såtenäs (beredd underställas CE ), fält *+ Malmesjaure)
F #& Fält !+ Björnegården och fält !# Ekgården (beredd underställas CE ), 

 fält !( Gunnarn)
F #" Fält ' Hasslösa och fält " Jonstorp(

Norrlandseskadern E ) uppsattes endast i krig.

Björn Bjuggren
Paul af Uhr hade lett första $ygeskadern ända sedan #%&!, men den *# mars #%)! ef-
terträddes han av Björn Bjuggren. Bjuggren kom under sin tolv år långa tid som CE # 
(#%)!–#%'&) i högsta grad att sätta sin personliga prägel på verksamheten. Han hade på 
trettiotalet blivit känd som störtbombtaktikens främste företrädare i Sverige och han 
hade under en period varit chef för störtbomb$ottiljen F & på Frösön.

För att kunna bedöma operativa möjligheter och förstå besättningarnas problem och 
svårigheter skulle en $ottiljchef vara in$ugen på $ottiljens krigs$ygplan och han skulle 
känna till deras prestanda och praktiska begränsningar, ansåg Bjuggren. Åtminstone i 
fred skulle han kunna följa sitt förband i luften, exempelvis under tillämpningsövningar. 

E 1:s förste chef Paul 
af Uhr efterträddes 
1952 av den legenda-
riske Björn Bjuggren, 
som under åren fram 
till 1964 kom att sätta 
sin personliga prägel på 
verksamheten. Han del-
tog själv i stor utsträck-
ning i !ygtjänsten.
Foto Krigsarkivet.
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Om så inte skedde, skulle han vare sig klara av att ge order för krigsföretag eller e#ektivt 
och säkert kunna leda $ygutbildningen i fred.

Bjuggren skrev också att det var av stor betydelse för andan vid en $ottilj att $ottilj-
chefen $ög krigs$ygplan. Detta ”kan betyda mycket för vissa $ygförares $ygvillighet 
samt den ständigt återkommande diskussionen om $ygtilläggen”. Han ville att hän-
syn skulle tas till detta vid tillsättande av $ottiljchefer för E %:s förband så att han &ck 
dugliga sådana.'

Under hela sin chefsperiod $ög Bjuggren själv inte bara E %:s $ygplanstyper utan 
även många andra av $ygvapnets typer. Han hade innan han tillträdde tjänsten som 
CE % $ugit in sig på B %(, B %", A !% och A !%R. Den sistnämnda, eller rättare sagt J !%R, 
$ög han för första gången på F %) den %' juni %'*%. Han $ög in sig på J !"B Vampire 
på F + den !%–!! januari %'*, och på J !' Tunnan på F %) den !!–!* juni samma år och 
kunde sedan $yga E %:s A !"B och A !'B.

Han deltog kontinuerligt i E %:s övningar och $ög då B %"B, T %"B, A !%, A !%R och 
A !'B. Efter en sjukperiod under första halvåret %'*- började han åter $yga Sk %- samt 
A ,!A Lansen i baksits och han in$ögs på A ,!A på F %( den !) september samma år. 
Efter sjukdom våren %'*( skedde återin$ygning den %' maj %'*" på F (. Bjuggren del-
tog därefter åter med A ,!A i exempelvis eskaderövningar, men i mindre omfattning 
än tidigare, ända fram till %'-,.%)

Bristerna
Både A !% och B %" var produkter av andra världskriget och den tekniska utvecklingen 
gick snabbt vidare i omvärlden. Framförallt ändrades $ygplanens prestanda i och med 
att jetmotorn infördes, även om den slog igenom senare för attack- och bomb$ygplan 
än för jaktplan, men även den jetmotordrivna A !%R hade, i jämförelse med många ut-
ländska motsvarigheter, undermåliga prestanda. Bjuggren var medveten om detta och 
insåg att B %" endast kunde användas nattetid eller i skydd av dåligt väder. Detta illus-
treras exempelvis av hans genomgång efter en eskaderövning som han höll den - april 
%'*!, alltså bara en vecka efter att han tillträtt som CE %.

Behovet av personlig inspektion
Som komplement till den rutinmässiga signalmedelsrapporteringen, eller vid brott på förbindelserna som 
ersättning för denna, är personlig inspektion nödvändig. Dess främsta uppgift bör vara att hålla den ope-
rativa ledningen underrättad om sådana förhållanden, som väsentligt påverkar operationernas genomför-
ande, och som i regel icke alls eller endast med svårighet rutinmässigt kan rapporteras med signalmedel. 
Detta gäller främst psykologiska faktorer och särskilt den !ygande personalens stridsvärde. Jämsides här-
med bör inspektionsverksamheten avse att ge moraliskt stöd åt i första hand divisionscheferna och övrig 
!ygande personal.

Björn Bjuggren, maj 196011
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Eskaderövning hade genomförts i februari och inbegrep attackföretag under dager 
och mörker. En nordstat stred mot en sydstat och gränsen gick längs linjen Falkenberg–
Bolmen–Hanö. Eget #yg utgjordes av E $ med stab och förband baserade på västgöta-
baserna, samt försvarsjakt från F " baserad på Hagshult, Kalmar och fält %& Hultsfred. 
F $' och F $& var baserade på hemmabaserna, men skulle planlägga sina företag som 
om de vore baserade i Västergötland.

Kriget bröt ut i gryningen den %$ januari och från och med klockan sju på morgonen 
anbefalldes en timmes startberedskap för eskaderns förband. Det var mulet och disigt 
och F (, F & och F $& hade dimma, på F ( låg den kvar hela dan. I övrigt rådde dålig 
sikt och låga moln, men trots detta anföll F &, F $' och F $& Tönnersjömålet.

Resultatet var dåligt. Exempelvis lyckades F & bara trä)a en *ngerad stridsvagn och 
av (++ skjutna skott trä)ades endast $$ *gurer. Tre #ygplan trä)ades av rikoschetter. 
”Dagen torde även vara ett av de få exempel på, när fpl B $, kan utnyttjas under dager”, 
skrev Bjuggren med tanke på typens sårbarhet dagtid.

Några dagar senare gjordes ett nytt anfall mot Tönnersjömålet, men nu glömde fö-
rarna från F & att göra undanmanövrer för luftvärn under stigning och ingång mot må-
let och vissa sköt med (+ graders bankning. Samtliga undersked säkerhetshöjden och 
tre #ygplan skadades av rikoschetter. Två av planen kom in tvärs skjutriktningen och 
Bjuggren anmärkte torrt i samband med genomgången att det var egendomligt att de 
ensamma förarna som kommit efter förbandet i övrigt inte kunde hålla reda på an-
fallsriktningen. Sammanlagt sköt man ($ raketer, men inte en enda trä)ade målen…

Avslutningsvis konstaterade CE $ att ”det torde stå klart för de #esta, att fpl $, an-
vändning i krig (med hänsyn till prestanda och modernitet) i huvudsak måste begränsas 
till uppträdande i mörker och dåligt väder under dager”. Eftersom vissa övningar ändå 
av praktiska skäl genomfördes under dager poängterade Bjuggren att man måste se till 
att personalen inte *ck för sig att detta skulle kunna förekomma i krig.$!

Materielen var inte förstklassig och tydligen fanns också allvarliga brister i utbild-
ningen som påverkade krigsdugligheten hos attackförbanden. Även om hyggliga re-
sultat kanske kunde uppnås vid skjutning mot de mål man brukade öva mot och som 
man kände till, var det en annan sak att genomföra ett anfall under mer verkliga förhål-
landen. Den !( augusti $"-! *ck därför samtliga #ygförare som då var i tjänst vid F (, 
F $' och F $& order att utföra enskild bombfällning och raketskjutning. Syftet var att 
kontrollera de enskilda förarnas färdigheter i anfall mot icke kända mål. Nu visade det 
sig emellertid att många förare av olika anledningar inte genomförde övningen och yt-
terligare ett antal lyckades inte lägga upp sina anfall så att de kunde fälla några bomber.

Bjuggren skrev i sitt manus inför genomgången, att av eskaderns $$% #ygförare fäll-
de endast &' bomber i första anfallet och ,+ i det andra. ”För detta betalar svenska fol-
ket ungefär '- miljoner om året” fortsatte han. ”Detta är vad man på industrispråket 
kallar för dålig verkningsgrad!” Till råga på allt visade det sig att även om målet hade 
varit ett större handelsfartyg så hade endast tio procent av bomberna kunnat räknas 
som trä)…$%

Bjuggren tog nu itu med de brister som uppdagats och genomförde bland annat en 
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kritisk genomgång av gällande anvisningar om mål och ammunitionsval. Man kom 
snabbt fram till att gällande grunder och beräkningar var missvisande. De hade base-
rats på gynnsamma yttre omständigheter, exempelvis jämn och känd vind, lätt urskilj-
bart mål, och så vidare. Det lilla underlag som fanns från fältmässiga anfall gav bara en 
ungefärlig uppfattning om vilken insats som krävdes för att uppnå tillräcklig verkan, 
men det #ck nu tjäna som riktmärke när måltyperna prioriterades som underlag för 
fortsatt diskussion.

Det svåraste var att vid låg molnhöjd anfalla fordon och trupp, materialupplag, 
järnvägsstationer och $ygfält. Av denna anledning önskade man sig en %"" kg fall-
skärmsbomb eller napalmbomber som kunde fällas på låg höjd utan att skada det egna 
$ygplanet. E %:s anfallsmål ordnades vidare i prioritetsgrad:

Prioritet %: Radarstationer, styrstationer och startplatser för robotar, ej stridsgruppe-
rad trupp, järnvägslinjer, startbanor och kryssare.

Prioritet &: Tåg, $ygplan och materiel på $ygbaser, stridsvagnar, luftvärn och artil-
leri, bangård med ställverk, betongbroar, stålbroar, träbroar, transportfartyg i hamn 
och jagare.

Upphängning av 50-kilos-
bomber i bombställen på ett 
B 18-plan från F 14 i Halm-
stad. Denna !ygplanstyp 
kunde bära alternativt två 
500-kilosbomber, tre 250-ki-
losbomber, eller tio 50-kilos-
bomber i bombrummet inuti 
kroppen, samt ytterligare 
åtta 50-kilosbomber under 
vingarna. Foto SFF.



!"

Prioritet !: Fordonskolonner och fordonsanhopningar, materiel på bangårdar och i 
brohuvud, stabskvarter och förråd i sten- och träbyggnader, pontonbroar, invasionsfar-
koster och pråmar samt transportfartyg till sjöss."#

Vidare utvecklades mörkertaktiken. Hösten "$%& hade i samband med en övning på 
västkusten påbörjats försök med lysbomber vid mörkeranfall mot fartygsmål. Resulta-
ten blev till att börja med dåliga, eftersom det var svårt att hitta fartygen i mörkret. Den 

1949 års eskaderövning
Även 1949 års eskaderövning hade givit upphov till kritik av olika slag. E 1 hade då tillhört ”sydmakten”, men 
deltagande förband hade ändå varit baserade norr om motståndaren, som utgjordes av jakteskadrarna E 2 
och E 3. Attackförbanden !ck endast "yga på förutbestämda höjder och banor och det man övade var främst 
jaktstridsledning med hjälp av radar (ER IIIB) och för E 1:s vidkommande, målspaning och undanmanövrer. 
Förutsättningar var alltså föga realistiska, men, skriver CE 1 af Uhr i konceptet till genomgången efter öv-
ningen, ”Jag hade hoppats att alla skulle förstått detsamma och med fantasins hjälp levt med i övningarna 
som om det vore verklighet. Så har tyvärr icke alltid varit fallet”.

Man var i alla fall fältmässig baserade och kanske var det detta, att vara borta från hemma"ottiljen, som 
inbjöd till bus"ygning: ”F 6 presterade en bus-start den 13/9, branta svängar på låg höjd med vingkla#ar ute 
och minbomber under vingarna. Vi ha’ inte så gott om fpl, att vi kan bringa ev o#er på grund härav. Det !nns 
ingen som helst anledning att starta på detta sätt och det får absolut inte förekomma.”

”Förbanden har visat prov på både mycket dåliga och mycket bra anfall”, fortsätter af Uhr. Vid ett tillfälle 
när F 17 inte lyckades få klartecken för fällning låg man kvar i luften ovanför målet i 20 minuter, innan "ot-
tiljchefen till sist beslöt att gå mot andrahandsmålet. Innan dess hade emellertid en division, trots att anbe-
falld anfallstid var överskriden med 15 minuter, gått till anfall och fällt sina bomber, samtidigt som F 6:s tre 
divisioner anföll! Efter den berättigade kritiken kom kommentaren att det som skett hade ändå givit ”en bild 
av ett fältmässigt koncentrerat och koncentriskt anfall”.15

Det fanns alltså en hel del brister att rätta till.

Foto SFF.
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radar, PS-#$, som anska%ats för S #$ gick att använda mot fartygsmål, men den var inte 
tillräckligt noggrann för detta ändamål. En metod som fungerade någorlunda bra var 
dock att fälla lysbojar med hjälp av denna radar, för att sedan med hjälp av bojarna per 
radio dirigera det &ygplan som skulle fälla lysbomberna till rätt position. Radar anskaf-
fades sedan för inmontering i ett antal B #$B som tilldelades F #', varefter mörkeranfall 
kunde utföras med större precision. Dessa B #$B var beväpnade med lysbomber och 
tjänade alltså som målmarkörer för förbandets övriga &ygplan.#(

Övning ger färdighet 
Med övning och erfarenhet betecknades det snart som relativt lätt att hitta fartyg till 
sjöss, fälla lysbomber och leda in förband till anfall. Vid företag mot kust eller på land 
måste &ygsignalisten (radaroperatören) dock förbereda sig genom att med hjälp av kar-
tan rita en ”förvanskad” skiss som stämde överens med hur bilden av målområdet vi-
sades i radarskopet.#'

Vid fällning av lysbomber i samband med övningar gällde stora säkerhetsavstånd, 
eftersom man inte kunde riskera att fartyg eller människor trä%ades av nedfallande lys-
satser och bombkroppar. Runt målet fanns en riskzon som sträckte sig från # ))) m 
avstånd ut till * ))) m i alla riktningar och som måste vara fri. Trettio sekunder före 
fällning skulle &ygplanet tända sina strålkastare och om &ygplanet låg fel +ck man 
fällningsförbud.#$

En av de större övningar som genomfördes var krigsmaktsövningen (KMÖ) i sep-
tember #,*", då i princip hela försvaret övade i totalt #" dygn. Förutsättningen var att 
krig mellan öst- och västmakterna hade brutit ut och att Sverige var indraget i kriget på 
västmakternas sida. Sovjetunionen hade tagit Västtyskland, Danmark, Finland, Åland 
och nordligaste Norge, och hade satt in &yg- och sjöstridskrafter i anfall mot Sverige.

Strider pågick vid +nska gränsen och en invasion hotade från danskt område. I öv-
rigt riktades de sovjetiska anfallen mot svenska sjö- och &ygstridskrafter, men även mot 
andra mål. Gotland hade utsatts för hårda anfall och gick inte att använda som fram-
skjuten bas. En större invasion över havet och landgränsen förbereddes. Svensk mobi-
lisering hade genomförts och utgångsbaseringen var i stort sett intagen. Operationerna 
till sjöss hade medfört omfattande skador och förluster på svensk sida.

Den #-–#* september övades försvar mot en invasion från Baltikum i Oxelösunds-
området och därmed sammanhängande försvarsoperationer till sjöss och i luften. Flyg-
övningsområdet utgjordes av norra Östersjön och luftförsvarssektorerna O # och O ". 
Fastlandet motsvarade A-sidan i övningen och de &ygstridskrafter som tilldelats den 
sidan skulle baseras i möjligaste mån enligt gällande krigsplanering. B-sidans sjö- och 
&ygstridskrafter skulle använda baser belägna utanför övningsområdet. In&ygning i öv-
ningsområdet skulle ske österifrån enligt de &ygvägar ”som skulle ha valts av +enden 
under krigsmässiga förhållanden”.

Även det svenska &yget hade drabbats av omfattande skador och förluster och väst-
götabaserna var allvarligt skadade. Attackförbanden hade insatts endast i ett fåtal anfall 
och hade bara lidit måttliga förluster. Efter reorganisering med bland annat reserv&yg-
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plan disponerade E " omkring tio divisioner för övningen. De skulle baseras i östra 
Småland och skulle i första hand vara beredda att sättas in mot invasion mot Skåne. 
Vidare deltog E ! med "#–"$ divisioner jakt%yg och E $ med tre divisioner spanings%yg.

B-sidan hade $&& 'ktiva jaktplan och utförde bland annat " #&& spanings- och 
bombföretag per dygn, samt "( regementsanfall med )ärr%yg per vecka. Fienden dis-
ponerade också cirka (& atombomber."*

Av förutsättningarna för övningen framgår att man spelade upp ett scenario där det 
svenska försvaret, som vanligt, frestas man säga, hade mobiliserats i tid och även hade 
hunnit inta sin utgångsbasering under i stort sett ostörda förhållanden, men därefter 
räknade man med relativt sett ganska stora förluster. För E ":s del var exempelvis det 
viktiga O-basområdet i Västergötland allvarligt skadat, en övningsförutsättning som 
aldrig eller sällan återkommer under senare övningar.

Även om standarden i verkligheten var låg vinnlade sig Bjuggren alltid om att utåt 
framställa attack%yget som e+ektivt. Våren "*(! genomförde E " ett stort uppvisningsan-
fall mot Grän, några små kobbar utanför Utö i Stockholms skärgård. Drygt nio attack-
divisioner med mer än ,( %ygplan anföll med automatkanoner, över !&& raketer och (& 
ton bomber. Ett stort antal åskådare blev vederbörligen imponerade av det man 'ck se.#&

Det fanns också metoder för att ”bättra på” e+ekten av denna typ av uppvisningar. 
Efter skjutning och bombfällning hände det att målen för åskådarna såg oskadade ut. 
Ur övningssynpunkt var det förstås en fördel om målen kunde återanvändas av efter-
följande förband, men för en ”osakkunnig publik”, som Bjuggren skrev till %ottiljche-
ferna, var det ”ur psykologisk synpunkt önskvärt – nödvändigt” att målen förstördes 
på riktigt så att trä+verkan illustrerades. Vid uppvisningar ville han därför att målen 
skulle göras större och att sprängladdningar anbringades i målen. ”Så göres exempelvis 
i USA”. Vidare skulle man tänka på att uppvisningsanfall mot mål på mark och klip-
por gav bättre syn- och ljude+ekter än anfall mot mål på vatten.#"

Förbättrade resultat
De insatta åtgärderna gav snart resultat, vilket visade sig när Bjuggren kommenterade 
eskaderövningen "*(!. Sammanlagt ""* %ygplan från alla fyra %ottiljerna deltog, " "*- 
%ygningar och *# divisionsföretag genomfördes, ,( ton bomber fälldes och (#- raketer 
sköts. CE ":s omdöme om de attackföretag som utförts var att de hade genomförts väl 
och förbanden hade visat ”framåtanda och gott omdöme”.

Naturligtvis fanns fortfarande brister, bland annat i planeringen av företagen. Bjug-
gren påpekade att förarna helst skulle kunna terrängen på %ygsträckan och runt målet 
utantill så att de inte behövde använda karta eller %ygfoto. Om tiden medgav skulle 
målmodeller framställas för att underlätta förberedelserna. Vidare påpekades vikten av 
att genomföra noggranna bränsleberäkningar, speciellt vid de förband som var utrus-
tade med jet%ygplan. Fortfarande hade man problem med att förare tog upp för sent 
efter skjutning och att säkerhetshöjden underskreds.

Återigen hade nu visat sig att fpl ". och även A #" var lätta byten för 'entlig jakt. 
A #"R och A #. Vampire, som precis hade tagits i tjänst, hade även de begränsad möjlig-
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het att uppträda inom jaktförsvarade områden och det var möjligt bara om de utnytt-
jade lägsta höjd eller eventuellt skydd av moln. ”Det är beklagligt att snabbare utbyte 
av fpl #$ icke kan ske”, skrev Bjuggren. Hög fart var det viktigaste skyddet. Om man 
blev anfallen skulle man manövrera undan genom att göra snabba %anksvängar, samt 
små och snabba höjdväxlingar på låg höjd.&&

Eskaderövningarna 1953 och 1954 ur personlig synvinkel
Av Bert Stenfeldt, sedermera CE 1

I september 1953 baserades två divisio ner T 18 på ett krigs!ygfält i Västergötland för att delta i en eskader-
övning. Fältet hade inga hårdgjorda start- och landnings banor utan endast gräs. Det var beläget vid riksvä-
gen mellan Göteborg och Stockholm. Än i dag syns resterna av !yg plansvärnen i skogsbrynen och av en så 
kallad fält hangar. En del av de baracker som vi an vände 1953 "nns också kvar. Vi startade och landade tvärs 
över riksvä gen, som stängdes av. Vid mörker!ygning lystes start- och landningsstråket upp med ”stallyktor”! 
Jo, det är sant. Det var inte mycket till belysning. Ibland har jag und rat över vår skicklighet och över det be-
gränsade !ygsäkerhetstänkandet. Då jag ser resterna av värnen tänker jag på mekani kernas ytterst besvärliga 
arbetsförhållanden och det stora ansvar som åvilade dem.

Vi !ög oftast i division, det vill säga med åtta !yg plan. Det hände också att båda division erna ingick till-
sammans i en stridsgrupp. Det var liv och rörelser på !ygbasen och det fanns inte utrymme för minsta miss-
tag. Jag kommer ihåg att det var otroligt spännande och att stämningen var mycket god, åtminstone ibland 
oss unga fält!y gare.

Eskaderövning var det åter våren 1954 och F 17 baserades då med två divisioner T 18 på Hultsfredsbasen. 
Vi !ög som vanligt oftast under mörker och dåligt väder. En av da garna hade vi !ugit under natten och mor-
gonen och vi kom inte i säng förrän framåt kvällen. Divisionschefen meddelade att det inte skulle bli någon 
!ygning för oss under kommande natt. Larmet gick dock redan strax efter två på natten. På med kläderna, 
ut i bussen. Ordergivning i fältbaracken. De två divi sionerna skulle i stridsgrupp snarast anfal la luftlandsatt 
"ende som intagit järnvägs bangården i Borås!

Vi åkte ut till !ygplanen, som stod i skogsbrynen. Mekanikern till mitt !ygplan höll på att varmköra mo-
torerna. Det var kol svart. Det var kallt, !era minusgrader och det blåste. Det var bråttom. Mekanikern talade 
om att de värnpliktiga skrapat bort is från rodren! Jag klättrar upp i !ygplanet genom glasnosen och upp i 
förarstolen. Min navigatör, Gert Colbin sitter redan på plats. Jag startar motorerna. I nattens mörker stäl ler vi 
upp fyra och fyra, stora svarta maski ner, på gräsfältet. Belysningen består av små stallyktor.

Divisionschefen får klart att starta. Vi drar på. Isbitar smattrar mot !ygplankrop pen. Vi är i luften. Jag 
kryper närmare che fen. Jag ser divisionens åtta !ygplan nära, nära varandra. En bit bort ser jag andra di-
visionens åtta !ygplan, mäktigt. Vi !yger över moln med lanternorna släckta. Motorernas avgas!ammor ly-
ser upp de svarta !ygplanssiluetterna. Det känns kraftfullt, nästan andaktsfullt. Vi närmar oss Borås. Vi intar 
anfallsgruppering. Vi stiger, sväng er in, dyker. Rakt fram ligger Borås rangerbangård. Jag lägger siktet på en 
järn vägsvagn, fäller de "ngerade ”bomberna”. Följer chefen i upptagningen. Vi möter den andra divisionens 
!ygplan, som genom ”kniptångsanfallet” korsar våra banor! Nära, nära passerar vi varandra. Alla kla rar sig. 
Vi andas ut och svänger tillbaka. Förbandet går med högsta fart till Hults fredsbasen och landar. Genomgång 
efter !ygning. Alla är nöjda, allt har ju gått bra, och så förbereder vi oss för nästa företag.23
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En ny försvarsutredning hade tillsatts #$%$, men dess arbete hade fördröjts och först 
hösten #$"% lämnade överbefälhavaren sitt underlag till hur försvaret borde utvecklas 
under den närmaste tioårsperioden (ÖB "%). Inom armén såg man minskningen av an-
talet attack- och spaningsförband till förmån för jakten som ett bekymmer. Man ansåg 
bland annat att attack&ygets direkta samverkan med arméstridskrafterna blev åsidosatt. 
Därför föreslog några arméo'cerare i debattboken Motstånd mot stormakt. Fakta contra 
slagord i försvarsfrågan som kom ut #$"( en "(-procentig förstärkning också av attack-
&yget. Även överbefälhavaren föreslog bland annat att attack&yget skulle förstärkas en-
ligt samma principer som delvis var beslutade för jakten, det vill säga med utökning av 
antalet &ygplan. Det totala antalet attackplan skulle då bli !)(. #$"% års Luftförsvarsut-
redning hade samtidigt kommit fram till att antalet attackplan borde vara *%(.

I och med ÖB "% +ck det o,ensiva luftförsvaret, med bland annat anfall med at-
tack&yg mot en invaderande angripare och hans baser, återigen ökad betydelse, jämfört 
med det defensiva försvar med jakt&yg och luftvärn som under en period prioriterats. 
Nu skriver överbefälhavaren också att en förstärkning av attack&yget gör att övervat-
tensstridskrafterna får en mindre framskjuten plats. Flyget skulle alltså överta en del av 
marinens uppgifter i invasionsförsvaret. Några beslut ledde dock inte utredningsarbetet 
till, utan i stället tillsattes #$"" en parlamentarisk försvarsberedning.*%

Nu stod attackeskadern inför den första stora förändringen sedan #$%-, ombeväp-
ning till jetdrivna &ygplan. På F . hade man visserligen &ugit med A *#R sedan #$"#, 
men detta var ett konverterat kolvmotor&ygplan med högst måttliga prestanda. Först 
i tur att få ett modernare &ygplan var F #%, som skulle utrustas med A *-B Vampire 
under #$"!, men först när F ) och F . +ck A *$B Tunnan #$"% hade man &ygplan med 
radikalt annorlunda prestanda än tidigare typer.
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!. I väntan på moderna #ygplan ($%&!–$%&')

När jetmotorerna började ersätta kolvmotorer blev det de #ygplan som måste ha bäst 
fartresurser, det vill säga jaktplanen, som byttes ut först. För #ygvapnets del var J () 
Vampire, som kom i tjänst redan $%*', det första jetjaktplanet och $%&$ kom SAAB:s 
J (% Tunnan. Först i andra hand ombeväpnades attack- och spaningsförband med jet-
#ygplan och denna övergång inleddes $%&$, då F " +ck && stycken jetdrivna A ($R.

Påpekas bör att A ($R kom till användning som attackplan först sedan typen kasse-
rats som jaktplan, bland annat på grund av dåliga prestanda. I väntan på SAAB A !(A 
Lansen, ett #ygplan som var speciellt konstruerat för attackuppgiften, fortsatte man 
att utrusta de #esta av E $:s förband med andra typer av jetdrivna #ygplan och i prin-
cip handlade det om jaktplan som försågs med raketställ för att hjälpligt fungera som 
attackplan.

Till F $* kom &&, senare ', stycken, A ()B Vampire $%&!. Under två års tid behöll 
man också ett stort antal av de B $)B #ottiljen tidigare varit beväpnad med. Flottiljerna 
F ' och F " +ck båda *% stycken A (%B Tunnan under $%&*. Alla dessa #ygplan ersattes 
när leveranserna av A !(A Lansen kom igång och detta skedde under $%&' på F " och 
$%&" på F ' och F $*.

F $" +ck behålla sina T $)B, men från $%&* disponerade man även, som lån, elva 
A ($R, vilka skulle användas för att ge den #ygande personalen erfarenhet av jetdrivna 
#ygplan. Samma år tilldelades #ottiljens krigsorganisation också, som förstärkning, (, 
stycken B $)B. På F $" fanns som mest &' stycken T $)B och ($ inlånade B $)B ($%&$) 
och när A !(A började levereras $%&' fanns &, stycken av de äldre propellerdrivna #yg-
planen kvar.$

Krigsorganisationen
I krigsorganisationen hade varje division tolv #ygplan och #ottiljstaben hade ytterliga-
re fyra #ygplan. Det betydde att varje #ottilj skulle ha minst *, #ygplan. På F $" fanns 
dock så många #ygplan att man där under en period kunde sätta upp en -ärde divi-
sion. Utgångsbaseringen var fortfarande fält )/% Bällefors för F ', Såtenäs för F " och 
fält (, Råda för F $*. Dessa tre fält hade hårdgjord bana, vilket i princip var ett krav för 
basering av jet#ygplan. Övningar hade emellertid visat att start med full last och fulla 
tankar inte var möjlig med A () från fält (,. F $" baserades på fält ' Hasslösa och fält " 
Jonstorp med sina T $)B och B $)B.(

Av totalt *% planerade krigsbaser, plus tre för F & och för en #ygtransportdivision, 
skulle E $ enligt $%&* års basutredning utgångsgrupperas på fyra O-baser och därut över 
skulle man ha tillgång till tio T-baser. De krav som ställdes för allmän betjäning av at-
tackförband innebar att tre divisioner samtidigt skulle kunna betjänas vid alla baser, 
utom vid fem av T-baserna. Vid dessa fem T-baser skulle en division samtidigt kunna 
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betjänas. När det gällde samtidig bogsering och startning var kravet en och en halv di-
vision åt gången. Klargöring för företag skulle kunna ske av tre divisioner samtidigt på 
både O- och T-baser.

Basutredningens riktvärden för hur lång tid laddning av bomber eller raketer #ck 
ta var $% minuter vid O-bas och &%–"% minuter vid T-bas. Alla beräkningar var gjorda 
med den kommande A !' Lansen i åtanke. Man räknade med (' )ygplan i divisioner-
na, varav åtta operativa och resten i en reservgrupp. Utredningen hade också fått i upp-
drag att beräkna den merkostnad som skulle uppstå om attackdivisionerna förstärktes 
och #ck ($ )ygplan, varav tolv operativa, vilket var samma styrka som dagjaktdivisio-
nerna beräknades få.!

I den ambitiösa (*+$ års )ygbasplan delades )ygbaserna redan från början upp i at-
tack-, jakt- och spaningsbaser. Planen innebar att man siktade på att bygga eller moder-
nisera totalt "& krigsbaser och för attackens del innebar det tolv O-baser i Västergötland 
(sektor W '), fyra T-baser i Sydsverige, fyra T-baser i Östsverige, samt fyra T-baser i 
Norrland. Detta innebar i princip en '%%-procentig utökning av antalet O-baser!

Baserna #ck normalt ' %%% m bana, men de )ottiljer som skulle utrustas med A !' 
Lansen skulle ha ' !%% m huvudbana och detta gällde även fält '" Gunnarn. Vid T-
baserna räknade man med att kunna bygga startplatser eller startvärn för åtta )ygplan. 
Bland de )ygbaser som redan (*+$–(*+& hade försetts med permanentad bana ingick 
attackbaserna F $ Karlsborg, F & Såtenäs, fält $ Hasslösa, fält "/* Bällefors och fält '% 
Råda. Dessutom hade T-basen fält '" Gunnarn redan fått sin ' !%%-metersbana.,

För att sprida E (:s divisioner så mycket som möjligt i väntan på att de utlovade tolv 
O-baserna skulle bli tillgängliga försökte man basera högst två divisioner på varje bas. 

Klargöring av en A 28B Vampire från F 14. Attackversionen av J 28B var något av en nödlösning. Flygplanet 
kunde bära åtta attackraketer, men dess stridsvärde betecknades som begränsat och den praktiska aktions-
radien var kort. Foto SFF.
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Tills vidare fanns dock bara fem baser och fält # Badene försvann snart ur planeringen 
som den sjätte basen. Detta fält blev aldrig utbyggt, utan man satsade i stället på Lid-
köpingsfältet (före detta fält $%), som visserligen öppnats och inte längre var hemligt 
och börjat användas civilt, men som ändå försågs med permanentad bana %"#& och 
byggdes ut som krigsbas.

Vid mitten av %"#'-talet planerade man för följande utgångsbasering vid mobilisering:
Såtenäs %/F ( och $/F (
Karlsborg %/F ) och $/F )
fält # Badene %/F %* och $/F %*
fält ) Hasslösa %/F %( och $/F %(
fält $' Råda !/F ( och !/F %*
fält &/" Bällefors !/F ) och !/F %(.#

I stabstjänstövningen Krigsmaktsövning %"#( angavs följande teoretiska basering av E %. 
Här framgår även de två +ygtransportdivisioner som CE % förfogade över:

Karlsborg F ) (% div) %( A !$
Såtenäs F ( ($ div) ,
fält # Badene F ( (% div) , #$ A !$
fält &/" Bällefors F %* ($ div) ,
Rommehed F %* (% div) , )% A !$
fält ) Hasslösa F %( ($ div) ,
fält # Badene F %( (% div) , ## A !$
Fält !& Forsvik %. +ygtpgrp % Tp (", ) B !
Lidköping !. +ygtpgrp ! Tp &!

Ljungbyhed, Hagshult, fält !( Hultsfred, nybyggt fält i sydöstra Småland, Malmslätt, 
Tannefors, Bråvalla, fält $* Sommaränge, fält %* Tierp och Söderhamn skulle vara T-
baser. Märk väl att båda dessa uppställningar representerar ett önskat läge när baserna 
byggts ut. I själva verket kom ju exempelvis fält # aldrig att tas i anspråk.)

Eskaderns stridsvärde
I augusti %"#* sammanställdes en hemlig rapport som i detalj skärskådade E %:s strids-
värde. A $&B kunde bära åtta %*,# cm attackraketer. Teoretiskt skulle också anfall med 
två *'' l napalmbomber (konverterade fälltankar) kunna utföras, men eftersom verkan 
var dålig och +ygplanet alltid behövde bära extratankar skulle detta alternativ knap-
past bli aktuellt i krig. All +ygning måste på grund av otillräckliga fartprestanda ske på 
låg höjd och den praktiska aktionsradien var högst $#' km. Med start i Västergötland 
skulle man kunna nå mål i höjd med Ängelholm. A $&:s stridsvärde betecknades som 
begränsat, slagkraften ringa och den praktiska aktionsradien kort.

A $"B kunde bära %* stycken %*,# cm eller %# cm raketer, alternativt fyra stycken 
%& cm raketer. Även här fanns alternativet med *'' l napalmbomber, men planer på ett 
alternativ med två $#' kg bomber hade strukits. Verkan mot fartyg var ännu inte ut-



!"

provad och försök bland annat på Hästholmen #$%& med anfall med brandbomber mot 
stridsvagnar hade visat att brandbomber hade liten e'ekt.

Prov på Fc (Försökscentralen) med olika lastalternativ visade att den praktiska ak-
tionsradien för A &$B låg på (&"–()" km, varför ("" km fastslogs som riktvärde (&%" 
km utan extratankar). Detta gällde *ygning på låg höjd under radar, vilket oftast var 
ett krav på grund av risken för upptäckt. Man kunde från baserna i Västergötland nå 
Landskrona, med sparvarv möjligen Skånes sydkust. Extratankar övertogs från J &$A 
($(+ satser) och skulle räcka till ($ *ottiljföretag, om de fälldes varje gång.

Rullsträcka till lättning med #! raketer och fälltankar var & """ m vid plus &"°C, 
med startraketer # +%" m. Sammanlagt +"" satser startraketer (&% *ottiljföretag) hade 
beställts och levererades #$%!–#$%%. För att förbättra insatsmöjligheterna måste startba-
norna snarast förlängas vid mobilisering. A &$B:s stridsvärde mot jakt- och luftvärns-
försvarade mål betecknades som begränsat. Slagkraften var begränsad till vissa typer av 
mål och den praktiska aktionsradien utan extratankar kort.

Fpl #) kunde bära olika alternativ bestående av +"" kg, &%" kg eller %" kg bomber 
och var utrustad med en e'ektiv %, mm automatkanon som sköt med stor precision. 
Tillgången på bomber medgav cirka (" *ottiljföretag med tunga bomber och +" före-
tag med %" kg bomber. Mörker eller dåligt väder var dock ett måste. Aktionsradien var 
(%"–!%" km. F #, hade fått sex radarstationer av typ PS-#) för lokalisering av mål under 
mörker, men den hade begränsat värde.

F + och F , hade när rapporten sammanställdes !" stycken A &$, med skulle få +", 
samt !# respektive !, omskolade *ygförare. Flottiljen F #! blev fullt stridsduglig med 

bild 4:4

De första proven med napalm 
utfördes 1948. Här fäller en 
A 29B Tunnan napalmbomber 
i samband med en uppvisning 
på Rosersberg i november 1954. 
A 29B kunde bära två 400-liters 
napalmbomber, vilka utgjordes 
av konverterade fälltankar.  
Foto Krigsarkivet.
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#$ A %& i april "'#!. Där fanns så många som ($ förare. På F "$ fanns #) T "& och *$ 
B "&, inklusive lånade +ygplan, samt tio A %"R. Det stora antalet +ygplan medförde att 
divisionernas styrka hade kunnat ökas med #) procent till tolv +ygplan plus fyra i re-
serv. På F "$ fanns () förare.

Sammanfattningsvis konstaterade CE " att E ":s slagkraft var relativt ringa och be-
gränsad till vissa slag av mål. Som regel kunde +ygning endast ske på låg och lägsta 
höjd. O,cerarnas kvalitet, skrev han var ”med en del undantag – medelmåttig”. A %& 
och A %' kunde endast anfalla med raketer och risken för förluster genom närluftvärn 
bedömdes vara tre gånger större vid raketskjutning från " #)) m höjd än vid bombfäll-
ning från " %)) m höjd.

Om hela E " sattes in i ett samlat anfall skulle slagkraften vara &(! stycken "# cm 
raketer och $% stycken ()) kg bomber, alternativt ")& stycken %#) kg bomber. CE " 
målsättning var bland annat att förbättra trä-säkerheten så pass att cirka ")) landstig-
ningsbåtar kunde sänkas i ett eskaderanfall, men på grund av .entligt motverkan i form 
av luftvärn, åtminstone i de första anfallen, beräknades detta antal i realiteten nedgå 
till kanske #) stycken.

”Detta synes vara ett minimum med hänsyn till kostnaderna i fred med mera för 
E "”, konstaterade Bjuggren. Mot transportfartyg var verkan med de +ygplan och den 
ammunition som fanns ringa.$

Även om skjutresultat och annat kanske hade förbättrats var alltså det svenska at-
tack+ygets värde ännu så länge mycket begränsat, men det var naturligtvis inget som 
man skyltade med utåt. Den aktionsradie som anges för B "&, *#)–!#) km, är intres-
sant. Den praktiska aktionsradie som senare gällde för A *%A Lansen angavs med värden 
mellan %)) och *#) km. Statistik över bränsleförbrukningen under eskaderövningen i 
september "'## visade senare att man under övningar i fred kunde räkna med !#) km 

Raketanfall med A 29B Tunnan från F 6 i Karlsborg. Flygplanets beväpning bestod, förutom automat-
kanoner, av attackraketer av olika storlekar. Foto SFF.
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räckvidd med an- och åter#ygning på lägsta höjd, $"$ km med an#ygning på låg höjd 
och åter#ygning på hög höjd, samt %"$ km om hela #ygningen gjordes på hög höjd. 
Om landningsreserven minskades från !&& till '&& liter ökade räckvidden med ytterli-
gare "$ km vid #ygning på låg höjd.(

Det betyder att A '"A hade kortare räckvidd än sin föregångare, men skillnaden be-
ror troligen delvis på att olika taktik användes. Under den period då B )( var i tjänst 
kunde sannolikt delar av an- och åter#ygning genomföras på hög höjd, medan utveck-
lingen under A '"-perioden ledde till att all #ygning måste ske på låg höjd, vilket krävde 
mer bränsle och därmed förkortade aktionsradien.

Vinterproblem
Ett annat problem var att operationer vintertid med jet#ygplan krävde bättre snöröj-
ning än som tidigare varit fallet med propeller#ygplan. A "( hade luftintag nära marken 
och kvarliggande snösörja kunde lätt sugas in och förorsaka motorbortfall. I mars–april 
)*$! genomförde F )! en vinterövning i Övre Norrland med A "( där man +ck känna 
på dessa problem. Även #ygplanets (och/eller förarnas) bristande stridsvärde demon-
strerades. Vid raketanfall mot mål som representerade fordonskolonner på snötäckt is 
krävdes fyra–fem #ygplansanfall per förstört fordon, vid anfall mot #ygbas krävdes insats 
av två #ygplan för att uppnå ett förstört eller allvarligt skadat #ygplansmål.

Med fälltankar och åtta raketer nådde A "(-divisionerna med minimal marginal från 
fält "( Gunnarn till Boden-Luleåområdet vid #ygning på låg höjd. Även åter#ygning-
en måste ske på låg höjd om man skulle ha en chans att undkomma +entlig jakt. Med 
A "* räknade man med att kunna nå fram till Kalixlinjen, men för anfall mot gränsen 
eller in i Finland måste Kallax eller fält '" Heden, som ännu inte fått permanent bana, 
utnyttjas som T-baser. Dessa baser var dock sårbara för +entliga anfall och väntades i 
verkligheten bli svåra att använda i krig.*

E ):s beräknade förluster under Flygvapenövningen )*$% och övningar i sektor S ) 
och i sektor O ) samma år var så höga som "", ",, respektive '& procent. ”Dessa för-
luster skulle innebära att E ) i sin helhet – med hänsyn bland annat till det antal #yg-
förare som är tillgängligt efter omskolning till fpl A '" – skulle vara förbrukad efter sju  
à åtta krigsföretag”, konstaterade CE ). Troligen skulle endast de två första företagen 
kunna sättas in med full styrka, *% #ygplan, och därefter skulle antalet #ygplan kom-
ma att sjunka snabbt.

Anledningen till förlusterna kunde vara olämpligt målval, olämplig taktik eller in-
e-ektiv jakteskort. Missvisande statistik var en annan möjlig förklaring. CE ) tyckte 
att den var ”ensidig och schematisk” och att frågan måste utredas ytterligare. Eventu-
ellt måste E ) i större utsträckning än tidigare utnyttja mörker, dåligt väder och lägsta 
höjd.)&

Kamouflagemålning och maskering
Vad gällde A "*, som till skillnad från A "), A")R, A "( och B )( inte var kamou#age-
målad, märkte man snart att #ygplanen var lätta att upptäcka från luften både när de 
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stod på marken och vid #ygning på låg höjd. CE $ ville att de skulle kamou#agemålas 
redan i fred, eftersom det sannolikt skulle bli svårt att hinna med den detaljen vid mo-
bilisering. Anledningen till att planen inte hade målats i #ygvapnets standardfärgsche-
ma, mörkt olivgrön översida och ljust blågrå undersida, var att hastigheten på låg höjd 
ökade med $%–&% km/h när planet var omålat.

Eftersom A &'-planen redan i slutet av $'() skulle överlämnas till jaktförband nöjde 
man sig emellertid med att för utprovning måla en divisions #ygplan. Det fanns ett an-
nat problem med de omålade #ygplanen. De syntes dåligt i moln och för att undvika 
kollisioner vid #ygning i moln ville man måla vingspetsarna mörka. CE $ föreslog att 
#ygplanen vid en av F *:s divisioner skulle kamou#agemålas och att A "& Lansen skulle 
målas före leverans.$$ I mitten av $'(( genomförde $. divisionen F * försök med kamou-
#agemålade A &' och slutsatsen blev som väntat att attack#ygplan borde vara maske-
ringsmålade, åtminstone i krig.$&

I samband med de övningar som genomfördes hösten $'(( utfördes omfattande 
maskering av #ygplanen med maskeringsnät och lövruskor. Vid ett tillfälle fotografe-
rade F $$ från $$ %%% m höjd två attackdivisioner, $/F ) och &/F *, som stod uppställda 
på marken i sina uppställningsområden. På bilderna kunde man lätt hitta och räkna 
samtliga #ygplan. De omålade #ygplanen syntes tydligt igenom maskeringsnäten och 
de uthuggna uppställningsplatserna framträdde också tydligt på bilderna. CE $ föreslog 
att bättre maskeringsmateriel skulle tas fram.$"

Av praktiska skäl blev aldrig #er A &'B kamou#agemålade och även A "&A Lansen 
levererades till att börja med utan kamou#agemålning. Även om krigs#ygplanen ka-
mou#agemålades så kunde också de transportplan som E $ disponerade i krig avslöja 
en #ygbas läge. De var lätta att se från luften på grund av sin storlek och de var inte ka-
mou#agemålade. CE $ ville därför att både de Tp *' (DC-") och Tp +" Pembroke som 
ingick i de #ygtransportgrupper som skulle lyda under honom i krig skulle kamou#age-
målas på samma sätt som A "& på översidan. Även i detta fall var argumentet att ommål-
ning inte skulle hinna utföras i samband med mobilisering.$! Förslaget avslogs av CFV.

Praktiska prestanda
A &'B:s praktiska prestanda på förband fastställdes vintern $'(!–$'((. För att kunna 
bedriva övningar och ska,a erfarenheter av uppträdande i #ottilj och större förband 
befriades F ) under sommarhalvåret $'(( från grundläggande #ygslagsutbildning och 
organiserades i stället på tre övningsdivisioner. Vad gällde praktisk aktionsradie vid an-
fall i #ottilj så kom man fram till att vid start från baser i Västergötland så kunde mål 
omedelbart utanför Ystad (cirka "(% km) nås om fälltankar användes.

För #ygning på lägsta höjd fordrades fulla tankar och start med fulla tankar kunde 
inte genomföras utan startraketer om det inte var minusgrader. Ett stort problem var att 
starten blev för utdragen på grund av att den rök som uppstod vid användning av start-
raketer hindrade följande #ygplan från att starta. Det fanns alltså behov av att förlänga 
banorna vid E $:s O-baser. Utan fälltankar nådde man exempelvis bara Hallandsåsen 
(cirka &&% km, låghöjd) eller Landskrona (cirka &'% km, höghöjd).

stod på marken och vid flygning på låg höjd. CE 1 ville att de skulle kamouflagemålas
redan i fred, eftersom det sannolikt skulle bli svårt att hinna med den detaljen vid mo-
bilisering. Anledningen till att planen inte hade målats i flygvapnets standardfårgsche-
ma, mörkt olivgrön översida och ljust blågrå undersida, var att hastigheten på låg höjd
ökade med 10-20 km/h när planet var omålat.

Eftersom A 29-planen redan i slutet av 1956 skulle överlämnas till jaktförband nöjde
man sig emellertid med att för utprovning måla en divisions flygplan. Det fanns ett an-
nat problem med de omålade flygplanen. De syntes dåligt i moln och för att undvika
kollisioner vid flygning i moln ville man måla vingspetsarna mörka. CE 1 föreslog att
flygplanen vid en av F 7:s divisioner skulle kamouflagemålas och att A 32 Lansen skulle
målas före leverans." I mitten av 1955 genomförde 1. divisionen F 7 försök med kamou-
flagemålade A 29 och slutsatsen blev som väntat att attackflygplan borde vara maske-
ringsmålade, åtminstone i krig."

I samband med de övningar som genomfördes hösten 1955 utfördes omfattande
maskering av flygplanen med maskeringsnät och lövruskor. Vid ett tillfälle fotografe-
rade F II från 11 000 m höjd två attackdivisioner, 1/F 6 och 2/F 7, som stod uppställda
på marken i sina uppställningsområden. På bilderna kunde man lätt hitta och räkna
samtliga flygplan. De omålade flygplanen syntes tydligt igenom maskeringsnäten och
de uthuggna uppställningsplatserna framträdde också tydligt på bilderna. CE 1 föreslog
att bättre maskeringsmateriel skulle tas fram."

Av praktiska skäl blev aldrig fler A 29B kamouflagemålade och även A 32A Lansen
levererades till att börja med utan kamouflagemålning. Även om krigsflygplanen ka-
mouflagemålades så kunde också de transportplan som E 1 disponerade i krig avslöja
en flygbas läge. De var lätta att se från luften på grund av sin storlek och de var inte ka-
mouflagemålade. CE 1 ville därför att både de Tp 79 (DC-3) och Tp 83 Pembroke som
ingick i de flygtransportgrupper som skulle lyda under honom i krig skulle kamouflage-
målas på samma sätt som A 32 på översidan. Även i detta fall var argumentet att ommål-
ning inte skulle hinna utföras i samband med mobilisering.'4 Förslaget avslogs av CFV.

Praktiska prestanda
A 29B:s praktiska prestanda på förband fastställdes vintern 1954-1955. För att kunna
bedriva övningar och skaffa erfarenheter av uppträdande i flottilj och större förband
befriades F 6 under sommarhalvåret 1955 från grundläggande flygslagsutbildning och
organiserades i stället på tre övningsdivisioner. Vad gällde praktisk aktionsradie vid an-
fall i flottilj så kom man fram till att vid start från baser i Västergötland så kunde mål
omedelbart utanför Ystad (cirka 350 km) nås om fälltankar användes.

För flygning på lägsta höjd fordrades fulla tankar och start med fulla tankar kunde
inte genomföras utan startraketer om det inte var minusgrader. Ett stort problem var att
starten blev för utdragen på grund av att den rök som uppstod vid användning av start-
raketer hindrade följande flygplan från att starta. Det fanns alltså behov av att förlänga
banorna vid E i:s 0-baser. Utan fälltankar nådde man exempelvis bara Hallandsåsen
(cirka 220 km, låghöjd) eller Landskrona (cirka 290 km, höghöjd).
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Ett anfall mot trakten av Kemi i Finland från fält "# Gunnarn krävde fälltankar och 
mellanlandning på T-bas i Boden-Luleåområdet. Det var emellertid bättre att reducera 
bränslelasten än att använda startraketer, och landning på T-bas kunde bli nödvändigt 
både före och efter ett sådant företag sommartid.

Med yttre last beräknades den tid som åtgick för start av förbandet till två till tre 
minuter. Samlingen i luften skedde efter så kallad ”krök”, vilket innebar att de första 
rotarna svängde av i en krök från färdlinjen så att efterföljande $ygplan skulle hinna 
i kapp. Detta tog %–# minuter och var klart &'–(' km efter start. Startraketer kunde 
användas vid speciella uppdrag i division eller mindre förband och vid utrymning eller 
ombasering från förstörd eller skadad bas. Med lite bränsle och startraketer räckte så 
lite som !'' m rullsträcka för en nödstart.

Under övningar i april )*&& hade $ygplanen varit uppställda i värn +''–&'' m från 
fältet och hade bogserats därifrån längs grusvägar med hjälp av jeepar. Det tog )&–"' 
minuter att bogsera $ygplanen till startbanan och tjällossning skulle helt ha förhindrat 
användningen av dessa vägar. Den tid som var känslig för ,entligt anfall var "'–"# mi-
nuter inklusive motorstart. Antalet bogserfordon var för litet och de bogserga-ar som 
fanns gick sönder. Eftersom personalen hade varit oövad trodde man dock att tiderna 
skulle kunna förbättras.)&

I februari hade prov med startraketer genomförts vid +. divisionen F (. Man $ög ++ 
pass med sju $ygplan och mätte samtidigt även andra prestanda. Marschfarten på lägsta 
höjd var med lastat $ygplan i allmänhet %&'–%%' km/h, vilket var )('–)(& km/h lägre 
än med rent $ygplan utan balkar och raketer. Försämringen i stigtid till # ''' m var ",& 
till + minuter, till )' ''' m )'–)* minuter. Man räknade nu ut en trolig aktionsradie 
med last på +"&–+!& km.

Dragkraftsökningen med startraketer var relativt liten. Dessutom tände ibland inte 
båda raketerna, varför rotestart måste undvikas. Som tidigare nämnts försvårades också 
förbandsstart på grund av röken från startraketerna. CF ( avstyrkte därför anska.ning 
av startraketer till A "*. När start med full last och fälltankar inte var möjlig sommartid 
föreslog han i stället reducering av raketlasten till # lätta eller + tunga raketer. Flygpla-
net hade sommartid mycket sämre prestanda än vid kall väderlek, exempelvis var has-
tigheten med rent $ygplan i plan$ykt på lägsta höjd vid * ''' varv/minut ((& km/h, 
mot #&' km/h på vintern.)%

Man ansåg sig nu ha kommit fram till andra slutsatser för hur $ygplanet skulle an-
vändas taktiskt. Anfall skulle helst sättas in från hög höjd och med högsta möjliga fart. 
Vissa erfarenheter hade visat att ett $ygplan upptäcktes optiskt från marken först !–# 
sekunder innan det började skjuta. Anfall i $ottilj skulle i så fall helst ske med divisio-
nerna i jämnhöjd med varandra eller i trubbig $ank, vilket nedbringade tiden för själva 
anfallet till under en minut. Anfall i kolonn ökade luftvärnets möjligheter till motver-
kan och skulle undvikas.

Efter anfallet skulle man stiga brant rotevis i sol/ädersform. Vid risk för ,entlig jakt 
skulle man i stället sprida förbandet rotevis på lägsta höjd. Om man väntade ,entlig 
jakt redan under an$ygningen och ville uppnå överraskningse.ekt, eller om vädret 

Ett anfall mot trakten av Kemi i Finland från fält 28 Gunnarn krävde fälltankar och
mellanlandning på T-bas i Boden-Luleåområdet. Det var emellertid bättre att reducera
bränslelasten än att använda startraketer, och landning på T-bas kunde bli nödvändigt
både före och efter ett sådant företag sommartid.

Med yttre last beräknades den tid som åtgick för start av förbandet till två till tre
minuter. Samlingen i luften skedde efter så kallad "krök", vilket innebar att de första
rotarna svängde av i en krök från färdlinjen så att efterföljande flygplan skulle hinna
i kapp. Detta tog 6-8 minuter och var klart 50-70 km efter start. Startraketer kunde
användas vid speciella uppdrag i division eller mindre förband och vid utrymning eller
ombasering från förstörd eller skadad bas. Med lite bränsle och startraketer räckte så
lite som 400 m rullsträcka för en nödstart.

Under övningar i april 1955 hade flygplanen varit uppställda i värn 300-500 m från
fältet och hade bogserats därifrån längs grusvägar med hjälp av jeepar. Det tog 15-20
minuter att bogsera flygplanen till startbanan och tjällossning skulle helt ha förhindrat
användningen av dessa vägar. Den tid som var känslig för fientligt anfall var 20-28 mi-
nuter inklusive motorstart. Antalet bogserfordon var för litet och de bogsergafflar som
fanns gick sönder. Eftersom personalen hade varit oövad trodde man dock att tiderna
skulle kunna förbättras.'5

I februari hade prov med startraketer genomförts vid 3. divisionen F 7. Man flög 33
pass med sju flygplan och mätte samtidigt även andra prestanda. Marschfarten på lägsta
höjd var med lastat flygplan i allmänhet 65o-66o km/h, vilket var 170-175 km/h lägre
än med rent flygplan utan balkar och raketer. Försämringen i stigtid till 8 000 m var 2,5
till 3 minuter, till io 000 m 10-19 minuter. Man räknade nu ut en trolig aktionsradie
med last på 325-345 km.

Dragkraftsökningen med startraketer var relativt liten. Dessutom tände ibland inte
båda raketerna, varför rotestart måste undvikas. Som tidigare nämnts försvårades också
förbandsstart på grund av röken från startraketerna. CF 7 avstyrkte därför anskaffning
av startraketer till A 29. När start med full last och fälltankar inte var möjlig sommartid
föreslog han i stället reducering av raketlasten till 8 lätta eller 3 tunga raketer. Flygpla-
net hade sommartid mycket sämre prestanda än vid kall väderlek, exempelvis var has-
tigheten med rent flygplan i planflykt på lägsta höjd vid 9 000 varv/minut 775 km/h,
mot 85o km/h på vintern."

Man ansåg sig nu ha kommit fram till andra slutsatser för hur flygplanet skulle an-
vändas taktiskt. Anfall skulle helst sättas in från hög höjd och med högsta möjliga fart.
Vissa erfarenheter hade visat att ett flygplan upptäcktes optiskt från marken först 4-8
sekunder innan det började skjuta. Anfall i flottilj skulle i så fall helst ske med divisio-
nerna i jämnhöjd med varandra eller i trubbig flank, vilket nedbringade tiden för själva
anfallet till under en minut. Anfall i kolonn ökade luftvärnets möjligheter till motver-
kan och skulle undvikas.

Efter anfallet skulle man stiga brant rotevis i solfjädersform. Vid risk för fientlig jakt
skulle man i stället sprida förbandet rotevis på lägsta höjd. Om man väntade fientlig
jakt redan under anflygningen och ville uppnå överraskningseffekt, eller om vädret
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krävde så, skulle an#ygningen företas på låg höjd. $%–!% km före målet skulle man då 
stiga med högsta fart till $ %%% m eller molnundersidan och efter #ygning i plan#ykt 
med högsta fart skulle man sedan dyka mot målet.&'

För A () provades samma taktik, lång dykning från hög höjd mot målet så att even-
tuella solre#exer från #ygplanet vid undanmanövrar undveks. Därigenom visades även 
minsta möjliga målyta och dessutom var det enklare att hålla samman förbandet och 
komma in rätt mot målet. Förfaringssättet var dock farligt om #ygplanen upptäcktes 
tidigt av luftvärn, eftersom man låg på rakbana i genomsnitt i (! sekunder. Taktiken 
var lämpligt vid bra väder, annars var undanmanöver bättre.&)

Inspektioner och övningar
Den &&–&( augusti &*"" genomfördes ett test av #ottiljernas kuppberedskap. Man må-
lade över de svenska nationalitetsbeteckningarna på en B $:a med en vit fyrkant och lät 
den representera ett främmande militärt #ygplan, varefter man #ög runt och landade 
oanmäld på de #ottiljer som ingick i E &. Efter landning klockade man hur lång tid det 
tog innan någon reagerade och ”sabotage” utfördes också. Resultatet var nedslående – 
det tog överallt alldeles för lång tid innan #ygplanet överhuvudtaget uppmärksamma-
des och ännu längre innan några åtgärder vidtogs.&*

Övningsverksamheten var intensiv under &*"%- och &*+%-talen och i augusti &*"" var 
det också dags för ett övningsanfall mot målplatsen Grän, som utgjordes av tre skär i ha-
vet utanför Nynäshamn, där målområdena Österskär och Bodskär föreställde uppank-
rade ,entliga transportfartyg. F + deltog med tre divisioner baserade hemma i Karlsborg 
(T-bas Barkarby), F ' utgick med två divisioner från Bråvalla, F &! med en division från 
Barkarby och F &' med tre divisioner och en grupp från hemmabasen Ronneby (T-bas 
Nyköping). Fingerat jaktskydd fanns och fartygen var också skyddade av ,ngerad jakt.(%

Följande dag, den &) augusti &*"", genomfördes en samövning med kust#ottan. Man 
övade taktiskt anfall tillsammans med två ubåtsdivisioner mot en jaktskyddad sjöstyrka. 
Det var F &$ som skulle stå för jaktskyddet och i CE & anvisningar angavs att #ottiljens 
J (*-plan skulle motsvara sovjetiska MiG-&". F + deltog med tre divisioner och F ' med 
två. Sjöstyrkan bestod av kryssaren Tre Kronor och jagarna Gävle, Karlskrona, Malmö, 
Norrköping och Uppland. Den avgick från Hårs-ärden mot Gotska Sandön och un-
der de (" minuter som fartygen jaktskyddades skulle attackförbanden anfalla i ett enda 
koncentrerat anfall. Vid behov skulle Tullinge användas som T-bas efter företaget.(&

I september var det dags för den årliga eskaderövningen. Större delen av eskadern 
deltog: F + med två divisioner baserade på fält + Hasslösa, F ' med tre divisioner (varav 
en ur F +) på Såtenäs, F &! med en division på Karlsborg och F &' med tre divisioner på 
Ronneby. Söderhamn, fält &! Tierp, Uppsala, Bråvalla, Malmen och Kalmar var T-ba-
ser. Fienden förutsattes behärska Baltikum och sydvästra Finland och ett intensivt #yg-
krig hade pågått mot främst östra Mellansverige i ett par dagar innan övningen började.

Övningen var stort upplagd och genomfördes i samverkan med jakteskadern E $ och 
kust#ottan. Vid anfall mot öster (blått företag) skulle E $ stå för jaktskydd, vid anfall 
mot väster (röda företag) utgjorde E $ motståndarsidans #yg. Vissa röda företag skulle 

krävde så, skulle anflygningen företas på låg höjd. 30-4o km före målet skulle man då
stiga med högsta fart till 3 000 m eller molnundersidan och efter flygning i planflykt
med högsta fart skulle man sedan dyka mot målet."

För A 28 provades samma taktik, lång dykning från hög höjd mot målet så att even-
tuella solreflexer från flygplanet vid undanmanövrar undveks. Därigenom visades även
minsta möjliga målyta och dessutom var det enklare att hålla samman förbandet och
komma in rätt mot målet. Förfaringssättet var dock farligt om flygplanen upptäcktes
tidigt av luftvärn, eftersom man låg på rakbana i genomsnitt i 24 sekunder. Taktiken
var lämpligt vid bra väder, annars var undanmanöver bättre."

Inspektioner och övningar
Den 11-12 augusti 1955 genomfördes ett test av flottiljernas kuppberedskap. Man må-
lade över de svenska nationalitetsbeteckningarna på en B 3:a med en vit fyrkant och lät
den representera ett främmande militärt flygplan, varefter man flög runt och landade
oanmäld på de flottiljer som ingick i E 1. Efter landning klockade man hur lång tid det
tog innan någon reagerade och "sabotage" utfördes också. Resultatet var nedslående —
det tog överallt alldeles för lång tid innan flygplanet överhuvudtaget uppmärksamma-
des och ännu längre innan några åtgärder vidtogs.'9

Övningsverksamheten var intensiv under 1950- och 1960-talen och i augusti 1955 var
det också dags för ett övningsanfall mot målplatsen Grän, som utgjordes av tre skär i ha-
vet utanför Nynäshamn, där målområdena Österskär och Bodskär föreställde uppank-
rade fientliga transportfartyg. F 6 deltog med tre divisioner baserade hemma i Karlsborg
(T-bas Barkarby), F 7 utgick med två divisioner från Bråvalla, F 14 med en division från
Barkarby och F 17 med tre divisioner och en grupp från hemmabasen Ronneby (T-bas
Nyköping). Fingerat jaktskydd fanns och fartygen var också skyddade av fingerad jakt."

Följande dag, den 18 augusti 1955, genomfördes en samövning med kustflottan. Man
övade taktiskt anfall tillsammans med två ubåtsdivisioner mot en jaktskyddad sjöstyrka.
Det var F 13 som skulle stå för jaktskyddet och i CE 1 anvisningar angavs att flottiljens
J 29-plan skulle motsvara sovjetiska MiG-i5. F 6 deltog med tre divisioner och F 7 med
två. Sjöstyrkan bestod av kryssaren Tre Kronor och jagarna Gävle, Karlskrona, Malmö,
Norrköping och Uppland. Den avgick från Hårsfiärden mot Gotska Sandön och un-
der de 25 minuter som fartygen jaktskyddades skulle attackförbanden anfalla i ett enda
koncentrerat anfall. Vid behov skulle Tullinge användas som T-bas efter företaget."

I september var det dags för den årliga eskaderövningen. Större delen av eskadern
deltog: F 6 med två divisioner baserade på fält 6 Hasslösa, F 7 med tre divisioner (varav
en ur F 6) på Såtenäs, F 14 med en division på Karlsborg och F 17 med tre divisioner på
Ronneby. Söderhamn, fält 14 Tierp, Uppsala, Bråvalla, Malmen och Kalmar var T-ba-
ser. Fienden förutsattes behärska Baltikum och sydvästra Finland och ett intensivt flyg-
krig hade pågått mot främst östra Mellansverige i ett par dagar innan övningen började.

Övningen var stort upplagd och genomfördes i samverkan med jakteskadern E 3 och
kustflottan. Vid anfall mot öster (blått företag) skulle E 3 stå för jaktskydd, vid anfall
mot väster (röda företag) utgjorde E 3 motståndarsidans flyg. Vissa röda företag skulle
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bestå av tio–tolv divisioner ur både E # och E $, samt spanings%ygplan ur F &&, på sam-
ma sida som E &. Anfall i eskaderförband inom jaktförsvarat område skulle också övas.

E & utförde den &! och &' september tillsammans med målförband ur E # och E $ 
”röd %ygverksamhet” som skulle motsvara (entliga företag mot Sverige. Syftet med an-
fallen antogs vara att göra den svenska regeringen förhandlingsvillig och befolkningen 
demoraliserad genom terroranfall med (ngerade atombomber mot Stockholmsområ-
det. Man anföll också svenska %ygbaser och radarstationer i östra Mellansverige med 
både kärnvapen och konventionella vapen och anföll dessutom kommunikationer och 
annat.

Första dagen anfölls svenska radio- och radarstationer och två divisioner från 
F &) markerade ett bombanfall med kärnvapen mot Stockholm och Södertälje, varvid 
F &)-planen skyddades av jakt från F $ och F &*. Attackanfall utfördes mot Tullinge, 

Fält 28 Gunnarn, attack!ygets för-
sta egna bas i norra delen av lan-
det. Krigsbaserna hade normalt 
2 000 m bana, men de !ottiljer 
som skulle utrustas med A 32 Lan-
sen skulle ha 2 300 m huvudbana 
och detta gällde även Gunnarn. 
Två stora uppställningsplattor 
byggdes i vardera banänden, sex 
klargöringsplatser längs taxi-
banan, fyra-fem klargöringsplat-
ser längs en väg väster om fältet 
och ytterligare sex platser fanns i 
ett bakre område. Skissen är från 
augusti 1958.
Kartskiss Krigsarkivet.
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Fält 28 Gunnarn, attackflygets för-
sta egna bas i norra delen av lan-
det. Krigsbaserna hade normalt
2 000 m bana, men de flottiljer
som skulle utrustas med A 32 Lan-
sen skulle ha 2 300 m huvudbana
och detta gällde även Gunnarn.
Två stora uppställningsplattor
byggdes i vardera banänden, sex
klargöringsplatser längs taxi-
banan, fyra-fem klargöringsplat-
ser längs en väg väster om fältet
och ytterligare sex platser fanns i
ett bakre område. Skissen är från
augusti 1958.
Kartskiss Krigsarkivet.

bestå av tio—tolv divisioner ur både E 2 och E 3, samt spaningsflygplan ur F ii, på sam-
ma sida som E i. Anfall i eskaderförband inom jaktförsvarat område skulle också övas.

E i utförde den 14 och 17 september tillsammans med målförband ur E 2 och E 3
"röd flygverksamhet" som skulle motsvara fientliga företag mot Sverige. Syftet med an-
fallen antogs vara att göra den svenska regeringen förhandlingsvillig och befolkningen
demoraliserad genom terroranfall med fingerade atombomber mot Stockholmsområ-
det. Man anföll också svenska flygbaser och radarstationer i östra Mellansverige med
både kärnvapen och konventionella vapen och anföll dessutom kommunikationer och
annat.

Första dagen anfölls svenska radio- och radarstationer och två divisioner från
F 15 markerade ett bombanfall med kärnvapen mot Stockholm och Södertälje, varvid
F Is-planen skyddades av jakt från F 3 och F To. Attackanfall utfördes mot Tullinge,
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Barkarby och Uppsala. En F #$-division markerade därefter ett anfall mot oljeanlägg-
ningarna vid Nynäshamn. Man lyckades binda försvarsjakten så bra att de %esta ”röda” 
anfall kunde genomföras utan motverkan. Insatserna motsvarade fem–sex ”röda %yg-
regementen” i varje större företag, sammanlagt omkring $!& %ygplan.'' Genom att på 
detta sätt spela upp ett sovjetiskt anfall med %yg mot Sverige kunde man samtidigt öva 
både attackförband och försvarsjakt.

Samverkan
I krig skulle E # samverka med jakt- och spanings%yg, med arméns förband och med 
marinen. Den nyligen genomförda %ygvapenövningen hade visat att de taktiska prin-
ciper man arbetade efter var bra. Flertalet av de företag som genomfördes av E #:s 
övningsdivisioner hade skett i nära samverkan med jaktförband från E '. Man hade 
lyckats bra med att med hjälp av jaktsvep och med skenföretag, där man %ög med ned-
satt hastighet för att försöka efterlikna attackplan, lura bort försvarsjakten från attack-
förbanden. Den lyckade samverkan mellan E # och E ' hade emellertid möjliggjorts 
genom personligt samarbete på den gemensamma uppehållsplatsen och skulle inte ha 
kunnat komma till stånd om man haft skilda uppehållsplatser. CE # trodde trots allt 
att i krig kunde E # knappast räkna med att jakt skulle kunna avdelas för att skydda es-
kadern, vilket han framförde i en skrivelse till CFV i augusti #()$.

Den enda spaningsdivision som skulle förse både E #, E ' och CFV med underrät-
telseunderlag räckte inte till under övningen. I verkligheten skulle E # kanske komma 
att behöva ta en hel spaningsdivision i anspråk i ett dygn eller mer. Den telestörning 
som utfördes var mycket e*ektiv när den kom på rätt tid och rätt plats. En Tp "( med 
störutrustning deltog, men för störverksamhet i krig behövdes utrustning som kunde 
medföras i attack%ygplanen. '+

Under %ygvapenövningen hade man haft tillgång till %ygtransporter, vilket var en 
stor fördel för attackeskadern vid användning av T-baser. #. och +. %ygtransportgrup-
perna var underställda CE # och uppsattes i krig av F " och F #" med en blandning av 
militära och civila %ygplan: Tp "( (DC-+), Tp ,+ Pembroke och Lockheed Lodestar.

Eftersom det fanns ett behov av ett fristående sambands%yg utöver divisionernas 
egna sambandsplan (två Sk #$ per division) skulle från och med maj #(), fyra %yg-
sambandsgrupper ingå i %ygvapnets krigsorganisation. Grupperna skulle stå till es-
kaderchefernas förfogande och skulle baseras i nära anslutning till eskaderstabernas 
uppehållsplatser. #. %ygsambandsgruppen med två S #! och tre Sk #$ skulle sättas upp 
av F $ med basering på fält $ Hasslösa och var avsedd för CE #. Eftersom antalet S #! 
och Sk #$ inte räckte till kom även Sk )& ur F ) att användas.'!

Samövningar med armén förekom lite då och då, exempelvis i Dalarna vintern #()!, 
där samverkanso-cerare och samverkansgrupper från E # medverkade.') Tidigt #(!, 
hade en sambandsradiobil (Tmr X) gjorts i ordning och överlämnats till E # för tjäns-
teprov i samband med samövningar med armén. Man hade monterat in radiostationer 
av typ Fr II och Fr VII i en trekvartstons-jeep och sannolikt tillverkades ytterligare åtta 
sådana fordon för E #:s räkning.'$ I mars #()$ genomfördes en samövning med armén 

Barkarby och Uppsala. En F i6-division markerade därefter ett anfall mot oljeanlägg-
ningarna vid Nynäshamn. Man lyckades binda försvarsjakten så bra att de flesta "röda"
anfall kunde genomföras utan motverkan. Insatserna motsvarade fem—sex "röda flyg-
regementen" i varje större företag, sammanlagt omkring 64o flygplan." Genom att på
detta sätt spela upp ett sovjetiskt anfall med flyg mot Sverige kunde man samtidigt öva
både attackförband och försvarsjakt.

Samverkan
I krig skulle E 1 samverka med jakt- och spaningsflyg, med armens förband och med
marinen. Den nyligen genomförda flygvapenövningen hade visat att de taktiska prin-
ciper man arbetade efter var bra. Flertalet av de företag som genomfördes av E i:s
övningsdivisioner hade skett i nära samverkan med jaktförband från E 2. Man hade
lyckats bra med att med hjälp av jaktsvep och med skenföretag, där man flög med ned-
satt hastighet för att försöka efterlikna attackplan, lura bort försvarsjakten från attack-
förbanden. Den lyckade samverkan mellan E 1 och E 2 hade emellertid möjliggjorts
genom personligt samarbete på den gemensamma uppehållsplatsen och skulle inte ha
kunnat komma till stånd om man haft skilda uppehållsplatser. CE 1 trodde trots allt
att i krig kunde E 1 knappast räkna med att jakt skulle kunna avdelas för att skydda es-
kadern, vilket han framförde i en skrivelse till CFV i augusti 1956.

Den enda spaningsdivision som skulle förse både E i, E 2 och CFV med underrät-
telseunderlag räckte inte till under övningen. I verkligheten skulle E 1 kanske komma
att behöva ta en hel spaningsdivision i anspråk i ett dygn eller mer. Den telestörning
som utfördes var mycket effektiv när den kom på rätt tid och rätt plats. En Tp 79 med
störutrustning deltog, men för störverksamhet i krig behövdes utrustning som kunde
medföras i attackflygplanen. '3

Under flygvapenövningen hade man haft tillgång till flygtransporter, vilket var en
stor fördel för attackeskadern vid användning av T-baser. 1. och 3. flygtransportgrup-
perna var underställda CE 1 och uppsattes i krig av F 7 och F 17 med en blandning av
militära och civila flygplan: Tp 79 (DC-3), Tp 83 Pembroke och Lockheed Lodestar.

Eftersom det fanns ett behov av ett fristående sambandsflyg utöver divisionernas
egna sambandsplan (två Sk 16 per division) skulle från och med maj 1958 fyra flyg-
sambandsgrupper ingå i flygvapnets krigsorganisation. Grupperna skulle stå till es-
kaderchefernas förfogande och skulle baseras i nära anslutning till eskaderstabernas
uppehållsplatser. 1. flygsambandsgruppen med två S 14 och tre Sk 16 skulle sättas upp
av F 6 med basering på fält 6 Hasslösa och var avsedd för CE 1. Eftersom antalet S 14
och Sk 16 inte räckte till kom även Sk so ur F 5 att användas.'4

Samövningar med armen förekom lite då och då, exempelvis i Dalarna vintern 1954,
där samverkansofficerare och samverkansgrupper från E 1 medverkade.z5 Tidigt 1948
hade en sambandsradiobil (Tmr X) gjorts i ordning och överlämnats till E 1 för tjäns-
teprov i samband med samövningar med armen. Man hade monterat in radiostationer
av typ Fr II och Fr VII i en trekvartstons-jeep och sannolikt tillverkades ytterligare åtta
sådana fordon för E Es räkning.'6 I mars 1956 genomfördes en samövning med armen
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Övnings- och uppvisningsanfall mot målplatsen Grän utanför Nynäshamn i 
augusti 1955, varvid målen på Österskär och Bodskär föreställde uppankrade 
!entliga transportfartyg. F 6, F 7 och F 17 deltog med sammanlagt nio divi-
sioner och en grupp, totalt närmare 80 "ygplan. Fartyg med åskådare skulle 
ligga utanför riskområdet väster eller norr om målen. Nedslagsprotokollet 
visar hur de fällda bomberna trä#ade i förhållande till de !ktiva fartyg som 
målen representerade. Skisser Krigsarkivet.
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Övnings- och uppvisningsanfall mot målplatsen Grän utanför Nynäshamn i
augusti 1955, varvid målen på Österskär och Bodskär föreställde uppankrade
fientliga transportfartyg. F 6, F 7 och F 17 deltog med sammanlagt nio divi-
sioner och en grupp, totalt närmare 80 flygplan. Fartyg med åskådare skulle
ligga utanför riskområdet väster eller norr om målen. Nedslagsprotokollet
visar hur de fällda bomberna träffade i förhållande till de fiktiva fartyg som
målen representerade. Skisser Krigsarkivet.
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där målen var stridsvagnar, bunkrar och broar. Flygplanen #ck stå i hög eller högsta be-
redskap för insats på beställning från en samverkanssektion.$% 

Redan i samband med genomgången efter Försvarsmaktsövningen &"'' hade CE & 
påpekat att armén endast i undantagsfall kunde räkna med att som direkt stöd för sina 
operationer understödjas av så mycket (yg som hade varit tillgängligt under den ak-
tuella övningen.$) I och med att A *$A infördes räknade CE & med att denna direkta 
form av arméunderstöd skulle komma att ytterligare minska och i en orientering skrev 
han att sådan samverkan med armé- eller marinförband sannolikt skulle komma att 
bli sällsynt.$"

De främsta problemen vid samverkan med armén var bristande utrustning och ut-
bildning på armésidan. Inom E & ansåg man också att det fanns en bristande förståel-

E 1:s eskaderövning i september 
1955. Större delen av eskadern 
deltog och övningen genomför-
des i samverkan med jakt!yget 
och kust!ottan. Vissa företag 
skulle, utöver E 1:s förband, be-
stå av 10-12 divisioner ur både 
E 2 och E 3, samt spanings!yg ur 
F 11. Skissen visar övningsområ-
det under övningens första fas.
Karta Krigsarkivet.

E 1:s eskaderövning i september
1955. Större delen av eskadern
deltog och övningen genomför-
des i samverkan med jaktflyget
och kustflottan. Vissa företag
skulle, utöver E 1:s förband, be-
stå av 10-12 divisioner ur både
E 2 och E 3, samt spaningsflyg ur
F 11. Skissen visar övningsområ-
det under övningens första fas.
Karta Krigsarkivet.

där målen var stridsvagnar, bunkrar och broar. Flygplanen fick stå i hög eller högsta be-
redskap för insats på beställning från en samverkanssektion.'?

Redan i samband med genomgången efter Försvarsmaktsövningen 1955 hade CE
påpekat att armen endast i undantagsfall kunde räkna med att som direkt stöd för sina
operationer understödjas av så mycket flyg som hade varit tillgängligt under den ak-
tuella övningen." I och med att A 32A infördes räknade CE i med att denna direkta
form av armsunderstöd skulle komma att ytterligare minska och i en orientering skrev
han att sådan samverkan med arme- eller marinförband sannolikt skulle komma att
bli sällsynt."

De främsta problemen vid samverkan med armen var bristande utrustning och ut-
bildning på armssidan. Inom E i ansåg man också att det fanns en bristande förståel-
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se av värdet av att bekämpa #endens framträngande innan stridskontakt nåddes med 
svenska förband. Arméns utbildningssystem innebar vidare att varje brigad var helt ny-
skapad vid sin krigsförbandsövning vart $ärde år och personalen var därmed varken 
utbildad eller övad i samverkan med %yg.&"

Marinen
Samverkan med marinen var av större betydelse för CE ', eftersom bekämpande av 
#entlig invasion över havet var eskaderns huvuduppgift och attack%ygets och %ottans 
insatser krävde samordning. Bjuggren var medveten om detta, men behovet av att häv-
da %yget på %ottans bekostnad var också starkt. Vid genomgången med Sydkustens 
marindistrikt (MDS) efter Krigsmaktsövning !( inriktade Bjuggren sig därför på att 
tala om %ygets överlägsenhet och %ottans möjligheter att överleva, samt på skillnaden 
mellan övning och verklighet.

Några nya erfarenheter hade för E ':s del inte vunnits, menade han, möjligen kunde 
man konstatera att det var lätt att under dager upptäcka fartyg till sjöss med radar, men 
även utan radar var det lätt. Oftast var det bog- och kölvattnet som avslöjade fartygen. 
Det var också relativt lätt att hitta omaskerade fartyg på krigsankarplatser, dock svåra-
re med radar nattetid. ”I överraskande många fall” hade attacken också kunnat anfalla 
maskerade fartyg. Han påpekade att #entligt %yg, trots radarövervakning, överraskan-

E 1 behövde öva anfall mot fartyg till sjöss och också öva samverkan, men man var ofta mån om att markera 
!ygets totala överlägsenhet över !ottan. Attack!ygets slagkraft framställdes som formidabel och fartygens 
sårbarhet underströks i samband med övningsgenomgångar. Fartyget på bilden är kryssaren Göta Lejon.
Foto SMB-arkiv.

se av värdet av att bekämpa fiendens framträngande innan stridskontakt nåddes med
svenska förband. Armens utbildningssystem innebar vidare att varje brigad var helt ny-
skapad vid sin krigsförbandsövning vart fjärde år och personalen var därmed varken
utbildad eller övad i samverkan med flyg.3°

Marinen
Samverkan med marinen var av större betydelse för CE i, eftersom bekämpande av
fientlig invasion över havet var eskaderns huvuduppgift och attackflygets och flottans
insatser krävde samordning. Bjuggren var medveten om detta, men behovet av att häv-
da flyget på flottans bekostnad var också starkt. Vid genomgången med Sydkustens
marindistrikt (MDS) efter Krigsmaktsövning 56 inriktade Bjuggren sig därför på att
tala om flygets överlägsenhet och flottans möjligheter att överleva, samt på skillnaden
mellan övning och verklighet.

Några nya erfarenheter hade för E i:s del inte vunnits, menade han, möjligen kunde
man konstatera att det var lätt att under dager upptäcka fartyg till sjöss med radar, men
även utan radar var det lätt. Oftast var det bog- och kölvattnet som avslöjade fartygen.
Det var också relativt lätt att hitta omaskerade fartyg på krigsankarplatser, dock svåra-
re med radar nattetid. "I överraskande många fall" hade attacken också kunnat anfalla
maskerade fartyg. Han påpekade att fientligt flyg, trots radarövervakning, överraskan-

E 1 behövde öva anfall mot fartyg till sjöss och också öva samverkan, men man var ofta mån om att markera
flygets totala överlägsenhet över flottan. Attackflygets slagkraft framställdes som formidabel och fartygens
sårbarhet underströks i samband med övningsgenomgångar. Fartyget på bilden är kryssaren Göta Lejon.
Foto SMB-a rkiv.
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de kunde anfalla mål i Karlskronabasen eller på Blekingekusten. Förvarningen var en-
dast #–$ minuter. ”I detta avseende är det klokt att se sakerna realistiskt”, menade han.

Han påpekade också att den bild som %ottans personal fått av exempelvis ett anfall 
med åtta A #& var fullständigt felaktig jämfört med om det varit verklighet och de skulle 
ha utsatts för de ""# raketer som %ygplanen skulle ha avlossat. ”Många på fartygen eller 
marken skulle troligen varken ha sett eller hört %ygplanen innan bomber, robotar eller 
taktiska atombomber trä'at i eller i närheten av målen”. Efter E ":s ombeväpning till 
A $# påstod han att E " i varje anfall skulle leverera # ()) raketer, ()) stycken #!) kg 
bomber, #)) stycken *)) kg bomber eller #)) robotar. Nytt anfall kunde komma inom 
",! till # timmar och i ett skärpt läge skulle man kunna göra fem till sex anfall per dygn.

Som synes var CE " mån om att markera %ygets totala överlägsenhet över %ottan. 
E ":s (framtida) slagkraft framställdes som formidabel och fartygens sårbarhet under-
ströks. De skulle, enligt Bjuggren, komma att skjutas sönder till skrot, vare sig de be-
fann sig till sjöss, under maskering på krigsförtöjningsplatserna eller på hemmabaserna. 
Avslutningsvis hade han dock ett starkt önskemål: E " behövde öva anfall mot fartyg 
till sjöss och också träna samverkan med marinen, varför man mån om att sådana öv-
ningar skulle ordnas.$"

Inte oväntat möter en annan bild om man ser på samverkan med E " ur marinens 
synvinkel. Ett talande exempel: För samverkan med %yget skulle %ottans nya kryssare, 
enligt en utredning som blev klar "&(+, utrustas med ett så kallat ”%ygdirigeringsrum” 
för ”ledning av samverkande %yg”. Man tänkte sig här alltså att E " vid anfall mot sjö-
mål skulle ledas eller dirigeras från ett fartyg.$#

A 29B Tunnan från F 6 i Karlsborg. Utan yttre last hade detta !ygplan bra prestanda för sin tid, men med 
bomber, raketer och extratankar betecknades A 29B:s stridsvärde mot jakt- och luftvärnsförsvarade mål som 
begränsat och den praktiska aktionsradien utan extratankar var kort. Foto SFF.

A 29B Tunnan från F 6 i Karlsborg. Utan yttre last hade detta flygplan bra prestanda för sin tid, men med
bomber, raketer och extratankar betecknades A 29B:s stridsvärde mot jakt- och luftvärnsförsvarade mål som
begränsat och den praktiska aktionsradien utan extratankar var kort. Foto SFF

de kunde anfalla mål i Karlskronabasen eller på Blekingekusten. Förvarningen var en-
dast 2-3 minuter. "I detta avseende är det klokt att se sakerna realistiskt", menade han.

Han påpekade också att den bild som flottans personal fått av exempelvis ett anfall
med åtta A 29 var fullständigt felaktig jämfört med om det varit verklighet och de skulle
ha utsatts för de 112 raketer som flygplanen skulle ha avlossat. "Många på fartygen eller
marken skulle troligen varken ha sett eller hört flygplanen innan bomber, robotar eller
taktiska atombomber träffat i eller i närheten av målen". Efter E i:s ombeväpning till
A 32 påstod han att E i i varje anfall skulle leverera 2 40o raketer, 40o stycken 250 kg
bomber, zoo stycken 600 kg bomber eller zoo robotar. Nytt anfall kunde komma inom
1,5 till 2 timmar och i ett skärpt läge skulle man kunna göra fem till sex anfall per dygn.

Som synes var CE i mån om att markera flygets totala överlägsenhet över flottan.
E i:s (framtida) slagkraft framställdes som formidabel och fartygens sårbarhet under-
ströks. De skulle, enligt Bjuggren, komma att skjutas sönder till skrot, vare sig de be-
fann sig till sjöss, under maskering på krigsförtöjningsplatserna eller på hemmabaserna.
Avslutningsvis hade han dock ett starkt önskemål: E i behövde öva anfall mot fartyg
till sjöss och också träna samverkan med marinen, varför man mån om att sådana öv-
ningar skulle ordnas.;'

Inte oväntat möter en annan bild om man ser på samverkan med E i ur marinens
synvinkel. Ett talande exempel: För samverkan med flyget skulle flottans nya kryssare,
enligt en utredning som blev klar 1947, utrustas med ett så kallat "flygdirigeringsrum"
för "ledning av samverkande flyg". Man tänkte sig här alltså att E i vid anfall mot sjö-
mål skulle ledas eller dirigeras från ett fartyg.3'
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Så såg eskaderns verksamhet ut när man som bäst höll på att förbereda sig för att 
ta det första moderna, jetdrivna #ygplan som utvecklats speciellt för attackuppgiften, 
SAAB A $" Lansen, i tjänst. E % hade dock redan funnit sin fasta form och den orga-
nisation och verksamhet som växt fram under början av %&!'-talet skulle faktiskt inte 
komma att nämnvärt förändras i sina grunddrag, trots tillförsel av modernare #ygma-
teriel, ständigt pågående utveckling av taktik och metodik och anpassning till en för-
ändrad hotbild.

% Uppgifterna sammanställda från #era olika källor, 
bl.a. Fredsplaceringslista för #ygplan i FF(KH), 
Materielavd, F I: "-(.

" PM över vissa erfarenheter från tillämpnings-
övningar… CE % till CFV, etc, %(/% %&!(. E %(H), 
Exp, B I, vol %.

$ Basutredningen %&!(. CTI till CFV, "$/( %&!(. 
FS(H), Centralexp, E I, vol )(.

( FS/Org till SCFF, %"/! %&!*. FF(H), Centralexp, 
F I %&!*, vol (%.

! VPM rörande E % basering och organisation efter 
ombeväpning till fpl $". E %, (/( %&!!. FS(H), Cen-
tralexp, E I, vol )).

* KMÖ %&!), CFV %(/& %&!*. FS(H), Centralexp, 
B I, vol $!.

) VPM rörande E % stridsvärde, utbildningsstånd-
punkt, aktuella frågor, m.m. E % till CFV, "$/+ 
%&!(. E %(H), Exp, B I, vol %.

+ PM rörande erfarenheter beträ,ande praktiska 
#ygsträckor… CE % till CFS, "$/& %&!!. FS(H), 
Centralexp, E I, vol )&.

& Erfarenheter m.m. från Övning i Övre Norrland 
mars–april %&!(. CE % till CFV, %)/! %&!(. E %(H), 
Exp, B I, vol %.

%' Flygförbandens resultat %&!*. E % till CFV, %*/$ 
%&!). FS(H),  Centralexp, E I, vol +".

%% VPM rörande målning av A "& och A $". CE % till 
CFV, %+/%' %&!(. E %(H), Exp, B I, vol. %.

%" Karlsson och Andersson,  sid. %!%.
%$ Erfarenheter från tillämpningsövningar hösten 

%&!!… CE % till CFV, etc, "(/%' %&!!. E %(H), B I, 
vol. ".

%( CE % till CFV, $'/%% %&!*. E %(H), B I, vol. ".
%! VPM rörande vissa erfarenheter från applik ex och 

tillämpningsövning vid F * och F ) (fpl "&) april 
%&!!. CE % $/! %&!!. FS(H), Centralexp, E I, vol )+.

%* Prov med startraketer och med full raketlast. CF ) 
"/$ %&!!. FS(H), Centralexp, E I, vol )).

%) VPM rörande vissa erfarenheter från applik ex och 
tillämpningsövning vid F * och F ) (fpl "&) april 
%&!!. CE % $/! %&!!. FS(H), Centralexp, E I, vol )+.

%+ Resultat vid CE % inspektion akan- och raketskjut-
ning samt bombfällning… CE % till CF *, etc, &/! 
%&!!. E %(H), Exp, B I, vol ".

%& CE % inspektion av kuppberedskapen vid E % #ot-
tiljer %%/+–%"/+ %&!!. CE % till CF *, etc., $'/+ %&!!. 
E %(H), Exp, B I, vol ".

"' Anfall Grän %)/+. CE % till CF *, etc., !/+ %&!!. 
E %(H), Exp, B I, vol ".

"% Samövn K# %*/+ em. CE % till CF *, etc., (/+ %&!!. 
E %(H), Exp, B I, vol ".

"" Förbandens organisation m.m. under tillämpnings-
övningar hösten %&!!. CE % till CF *, etc., "%/! %&!!; 
Bestämmelser för eskaderövning %&!!. CE % till CF 
*, etc, "&/+ %&!!; ”Fria företag” vid samövning med 
E $ %"/&–%+/& %&!!. CE % till CE ", etc., "&/& %&!!. 
E %(H), Exp, B I, vol ".

"$ VPM med erfarenheter från FVÖ/!*… CE % till 
CFV, +/+ %&!*. E %(H), B I, vol ".

"( Ändring av #ygtransport- och #ygsambandsorg. 
FS/O till CLI, etc., "*/* %&!+. FS(H), Centralexp, 
B I, vol $&; Fördelning av viss #ygmateriel vid mo-
bilisering. CFV, ""/% %&*". FS(H), Centralexp, B I, 
vol *; VPM med erfarenheter från FVÖ/!*… CE % 
till CFV, +/+ %&!*. E %(H), B I, vol ".

"! Samövning med förband ur FV – förband ur ar-
mén i Dalarna (AFÖ), +/%" %&!(. E %(H), Exp, B I, 
vol %.

"* Orientering %'/$ %&(+ angående utrustning i fpl. 
KFF/MU till FS/Op, %'/$ %&(+. FS(H), Opera-
tionsavd, E I, vol ".

") Summarisk rapport samövning I. milo )/$–%%/$, 
"(/$ %&!*. E %(Ö), Expeditionen, E I, vol *–).

"+ CE % genomgångar i Motala FMÖ. Björn Bjug-
grens arkiv(Ö), vol )

"& Yttrande BASF, CE %, $'/%' %&!). E %(H), Exp, B I, 
vol $; F I, vol %.

$' Tode, meddelande till förf. +/%" "''&.
$% CE % genomgång MDS KÖ/!*. CE % genom-

gångar. Björn Bjuggrens arkiv, vol ).
$" Malaise och Wallén, sid. $%&.

Så såg eskaderns verksamhet ut när man som bäst höll på att förbereda sig för att
ta det första moderna, jetdrivna flygplan som utvecklats speciellt för attackuppgiften,
SAAB A 32 Lansen, i tjänst. E i hade dock redan funnit sin fasta form och den orga-
nisation och verksamhet som växt fram under början av i9so-talet skulle faktiskt inte
komma att nämnvärt förändras i sina grunddrag, trots tillförsel av modernare flygma-
teriel, ständigt pågående utveckling av taktik och metodik och anpassning till en för-
ändrad hotbild.

Uppgifterna sammanställda från flera olika källor,
bl.a. Fredsplaceringslista för flygplan i FF(KH),
Materielavd, F I: 2-4.

z PM över vissa erfarenheter från tillämpnings-
övningar... CE 1 till CFV, etc, 14/I 1954. E r(H),
Exp, B I, vol I.

3 Basutredningen 1954. CTI till CFV, 23/4 1954.
FS(H), Centralexp, E I, vol74.

4 FS/Org till SCFF, ,z/51956. FF(H), Centralexp,
F I 1956, v0141.

5 V P M  rörande E I basering och organisation efter
ombeväpning till fpl 32. E I, 4/41955. FS(H), Cen-
tralexp, E I, Vial 77.

6 K M Ö  1957, CFV 14/9 1956. FS(H), Centralexp,
B I, Vial 35.

7 VPM rörande E I stridsvärde, utbildningsstånd-
punkt, aktuella frågor, m.m. E I till CFV, 23/8
1954. E r(H), Exp, B I, vol I.

8 P M  rörande erfarenheter beträffande praktiska
flygsträckor... CE I till CFS, 23/91955. FS(H),
Centralen, E I, vol 79.

9 Erfarenheter m.m. från Övning i Övre Norrland
mars-april 1954. CE, till CFV, 17/51954. E r(H),
Exp, B I, volt.

m Flygförbandens resultat 1956. E I till CFV, 16/3
1957. FS(H), Centralexp, E I, vol 82.
VPM rörande målning av A 29 och A 32. CE I till
CFV, 18/10 1954. E r(H), Exp, B I, vol. 1.

12 Karlsson och Andersson, sid. 151.
13 Erfarenheter från tillämpningsövningar hösten

1955... CE r i l l  CFV, etc, 24/10 1955. E r(H), B I,
vol. 2.

14 CE, till CFV, 30/II 1956. E r(H), B I, VOL 2.
15 VPM rörande vissa erfarenheter från applik ex och

tillämpningsövning vid F 6 och F 7 (fpl 29) april
1955. CE I 3/5 1955. FS(H), Centralen, E I, vol 78.

16 Prov med startraketer och med full raketlast. CF 7
2/3 1955. FS(H), Centralexp, E I, Vial 77.

17 VPM rörande vissa erfarenheter från applik ex och
tillämpningsövning vid F 6 och F 7 (fpl 29) april
1955. CE I 3/5 1955. FS(H), Centralen, E I, vol 78.

18 Resultat vid CE 1 inspektion akan- och raketskjut-
ning samt bombfällning... CE I till CF 6, etc, 9/5
1955. E r(H), En, B I, Vol 2.
CE I inspektion av kuppberedskapen vid E I flot-
tiljer 11/8-12/81955. CE t till CF 6, etc., 30/81955.
E r(H), En, B I, vol 2.

20 Anfall Gran 17/8. CE 1 till CF 6, etc., 5/81955.
E r(H), En, B I, vol 2.

21 Samövn Kfl 16/8 em. CE 1 till CF 6, etc., 4/8 1955.
E r(H), En, B I, vol 2.

22 Förbandens organisation m.m. under tillämpnings-
övningar hösten 1955. CE 1 till CF 6, etc., 21/5 1955;
Bestämmelser för eskaderövning 1955. CE I till CF
6, etc, 29/81955; "Fria företag" vid samövning med
E 3 12/9-18/9 1955. CE I till CE 2, etc., 29/9 1955.
E r(H), En, B I, vol 2.

23 VPM med erfarenheter från FVÖ/56... CE I till
CFV, 8/8 1956. E r(H), B I, vol 2.

24 Ändring av flygtransport- och flygsambandsorg.
FS/O till CLI, etc., 26/6 1958. FS(H), Centralexp,
B I, vol 39; Fördelning av viss flygmateriel vid mo-
bilisering. CFV, 22/11962. FS(H), Centralexp, B I,
vol 6; VPM med erfarenheter från FV/3/56... CE
till CFV, 8/8 1956. E r(H), B I, vol 2.

25 Samövning med förband ur FV - förband ur ar-
men i Dalarna (AFÖ), 8/121954• E r(H), En, B I,
vol 1.

26 Orientering m/3 1948 angående utrustning i fpl.
KFF/MU till FS/Op, 10/31948. FS(H), Opera-
tionsavd, E I, vol 2.

27 Summarisk rapport samövning I. milo 7/3-11/3,
24/31956. E ION, Expeditionen, E I, vol 6-7.

28 CE I genomgångar i Motala FMÖ. Björn Bjug-
grens v o l ( Ö )  I  7

29 Yttrande BASF, CE I, 30/101957. E r(H), Exp, B I,
vol 3; F I, vol I.

3o Tode, meddelande till förf. 8/12. 2009.
31 CE I genomgång MDS KÖ/56. CE r genom-

gångar. Björn Bjuggrens arkiv, vol 7.
32 Malaise och Wallen, sid. 319.
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#. Lansenepokens tidigare del ($%!&–$%&$)

År $%!& inleddes Lansenepoken. För första gången i sin historia hade Första 'ygeska-
dern nu tillgång till ett modernt och för uppgiften konstruerat 'ygplan och dessutom 
blev nu snabbt hela eskadern utrustad med en och samma 'ygplanstyp.

Som redan nämnts hade ÖB $%!# föreslagit en kraftig utökning av 'ygvapnet, bland 
annat en !(-procentig utökning av antalet attack'ygplan, vilket innebar att "&( sådana 
'ygplan skulle )nnas i organisationen. Försvarsdepartementet ville emellertid ha mer 
grundliga överväganden innan förslagen kunde föreläggas riksdagen för beslut och som 
resultat av riksdagsbehandlingen tillsattes därför $%!! års försvarsberedning.

I september $%!! lämnade CFV ett förslag om hur materielbeställningarna skulle an-
passas så att beslutad organisation kunde vidmakthållas och samtidigt förutsättningar 
skapades för att förse en eventuellt utökad organisation med inhemsk materiel. Om 
'ygplanen skulle kunna tillverkas i anslutning till de som redan var beställda måste en 
ökning av antalet A "*A beslutas senast $%!&. CFV föreslog nu en utökning med *! pro-
cent, det vill säga &( 'er 'ygplan än de *#( som behövdes för fyra 'ottiljer á &( 'yg-
plan. Beställning lades på dessa &( A "*A sommaren $%!&, men genom riksdagsbeslut 
$%!+ kom $! av dessa 'ygplan i stället att färdigställas som spaningsplan (S "*C), varför 
endast #! kom att tillföras attack'yget.$

Under åren $%!&–$%!+ bytte F + och F $+ ut sina A *%- respektive B $,- och T $,-plan 
mot nya A "*A Lansen. I slutet av året fanns på F + "( stycken och på F $+ #* stycken. 
I slutet av $%!, hade F + hela && stycken Lansen och på F $+ fanns i slutet av $%!% så 
många som +% exemplar! F & och F $# )ck sina A "*A $%!+ och antalet var även på dessa 
'ottiljer som högst i slutet av $%!,: &! respektive &, 'ygplan. Sammanlagt *,! A "*A 
levererades från SAAB:s fabriker.*

I oktober $%!+ redovisade överbefälhavaren en överarbetning av sina tidigare riktlin-
jer för försvarets utveckling i ÖB !+. Däri fastslogs att den vapentekniska utvecklingen 
hade gjort möjligheterna för övervattensfartyg att operera i Östersjön allt mer osäkra. 
Uppgiften att bekämpa ett anfall till sjöss måste därför i högre grad än tidigare åläggas 
attack'yget. Attack'yget var också det enda tänkbara medlet för anfall mot angriparens 
förbindelser, underhåll, framskjutna baser och ledningsorgan. De olika nivåer som fö-
reslogs innebar alla att E $ skulle få behålla tolv divisioner, alternativt minskas till nio, 
medan å andra sidan alla nivåer innebar en minskning för jakt'yget.

Den försvarsberedning som tillsatts $%!! lämnade sitt yttrande i februari $%!,. Riks-
dagen fattade i juli samma år ett beslut som innebar att E $ )ck behålla tolv divisioner, 
men F $# skulle läggas ned och i stället skulle jakt'ottiljen F $! i Söderhamn omvandlas 
till attack'ottilj genom att F $#:s 'ygplan överlämnades dit."

4. Lansenepokens tidigare del (1956-1961)

År 1956 inleddes Lansenepoken. För första gången i sin historia hade Första flygeska-
dern nu tillgång till ett modernt och för uppgiften konstruerat flygplan och dessutom
blev nu snabbt hela eskadern utrustad med en och samma flygplanstyp.

Som redan nämnts hade ÖB 1954 föreslagit en kraftig utökning av flygvapnet, bland
annat en 50-procentig utökning av antalet attackflygplan, vilket innebar att 36o sådana
flygplan skulle finnas i organisationen. Försvarsdepartementet ville emellertid ha mer
grundliga överväganden innan förslagen kunde föreläggas riksdagen för beslut och som
resultat av riksdagsbehandlingen tillsattes därför 1955 års försvarsberedning.

I september 1955 lämnade CFV ett förslag om hur materielbeställningarna skulle an-
passas så att beslutad organisation kunde vidmakthållas och samtidigt förutsättningar
skapades för att förse en eventuellt utökad organisation med inhemsk materiel. Om
flygplanen skulle kunna tillverkas i anslutning till de som redan var beställda måste en
ökning av antalet A 32A beslutas senast 1956. CFV föreslog nu en utökning med 25 pro-
cent, det vill säga 6o fler flygplan än de 24o som behövdes för fyra flottiljer å 6o flyg-
plan. Beställning lades på dessa 6o A 32A sommaren 1956, men genom riksdagsbeslut
1957 kom 15 av dessa flygplan i stället att färdigställas som spaningsplan (S 32C), varför
endast 45 kom att tillföras attackflyget.'

Under åren 1956-1957 bytte F 7 och F 17 ut sina A 29- respektive B 18- och T 18-plan
mot nya A 32A Lansen. I slutet av året fanns på F 7 3o stycken och på F 17 42 stycken.
I slutet av 1958 hade F 7 hela 66 stycken Lansen och på F 17 fanns i slutet av 1959 så
många som 79 exemplar! F 6 och F 14 fick sina A 32A 1957 och antalet var även på dessa
flottiljer som högst i slutet av 1958: 65 respektive 68 flygplan. Sammanlagt 285 A 32A
levererades från SAAB:s fabriker.'

I oktober 1957 redovisade överbefälhavaren en överarbetning av sina tidigare riktlin-
jer för försvarets utveckling i ÖB 57. Däri fastslogs att den vapentekniska utvecklingen
hade gjort möjligheterna för övervattensfartyg att operera i Östersjön allt mer osäkra.
Uppgiften att bekämpa ett anfall till sjöss måste därför i högre grad än tidigare åläggas
attackflyget. Attackflyget var också det enda tänkbara medlet för anfall mot angriparens
förbindelser, underhåll, framskjutna baser och ledningsorgan. De olika nivåer som fö-
reslogs innebar alla att E 1 skulle få behålla tolv divisioner, alternativt minskas till nio,
medan å andra sidan alla nivåer innebar en minskning för jaktflyget.

Den försvarsberedning som tillsatts 1955 lämnade sitt yttrande i februari 1958. Riks-
dagen fattade i juli samma år ett beslut som innebar att E 1 fick behålla tolv divisioner,
men F 14 skulle läggas ned och i stället skulle jaktflottiljen F 15 i Söderhamn omvandlas
till attackflottilj genom att F 14:s flygplan överlämnades dit.3
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Organisation och personal
I april #$!% hade CE # föreslagit att Första &ygeskadern skulle omorganiseras från tolv 
divisioner till nio förstärkta divisioner, samt att endast tre &ottiljer skulle 'nnas i fred. 
Personalläget vid attackförbanden var nämligen prekärt. På grund av brist på kvali'-
cerade o(cerare hade verksamheten under en period måst inskränkas till rutinmässiga 
skolövningar och ett fåtal tillämpningsövningar. Fältmässig stationstjänst och bastjänst 
hade också eftersatts.

Bristerna orsakades av att personal deltog i skolor och kurser, tjänstgjorde i staber 
och på andra förband, samt på grund av sjukdom och semester, och framförallt att för 
lite hänsyn hade tagits till detta när organisationens personalinnehåll fastställdes. CE # 
ville nu att F #":s personal och materiel skulle fördelas på F ), F * och F #*, i stället för 
att som planerat tillföras F #!. Över&ödiga &ygplan kunde förrådsställas på F #".

Även ÖB-utredningen #$!" hade föreslagit indragning av en attack&ottilj och att de 
kvarvarande &ottiljerna i fred skulle ha fyra divisioner. I krig skulle dock samma orga-
nisation som tidigare med fyra &ottiljer sättas upp. De nu föreslagna, förstärkta divisio-
nerna skulle ha tolv operativa &ygplan och sexton förare vardera i stället för åtta &ygplan 
med tolv förare. Förslaget ansågs också leda till bättre proportioner mellan markorgani-
sation och antal &ygplan per bas. Sårbarheten ökade visserligen, eftersom &er &ygplan 
skulle samlas på varje plats, men alla &ygplan utöver de tjugo som behövde 'nnas vid 
en krigsbas för att hålla tolv &ygplan operativa skulle spridas till andra baser.

Behovet av &ygförare var #"" stycken, men endast #+, fanns att krigsplacera, och av 
dessa var ", stycken reservpersonal eller tjänstgjorde vid andra förband. De icke aktiva 
&ygförarna hade begränsad utbildning, varför omfattande komplettering var nödvän-
dig innan de kunde placeras i krigsförband. Läget för navigatörer var ännu sämre. Vid 
förstärkning av alla tolv divisionerna skulle personalen inte alls räcka till."

CE # hade redan tidigare rapporterat att även om alla tolv divisioner från och med 
den # januari #$!% kunde organiseras personellt så var det totala behovet av &ygförare 
inte alls täckt. Om man räknade med tio procents avgång ”på grund av sjukdom eller 
stress” så fanns bara nio förare per division. Tillgången på navigatörer räckte till cirka 
åtta per division och CE # föreslog bland annat att värnpliktiga &ygnavigatörer skulle 
tilldelas E # för att täcka bristerna.!

Som redan nämnts blev det ingen ändring i E #:s organisation och antalet divisioner 
i eskadern förblev tolv. Under åren #$),–#$)# överlämnades F #":s Lansenplan till F #! 
i Söderhamn, som ombeväpnades till attack&ottilj, medan F #" lades ned som &ygande 
förband. På F #! fanns som mest !! &ygplan A +-A.) CFV förslag att behålla en ensam 
division kvar på F #" till #$)- genomfördes inte. Med hänsyn till beredskapen var det 
viktigt att F #! omskolades så fort som möjligt och omskolning av F #!:s jaktpiloter tog 
ett till två år att genomföra.*

Underskottet på &ygförare skulle täckas med nyutbildade piloter och behovet beräk-
nades vara fyllt först hösten #$!$.% En del &ygnavigatörer kunde hämtas från kategorin 
”spräckta fält&ygare”, men även med detta tillskott var det inte förrän tidigast hösten 
#$), som behovet skulle vara täckt.$ Med full personalstyrka bestod en attackdivision 

Organisation och personal
I april 1958 hade CE 1 föreslagit att Första flygeskadern skulle omorganiseras från tolv
divisioner till nio förstärkta divisioner, samt att endast tre flottiljer skulle finnas i fred.
Personalläget vid attackförbanden var nämligen prekärt. På grund av brist på kvalifi-
cerade officerare hade verksamheten under en period måst inskränkas till rutinmässiga
skolövningar och ett fåtal tillämpningsövningar. Fältmässig stationstjänst och bastjänst
hade också eftersatts.

Bristerna orsakades av att personal deltog i skolor och kurser, tjänstgjorde i staber
och på andra förband, samt på grund av sjukdom och semester, och framförallt att för
lite hänsyn hade tagits till detta när organisationens personalinnehåll fastställdes. CE 1
ville nu att F 14:s personal och materiel skulle fördelas på F 6, F 7 och F 17, i stället för
att som planerat tillföras F is. Överflödiga flygplan kunde förrådsställas på F 14.

Även ÖB-utredningen 1954 hade föreslagit indragning av en attackflottilj och att de
kvarvarande flottiljerna i fred skulle ha fyra divisioner. I krig skulle dock samma orga-
nisation som tidigare med fyra flottiljer sättas upp. De nu föreslagna, förstärkta divisio-
nerna skulle ha tolv operativa flygplan och sexton förare vardera i stället för åtta flygplan
med tolv förare. Förslaget ansågs också leda till bättre proportioner mellan markorgani-
sation och antal flygplan per bas. Sårbarheten ökade visserligen, eftersom fler flygplan
skulle samlas på varje plats, men alla flygplan utöver de tjugo som behövde finnas vid
en krigsbas för att hålla tolv flygplan operativa skulle spridas till andra baser.

Behovet av flygförare var 144 stycken, men endast 130 fanns att krigsplacera, och av
dessa var 4o stycken reservpersonal eller tjänstgjorde vid andra förband. De icke aktiva
flygförarna hade begränsad utbildning, varför omfattande komplettering var nödvän-
dig innan de kunde placeras i krigsförband. Läget för navigatörer var ännu sämre. Vid
förstärkning av alla tolv divisionerna skulle personalen inte alls räcka till.4

CE 1 hade redan tidigare rapporterat att även om alla tolv divisioner från och med
den 1 januari 1958 kunde organiseras personellt så var det totala behovet av flygförare
inte alls täckt. Om man räknade med tio procents avgång "på grund av sjukdom eller
stress" så fanns bara nio förare per division. Tillgången på navigatörer räckte till cirka
åtta per division och CE 1 föreslog bland annat att värnpliktiga flygnavigatörer skulle
tilldelas E 1 för att täcka bristernas

Som redan nämnts blev det ingen ändring i E Es organisation och antalet divisioner
i eskadern förblev tolv. Under åren 1960-1961 överlämnades F 143 Lansenplan till F is
i Söderhamn, som ombeväpnades till attackflottilj, medan F 4 lades ned som flygande
förband. På F is fanns som mest 55 flygplan A 32A.6 CFV förslag att behålla en ensam
division kvar på F 14 till 1962 genomfördes inte. Med hänsyn till beredskapen var det
viktigt att F is omskolades så fort som möjligt och omskolning av F is:s jaktpiloter tog
ett till två år att genomföra.?

Underskottet på flygförare skulle täckas med nyutbildade piloter och behovet beräk-
nades vara fyllt först hösten 1959.8 En del flygnavigatörer kunde hämtas från kategorin
"spräckta fältflygare", men även med detta tillskott var det inte förrän tidigast hösten
1960 som behovet skulle vara täckt.9 Med full personalstyrka bestod en attackdivision
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"#$% av tolv attack&ygplan och två sambandsplan Sk "$, divisionschef, adjutant, två 
gruppchefer, tolv &ygförare, av vilka fyra var värnpliktiga, tolv navigatörer, varav tre 
värnpliktiga, samt två värnpliktiga förare för sambandsplanen."%

Bristen på personal var besvärande och det fanns också andra allvarliga problem. Ett 
var bristen på baser anpassade för jet&ygplan, ett annat omfattande tekniska brister. 
Den " januari "#!' var endast "%" av (%) &ygplan &ygklara. Vidare hade bara (% &yg-
plan funktionsduglig radar (PS-*+) och endast två &ygplan hade funktionsduglig ra-
darhöjdmätare (PH-"")! Allvarligast var kanske problemen med siktet, vilket medförde 
att A +(A inte ,ck &yga med bomber överhuvudtaget. Endast åtta &ygplan hade funk-
tionsduglig och modi,erad raketinstallation. Regnavvisare för hög och låg fart sakna-
des ännu på samtliga &ygplan utom ett. Tre månader senare hade en del av problemen 
avhjälpts, men fortfarande hade endast (* &ygplan fått en fungerande radar och en-
dast +% hade en fungerade raketinstallation. Dock kunde nu #* stycken bära bomber.

Det stod nu också klart att den praktiska aktionsradien med A +(A var kortare än 
väntat. Den varierade naturligtvis avsevärt beroende på yttre last, användning av efter-
brännkammare, förbandets storlek, vädret vid landningsbaserna, och så vidare, men 
med &ygning på låg höjd både till målet och hem var den, enligt preliminära beräk-
ningar inte mycket mer än (%% km."" Denna si-ra var väl pessimistisk och aktionsradien 
angavs senare till (!%–+!% km.

I mars "#!' gavs en allmän orientering om E " avsedd för militärbefälhavarnas staber 
och för chefen för kust&ottans stab. De ,ck nu höra att direkt samverkan med armén 
och marinen numera hörde till historien.

1957–58 rådde brist på personal och det 
totala behovet av !ygförare kunde inte 
täckas. Om man räknade med tio pro-
cents avgång ”på grund av sjukdom eller 
stress” så fanns bara nio förare per divi-
sion och tillgången på navigatörer räck-
te till cirka åtta per division. Fördelat på 
åtta operativa !ygplan fanns det alltså 
inga reserver. Foto SFF.

1957-58 rådde brist på personal och det
totala behovet av flygförare kunde inte
täckas. Om man räknade med tio pro-
cents avgång "på grund av sjukdom eller
stress"så fanns bara nio förare per divi-
sion och tillgången på navigatörer räck-
te till cirka åtta per division. Fördelat på
åtta operativa flygplan fanns det alltså
inga reserver. Foto SEE

196o av tolv attackflygplan och två sambandsplan Sk 16, divisionschef, adjutant, två
gruppchefer, tolv flygförare, av vilka fyra var värnpliktiga, tolv navigatörer, varav tre
värnpliktiga, samt två värnpliktiga förare för sambandsplanen.'

Bristen på personal var besvärande och det fanns också andra allvarliga problem. Ett
var bristen på baser anpassade för jetflygplan, ett annat omfattande tekniska brister.
Den i januari 1958 var endast ioi av 207 flygplan flygklara. Vidare hade bara 20 flyg-
plan funktionsduglig radar (PS-43) och endast två flygplan hade funktionsduglig ra-
darhöjdmätare (PH-u)! Allvarligast var kanske problemen med siktet, vilket medförde
att A 32A inte fick flyga med bomber överhuvudtaget. Endast åtta flygplan hade funk-
tionsduglig och modifierad raketinstallation. Regnavvisare för hög och låg fart sakna-
des ännu på samtliga flygplan utom ett. Tre månader senare hade en del av problemen
avhjälpts, men fortfarande hade endast 24 flygplan fått en fungerande radar och en-
dast 3o hade en fungerade raketinstallation. Dock kunde nu 94 stycken bära bomber.

Det stod nu också klart att den praktiska aktionsradien med A 32A var kortare än
väntat. Den varierade naturligtvis avsevärt beroende på yttre last, användning av efter-
brännkammare, förbandets storlek, vädret vid landningsbaserna, och så vidare, men
med flygning på låg höjd både till målet och hem var den, enligt preliminära beräk-
ningar inte mycket mer än 200 km." Denna siffra var väl pessimistisk och aktionsradien
angavs senare till 250-350 km.

I mars 1958 gavs en allmän orientering om E i avsedd för militärbefälhavarnas staber
och för chefen för kustflottans stab. De fick nu höra att direkt samverkan med armen
och marinen numera hörde till historien.
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Direkt samverkan med armé- eller marinförband blir troligen sällsynt. Utvecklingen för 
attacken har således alltmer övergått från direkt till indirekt understöd vid samverkan 
med övriga stridskrafter. Det bör i dessa sammanhang påpekas, att det icke – vilket man 
ibland kan höra – är attack#ygplanens utveckling och prestanda, som i och för sig själv 
skulle ha tvingat fram denna förändring. Det är fullt möjligt att med ”sparvarv” ligga 
kvar med låg fart en relativt lång tid över ett stridsområde. Möjligheterna att komma till 
anfall mot ett enskilt mål med ett sådant uppträdande är dessutom större nu än tidigare 
med de nya hjälpmedlen. Vad som talar mot ett sådant utnyttjande av attacken är dels 
risken för $entlig jakt, dels den oekonomiska användningen. Att ligga med låg fart och 
kunna bliva överraskad av snabb, väl stridsledd $entlig jakt kan leda till orimliga förlus-
ter. Detta uppträdande kräver därför åtminstone lokalt eller temporärt luftherravälde. 
Med tanke på den last A %& kan medföra och de möjligheter den har att insättas i anfall 
längre bort från fronten kan det normalt icke vara rationellt att insätta vårt knappa at-
tack#yg mot de som regel små mål som $nns i stridsområdet. En sådan användning stri-
der mot mottot för attackens uppgifter och målval.'&

Baser
E ' disponerade fortfarande bara sex O-baser och därför måste två divisioner baseras på 
varje bas. När det gällde skydd på baserna var inriktningen att samtliga #ygplan skulle 
dras tillbaka till ett uppställningsområde på några kilometers avstånd från själva fältet. 
Numera räknade man med att minst sju km behövdes i händelse av anfall med kärnva-

Attack!yget anföll oftast i division eller i ännu större förband. Här syns en grupp (fyra !ygplan) A 32A Lan-
sen beväpnad med raketer. En division (åtta operativa !ygplan) bestod alltså av två grupper. Foto SFF.

Attackflyget anföll oftast i division eller i ännu större förband. Här syns en grupp (fyra flygplan) A 32A Lan-
sen beväpnad med raketer. En division (åtta operativa flygplan) bestod alltså av två grupper. Foto SFF.

Direkt samverkan med arme- eller marinförband blir troligen sällsynt. Utvecklingen för
attacken har således alltmer övergått från direkt till indirekt understöd vid samverkan
med övriga stridskrafter. Det bör i dessa sammanhang påpekas, att det icke — vilket man
ibland kan höra — är attackflygplanens utveckling och prestanda, som i och för sig själv
skulle ha tvingat fram denna förändring. Det är fullt möjligt att med "sparvarv" ligga
kvar med låg fart en relativt lång tid över ett stridsområde. Möjligheterna att komma till
anfall mot ett enskilt mål med ett sådant uppträdande är dessutom större nu än tidigare
med de nya hjälpmedlen. Vad som talar mot ett sådant utnyttjande av attacken är dels
risken för fientlig jakt, dels den oekonomiska användningen. Att ligga med låg fart och
kunna bliva överraskad av snabb, väl stridsledd fientlig jakt kan leda till orimliga förlus-
ter. Detta uppträdande kräver därför åtminstone lokalt eller temporärt luftherravälde.
Med tanke på den last A 32 kan medföra och de möjligheter den har att insättas i anfall
längre bort från fronten kan det normalt icke vara rationellt att insätta vårt knappa at-
tackflyg mot de som regel små mål som finns i stridsområdet. En sådan användning stri-
der mot mottot för attackens uppgifter och målval."

Baser
E i disponerade fortfarande bara sex 0-baser och därför måste två divisioner baseras på
varje bas. När det gällde skydd på baserna var inriktningen att samtliga flygplan skulle
dras tillbaka till ett uppställningsområde på några kilometers avstånd från själva fältet.
Numera räknade man med att minst sju km behövdes i händelse av anfall med kärnva-

56



!"

pen. Ekonomin räckte emellertid inte för en sådan spridning. I stället planerade man 
nu för att bygga ett större antal baser att sprida ut #ygplanen på (jämför $%!& års #yg-
basplan). Flygplanen tänktes vidare i krig stå i så hög beredskap att de skulle kunna 
starta vid ett anfall mot basen. För attackens del gäller detta dock främst vid T-baserna.$'

A '( Lansen hade högre hjultryck och smalare hjul än tidigare typer och dessutom 
liten frigång mellan marken och landställsluckorna, vilket ställde större krav på mark-
beska)enhet och fältytor. Endast vid hårdfrusen eller mycket fast och jämn mark kunde 
#ygplanen för#yttas utanför det permanenta systemet av hårdgjorda banor, hangarplat-
tor och vägar. Bogsering försvårades avsevärt vid ojämnheter i marken och relativt li-
ten lutning.

Som redan nämnts hade E $:s tolv divisioner länge trängts ihop på endast fyra O-
baser med tre divisioner på varje: Karlsborg, Såtenäs, fält */% Moholm och fält (+ Hass-
lösa. Tills vidare utgjorde inte risken för sovjetiska anfall mot baserna i Västergötland 
något större hot, men med tiden ökade de sovjetiska bombplanens räckvidder och ro-
botvapen infördes. Om #ygplanen ställdes upp med största möjliga spridning på ban-
systemet för att minska verkan av ett ,entligt #yganfall med konventionella vapen så 
kunde egna företag försvåras eller till och med omöjliggöras. Enstaka skadade eller 
punkterade #ygplan kunde helt blockera taxibanorna. För att möjliggöra start inför ett 
företag måste #ygplanen ställas upp tätt sammanpackade på hangarplattor och de ut-
gjorde då feta mål för ,entliga #yganfall.

Med undantag för Såtenäs och i viss mån Ronneby saknades i slutet av $%!" möj-
ligheter att öva fältmässig stationstjänst under verklighetstrogna förhållanden. Vid F " 

E 1:s mål, mars 1958
Invasionsstyrka
Hamnar och invasionstonnage
Underhåll (transporter till lands och till sjöss, stora förråd)
Landkommunikationer
Framskjutna !ygbaser
Luftlandsättning
Raketbaser, styrstationer
Signal- och stridsledningsorgan
Lantstridskrafter
Stabskvarter
Sjöstridskrafter

Raketbaser och styrstationer väntades vara svårupptäckta mål, men bedöms möjliga att anfalla efter nog-
grann spaning och planläggning. Attackanfall ansågs, förutom telemotmedel, vara det enda försvarsvapnet 
mot snabba "entliga robotar. Man hoppades också att framskjutna robotbaser och styrstationer skulle ha ett 
bristfälligare skydd än motsvarande anläggningar i "endens hemland.14

pen. Ekonomin räckte emellertid inte för en sådan spridning. I stället planerade man
nu för att bygga ett större antal baser att sprida ut flygplanen på (jämför 1956 års flyg-
basplan). Flygplanen tänktes vidare i krig stå i så hög beredskap att de skulle kunna
starta vid ett anfall mot basen. För attackens del gäller detta dock främst vid T-baserna.'3

A 32 Lansen hade högre hjultryck och smalare hjul än tidigare typer och dessutom
liten frigång mellan marken och landställsluckorna, vilket ställde större krav på mark-
beskaffenhet och fältytor. Endast vid hårdfrusen eller mycket fast och jämn mark kunde
flygplanen förflyttas utanför det permanenta systemet av hårdgjorda banor, hangarplat-
tor och vägar. Bogsering försvårades avsevärt vid ojämnheter i marken och relativt l i-
ten lutning.

Som redan nämnts hade E i:s tolv divisioner länge trängts ihop på endast fyra 0-
baser med tre divisioner på varje: Karlsborg, Såtenäs, fat 8/9 Moholm och fat 20 Hass-
lösa. Tills vidare utgjorde inte risken för sovjetiska anfall mot baserna i Västergötland
något större hot, men med tiden ökade de sovjetiska bombplanens räckvidder och ro-
botvapen infördes. Om flygplanen ställdes upp med största möjliga spridning på ban-
systemet för att minska verkan av ett fientligt flyganfall med konventionella vapen så
kunde egna företag försvåras eller till och med omöjliggöras. Enstaka skadade eller
punkterade flygplan kunde helt blockera taxibanorna. För att möjliggöra start inför ett
företag måste flygplanen ställas upp tätt sammanpackade på hangarplattor och de ut-
gjorde då feta mål för fientliga flyganfall.

Med undantag för Såtenäs och i viss mån Ronneby saknades i slutet av 1957 möj-
ligheter att öva fältmässig stationstjänst under verklighetstrogna förhållanden. Vid F 7

E 1:s mål, mars 1958
Invasionsstyrka
Hamnar och invasionstonnage
Underhåll (transporter till lands och till sjöss, stora förråd)
Landkommunikationer
Framskjutna flyg baser
Luftlandsättning
Raketbaser, styrstationer
Signal- och stridsledningsorgan
Lantstridskrafter
Stabskvarter
Sjöstridskrafter
Raketbaser och styrstationer väntades vara svårupptäckta mål, men bedöms möjliga att anfalla efter nog-
grann spaning och planläggning. Attackanfall ansågs, förutom telemotmedel, vara det enda försvarsvapnet
mot snabba fientliga robotar. Man hoppades också att framskjutna robotbaser och styrstationer skulle ha ett
bristfälligare skydd än motsvarande anläggningar i fiendens hemland.'"
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hade ordnats uppställningsplatser för en knapp division omedelbart norr om fältet och 
vid F#$ hade man ordnat fyra provisoriska uppställningsplatser i anslutning till taxiba-
nor. Det totala behovet av uppställningsplatser vid O-baserna var cirka %!& stycken för 
A '% och !& för övriga (ygplan. Att märka är att man vid denna tid ännu inte skiljde på 
klargöringsplatser och rena uppställningsplatser.

En del arbeten hade inletts: Vid Karlsborg byggdes utfart, (ygplansväg och ett upp-
ställningsområde som skulle bli användbart tidigast våren #)!), och i Såtenäs byggdes 
(ygplansväg och uppställningsområde, användbart sommaren #)!). Fält * +ck en (yg-
plansväg och ett uppställningsområde var planerat. På fält %& var en (ygplansväg redan 
klar och ett uppställningsområde för #! (ygplan var påbörjat. Lidköpingsfältet hade 
ännu ingen permanentad bana, men en sådan beräknades börja byggas hösten #)!$. 
För fält "/) var planeringen ännu inte klar.

Om dessa uppställningsområden +ck #! platser vardera räckte det ändå bara till en 
tredjedel av E #:s (ygplan. Vid beredskap (mobilisering) räknade man med att, i bästa 
fall, ett ,&-tal enklare uppställningsplatser i anslutning till förbindelsebanor och (yg-
plansvägar skulle kunna byggas inom en eller två veckor. CE # föreslog som nödåtgärd 
att #$! enkla uppställningsplatser skulle byggs ut redan i fred med hjälp av resurser till-
gängliga inom E # (personal, fordon, stålplank, med mera).#!

Av #)!" års (ygbasplan (PUF #)!") framgår att permanenta banor då fanns på Karls-
borg, Såtenäs (två stycken), fält * Hasslösa, fält " Moholm och fält %& Råda. De var 
% &&& m långa, utom på Karlsborg, där banan var % '&& m. Enligt planen skulle % &&& 
m bana byggas på Lidköpings (ygplats och vidare skulle ordnas nio startplatser och 
minst %* uppställningsplatser vid varje fält. Av dessa var, när planen skrevs, endast ett 
bakre klargöringsområde (Bakom) med nio platser och ett uppställningsområde (Uom) 
med sex platser vid fält %& klara.#*

E 1:s O-baser i PUF 1958

Fält Bana Startplatser Bakom Uom Tp-fpl

Karlsborg 40 x 2 300 m 9 9 16 1

Såtenäs 40 x 2 000 m
40 x 2 000 m

* 9 25 *

Fält 6 Hasslösa 35 x 2000 m 9 9 16 1

Fält 8 Moholm 40 x 2 000 m 9 9 16 1

Fält 20 Råda 35 x 2 000 m 9 9 16 1

Lidköping 30 x 2 000 m 9 9 16 1

* Uppställningsmöjligheter !nns.

(Plan för utbyggnad av "ygbaser (PUF 1958). CFV, 7.5.1958. FS(H), Centralexp, B I, vol 39)

hade ordnats uppställningsplatser för en knapp division omedelbart norr om fältet och
vid F17 hade man ordnat fyra provisoriska uppställningsplatser i anslutning till taxiba-
nor. Det totala behovet av uppställningsplatser vid 0-baserna var cirka 250 stycken för
A 32 och 5o för övriga flygplan. Att märka är att man vid denna tid ännu inte skiljde på
klargöringsplatser och rena uppställningsplatser.

En del arbeten hade inletts: Vid Karlsborg byggdes utfart, flygplansväg och ett upp-
ställningsområde som skulle bli användbart tidigast våren 1959, och i Såtenäs byggdes
flygplansväg och uppställningsområde, användbart sommaren 1959. Fält 6 fick en flyg-
plansväg och ett uppställningsområde var planerat. På fält zo var en flygplansväg redan
klar och ett uppställningsområde för 15 flygplan var påbörjat. Lidköpingsfätet hade
ännu ingen permanentad bana, men en sådan beräknades börja byggas hösten 1957.
För fält 8/9 var planeringen ännu inte klar.

Om dessa uppställningsområden fick is platser vardera räckte det ändå bara till en
tredjedel av E Es flygplan. Vid beredskap (mobilisering) räknade man med att, i bästa
fall, ett 4o-tal enklare uppställningsplatser i anslutning till förbindelsebanor och flyg-
plansvägar skulle kunna byggas inom en eller två veckor. CE 1 föreslog som nödåtgärd
att 175 enkla uppställningsplatser skulle byggs ut redan i fred med hjälp av resurser till-
gängliga inom E I (personal, fordon, stålplank, med mera).'5

Av 1958 års flygbasplan (PUF 1958) framgår att permanenta banor då fanns på Karls-
borg, Såtenäs (två stycken), fält 6 Hasslösa, fält 8 Moholm och fät 20 Råda. De var
2 000 m långa, utom på Karlsborg, där banan var 2 30o m. Enligt planen skulle 2 000
m bana byggas på Lidköpings flygplats och vidare skulle ordnas nio startplatser och
minst 26 uppställningsplatser vid varje NI. Av dessa var, när planen skrevs, endast ett
bakre klargöringsområde (Bakom) med nio platser och ett uppställningsområde (Uom)
med sex platser vid fält zo klara.16

E 1:s 0-baser i PUF 1958
Fält Bana Startplatser Bakom Uom TP-01
Karlsborg 40 x 2 300 m 9 9 16 1

Såtenäs 40x 2 000 m
40 x 2 000 m

9 25

Fält 6 Hasslösa35 x 2000 m 9 9 16 1

Fält 8 Moholm 40 x 2 000 m 9 9 16 1

Fält 20 Råda 35 x 2 000 m 9 9 16 1

Lid köping 30 x2000 m 9 9 16 1
* Uppställningsmöjligheter
(Plan för utbyggnad

finns.
av flygbaser (PUF 1958). CFV, 7.5.1958. FS(H), Centralexp, B l, vol 39)
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CE # var mycket kritisk till PUF #"!$ och ansåg att även om den utspridning till 
många olika baser som föreslagits var teoretiskt riktig så var den i verkligheten felaktig. 
Den äventyrade nämligen insättande av hela E # samtidigt i koncentrerade företag. Även 
tillgången på ammunition, reservdelar och reparationsresurser skulle påverkas. ”Den 
föreslagna utspridningen av attackförbanden har i detta hänseende gått för långt”, skrev 
CE #, och påpekade att planen var anpassad till jakt%ygets behov och inte till attackens. 
CE # menade också att det var verklighetsfrämmande att tro att alla föreslagna &' baser 
verkligen skulle kunna färdigställas inom angiven tid. Dessutom borde be(ntliga fält 
förses med uppställningsplatser, innan några nya fält byggdes.

Det stora problemet med den bas(loso( som kom till uttryck i planen var att efter-
som ett e)ektivt skydd mot kärnvapenanfall inte kunde ordnas för personal och ma-
teriel så hade man i stället anammat ett tänkande som i själva verket inbjöd till anfall 
med konventionella vapen. Att för attackens del basera skyddet på idéer som gick ut på 
att %ygplanen skulle hinna starta före ett anfall mot basen betecknade CE # som öns-
ketänkande. En %erdubbling av den %ygande personalen skulle krävas för en sådan be-
redskap. Flygplan och personal skulle snabbt förslitas genom de onödiga starter som 
skulle komma att utlösas av (entliga in%ygningar.#&

CE # var alltså kritisk mot att skyddet i första hand skulle anpassas för ett kärnva-
penkrig och han var inte ensam i sin kritik. CFV svarade att tidigare planering med ut-
spridning inom basen hade visat sig vara ekonomiskt och taktiskt ohållbar och därför 

För att skydda de !ygplan som för ögonblicket inte användes mot "entliga anfall, ställdes de upp i speciellt 
iordninggjorda uppställningsområden på långt avstånd från basen. Till och från dessa områden måste !yg-
planen bogseras med traktor, eller som på bilden, med jeep. Foto SFF.

För att skydda de flygplan som för ögonblicket inte användes mot fientliga anfall, ställdes de upp i speciellt
iordninggjorda uppställningsområden på långt avstånd från basen. Till och från dessa områden måste flyg-
planen bogseras med traktor, eller som på bilden, med jeep. Foto SEE

CE i var mycket kritisk till PUF 1958 och ansåg att även om den utspridning till
många olika baser som föreslagits var teoretiskt riktig så var den i verkligheten felaktig.
Den äventyrade nämligen insättande av hela E i samtidigt i koncentrerade företag. Även
tillgången på ammunition, reservdelar och reparationsresurser skulle påverkas. "Den
föreslagna utspridningen av attackförbanden har i detta hänseende gått för långt", skrev
CE I, och påpekade att planen var anpassad till jaktflygets behov och inte till attackens.
CE i menade också att det var verklighetsfrämmande att tro att alla föreslagna 70 baser
verkligen skulle kunna färdigställas inom angiven tid. Dessutom borde befintliga fat
förses med uppställningsplatser, innan några nya fält byggdes.

Det stora problemet med den basfilosofi som kom till uttryck i planen var att efter-
som ett effektivt skydd mot kärnvapenanfall inte kunde ordnas för personal och ma-
teriel så hade man i stället anammat ett tänkande som i själva verket inbjöd till anfall
med konventionella vapen. Att för attackens del basera skyddet på ideer som gick ut på
att flygplanen skulle hinna starta före ett anfall mot basen betecknade CE i som öns-
ketänkande. En flerdubbling av den flygande personalen skulle krävas för en sådan be-
redskap. Flygplan och personal skulle snabbt förslitas genom de onödiga starter som
skulle komma att utlösas av fientliga inflygningar.'?

CE i var alltså kritisk mot att skyddet i första hand skulle anpassas för ett kärnva-
penkrig och han var inte ensam i sin kritik. CFV svarade att tidigare planering med ut-
spridning inom basen hade visat sig vara ekonomiskt och taktiskt ohållbar och därför
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måste man övergå till spridning till #er baser i stället. CFV var dock medveten om att 
grundsynen i PUF $%&' i vissa fall framstod som onyanserad och han höll med om att 
den angivna startberedskapen inte var möjlig.$'

Basplanerna avfärdas
På grundval av erfarenheter från E $:s eskaderövning i september $%&', samt prov på 
F $( och F $), kunde CE $ i november $%&' slå fast: ”De principer, som kommit till ut-
tryck i PUF $%&' och Bas PM är i huvudsak icke anpassade efter E $ behov.” De upp-
ställningsplatser (”PUF-plattor”) som redan byggts inne på fältet på vissa baser skulle 
endast i undantagsfall kunna användas. Attackförbanden kunde inte hålla sådan be-
redskap att uppställning på dessa platser och klargöring där var försvarlig. Förläggning 
dit av all stationstjänst med perso nal, stationsutrustning, drivmedel, ammunition, med 
mera skulle göra basen ytterst sårbar.

Eftersom de bakre uppställningsområden som då höll på att byggas fortfarande ut-
fördes med grusbeläggning tvingades E $ ändå använda startplatserna i banändan för 
motorstart och kontrollkörning. Grusbeläggningen medförde också att #ygplanen mås-
te bogseras och i attackförbandens utrustning ingick traktorer för detta ändamål. Hur 
transporten av mark personal och materiel skulle ske var tills vidare inte ordnat. Då E $:s 
O-baser samtidigt var T-baser för jaktförband, fanns det emellertid risk att dessa start-
platser skulle vara upptagna av jakt#ygplan just när de behövdes. Praktiska prov hade 
visat att inkörning och parkering på startplatserna med åtta #ygplan kunde ske utan 
större problem, men med nio #ygplan blev det för trångt.

Det ingick ju också i skyddet att hålla basernas och uppställningsområdenas lägen 
hemliga. Krigsmässig maskering av uppställningsplatser hade provats vid fält *", men 
frågan var om medel kunde avvaras för maskeringsanordningar till samtliga uppställ-
ningsplatser, något som skulle kosta omkring ( """ kr per plats. Det fanns också förslag 
om att maskera krigs#ygfält redan i fred, eftersom de betongbelagda delarna var så iö-
gonfallande ”att till exempel passagerare i tra+k#ygplan inte kan undgå att lägga märke 
till fälten vid #yg ning över dem eller till och med på relativt stort avstånd”.

Allt som rörde krigs#ygfälten hölls strängt hemligt och deras existens +ck i princip 
inte omnämnas för utomstående De fanns inte med på några vanliga kartor och de var 
bortretuscherade på #ygfotokartor. Några satellitbilder existerade ännu inte och att 
medföra kamera vid passagerar#ygning var inte tillåtet. Med dagens tillgång till satel-
litbilder och #ygfoto på internet är läget ett helt annat, men på den tiden fanns alltså 
anledning att genom olika åtgärder försöka minska basernas synbarhet från luften även 
i fred.

Det var den ljusa färgen och bansystemens regelbundna form som syntes och vid 
byggande av nya #ygfält föreslogs om möjligt inblandning av färg i betongen, efter-
som påmålning efteråt försämrade bromsverkan, särskilt vid regn. Även de regelbund-
na uthuggningarna i skogskanten som bildades av uppställningsplatser längs en väg var 
iögon fallande från luften. För att i fredstid dölja dem föreslogs utläggning av kasserade 
maskeringsnät, eller att hål gjordes i beläggningen för rör, i vilka mindre träd och bus-

måste man övergå till spridning till fler baser i stället. CFV var dock medveten om att
grundsynen i PUF 1958 i vissa fall framstod som onyanserad och han höll med om att
den angivna startberedskapen inte var möjlig:8

Basplanerna avfårdas
På grundval av erfarenheter från E Es eskaderövning i september 1958, samt prov på
F 14 och F 17, kunde CE 1 i november 1958 slå fast: "De principer, som kommit till ut-
tryck i PUF 1958 och Bas PM är i huvudsak icke anpassade efter E 1 behov." De upp-
ställningsplatser ("PUF-plattor") som redan byggts inne på fältet på vissa baser skulle
endast i undantagsfall kunna användas. Attackförbanden kunde inte hålla sådan be-
redskap att uppställning på dessa platser och klargöring där var försvarlig. Förläggning
dit av all stationstjänst med personal, stationsutrustning, drivmedel, ammunition, med
mera skulle göra basen ytterst sårbar.

Eftersom de bakre uppställningsområden som då höll på att byggas fortfarande ut-
fördes med grusbeläggning tvingades E 1 ändå använda startplatserna i banändan för
motorstart och kontrollkörning. Grusbeläggningen medförde också att flygplanen mås-
te bogseras och i attackförbandens utrustning ingick traktorer för detta ändamål. Hur
transporten av markpersonal och materiel skulle ske var tills vidare inte ordnat. Då E Es
0 -baser samtidigt var T-baser för jaktförband, fanns det emellertid risk att dessa start-
platser skulle vara upptagna av jaktflygplan just när de behövdes. Praktiska prov hade
visat att inkörning och parkering på startplatserna med åtta flygplan kunde ske utan
större problem, men med nio flygplan blev det för trångt.

Det ingick ju också i skyddet att hålla basernas och uppställningsområdenas lägen
hemliga. Krigsmässig maskering av uppställningsplatser hade provats vid fält zo, men
frågan var om medel kunde avvaras för maskeringsanordningar till samtliga uppställ-
ningsplatser, något som skulle kosta omkring 4 000 kr per plats. Det fanns också förslag
om att maskera krigsflygfält redan i fred, eftersom de betongbelagda delarna var så iö-
gonfallande "att till exempel passagerare i trafikflygplan inte kan undgå att lägga märke
till fälten vid flygning över dem eller till och med på relativt stort avstånd".

Allt som rörde krigsflygfälten hölls strängt hemligt och deras existens fick i princip
inte omnämnas för utomstående De fanns inte med på några vanliga kartor och de var
bortretuscherade på flygfotokartor. Några satellitbilder existerade ännu inte och att
medföra kamera vid passagerarflygning var inte tillåtet. Med dagens tillgång till satel-
litbilder och flygfoto på internet är läget ett helt annat, men på den tiden fanns alltså
anledning att genom olika åtgärder försöka minska basernas synbarhet från luften även
i fred.

Det var den ljusa färgen och bansystemens regelbundna form som syntes och vid
byggande av nya flygfält föreslogs om möjligt inblandning av färg i betongen, efter-
som påmålning efteråt försämrade bromsverkan, särskilt vid regn. Även de regelbund-
na uthuggningarna i skogskanten som bildades av uppställningsplatser längs en väg var
iögonfallande från luften. För att i fredstid dölja dem föreslogs utläggning av kasserade
maskeringsnät, eller att hål gjordes i beläggningen för rör, i vilka mindre träd och bus-

6o



!"

kar kunde placeras."# Målning av banorna provades under $ygvapenövningen "#%# och 
nedtoning av de ljusa delarna av bassystemet på fält ! och & gjorde att fältens synlighet 
från luften avsevärt minskade.'(

Fortsatt kritik
CE " upprepade i februari "#%# sin kritik av PUF "#%&. Han förde också återigen fram 
sin åsikt att i första hand borde man se till att be)ntliga fält )ck de uppställningsplatser, 
vägar, ammunitionsförråd, befästningar och bogseringsfordon som saknades – innan 
nya baser byggdes. Utöver O-baserna i Västergötland angav CE " nu ett behov av baser 
i nordvästra Småland. Som exklusiva T-baser för E " föreslogs fält &% (nytt), Hultsfred, 
Hässlö (eller annat fält i Mälardalen), fält %' (nytt), fält '& Gunnarn, samt fält *' Vid-
sel, fält ** Kubbe och fält *+ (nytt).'"

Flygvapenövningen "#%# gav ytterligare tyngd åt dessa argument. Flygplan och $y-
gande personal var mycket sårbara för )entligt anfall under bogseringen mellan upp-
ställningsplatserna och banan och bogseringen med traktor tog för lång tid. Lösningen 
på problemet var att permanentbelägga vägarna så att $ygplanen kunde för$ytta sig för 
egen motor. För att snabbt kunna komma i skydd borde $ygplanen också kunna köra 
in på uppställningsplatsen för egen motor, för att först därefter vändas. Ifall $ygplanet 
måste vändas utanför uppställningsplatsen och backas in, ökade den tid som $ygpla-
net stod oskyddat och det kunde också medföra stockningar för efterföljande $ygplan. 
Be)ntliga maskeringsanordningar medgav inte vändning på uppställningsplatserna. 
Behovet av maskeringsnät hade visat sig vara större än beräknat. För att få godtagbar 
verkan blev man nämligen i många fall tvungen att lägga de äldre glesa maskeringsnät 
som fanns i dubbla lager.

Flygplansattrapper hade kommit till användning vid FVÖ %#, men endast två styck-
en hade hunnit bli klara till övningens början. Flygbilder visade att attrapperna var 
tillräckligt lika verkliga $ygplan, men man frågade sig om de verkligen borde stäl-
las upp i direkt anslutning till bansystemet. Ett anfall som riktades mot ett skenmål 
skulle visserligen inte skada de riktiga $ygplanen, men samtidigt kunde skador uppstå 
på bansystemet. Helst skulle man därför ordna )ngerade $ygplansvägar och uppställ-
ningsområden. Sådana skenanläggningar skulle emellertid kräva omfattande planlägg-
ning och arbete.''

Förhållandet mellan armén, marinen och E !
Under åren "#%%–"#%+ hade sex samövningar mellan E " och $ottan genomförts: den "& 
augusti "#%%, ", februari "#%%, "*–"% mars, "* augusti och '+ augusti "#%!, samt "! maj 
"#%+. Det hade visat sig att i genomsnitt #( procent av insatta $ygplan av typ A '& och 
A '# kom till anfall med riktpunkt i fartygen. Övriga hittade inte målet, anföll fel mål 
eller blev trängda av andra $ygplan. I krig bedömdes denna andel minska ”genom att 
fartygsantalet blir av en helt annan omfattning”. Fientlig motverkan hade dock inte 
vägts in.',

Efter mitten av femtiotalet blossade resursstriden mellan $ygvapnet och marinen 

kar kunde placeras.19 Målning av banorna provades under flygvapenövningen 1959 och
nedtoning av de ljusa delarna av bassystemet på fält 6 och 8 gjorde att fältens synlighet
från luften avsevärt minskade."

Fortsatt kritik
CE 1 upprepade i februari 1959 sin kritik av PUF 1958. Han förde också återigen fram
sin åsikt att i första hand borde man se till att befintliga fält fick de uppställningsplatser,
vägar, ammunitionsförråd, befästningar och bogseringsfordon som saknades — innan
nya baser byggdes. Utöver 0-baserna i Västergötland angav CE 1 nu ett behov av baser
i nordvästra Småland. Som exklusiva T-baser för E 1 föreslogs fält 85 (nytt), Hultsfred,
Hässlö (eller annat fält i Mälardalen), fält 52 (nytt), fält 28 Gunnarn, samt fält 42 Vid-
sel, fält 44 Kubbe och fält 47 (nytt)."

Flygvapenövningen 1959 gav ytterligare tyngd åt dessa argument. Flygplan och fly-
gande personal var mycket sårbara för fientligt anfall under bogseringen mellan upp-
ställningsplatserna och banan och bogseringen med traktor tog för lång tid. Lösningen
på problemet var att permanentbelägga vägarna så att flygplanen kunde förflytta sig för
egen motor. För att snabbt kunna komma i skydd borde flygplanen också kunna köra
in på uppställningsplatsen för egen motor, för att först därefter vändas. Ifall flygplanet
måste vändas utanför uppställningsplatsen och backas in, ökade den tid som flygpla-
net stod oskyddat och det kunde också medföra stockningar för efterföljande flygplan.
Befintliga maskeringsanordningar medgav inte vändning på uppställningsplatserna.
Behovet av maskeringsnät hade visat sig vara större än beräknat. För att få godtagbar
verkan blev man nämligen i många fall tvungen att lägga de äldre glesa maskeringsnät
som fanns i dubbla lager.

Flygplansattrapper hade kommit till användning vid FVÖ 59, men endast två styck-
en hade hunnit bli klara till övningens början. Flygbilder visade att attrapperna var
tillräckligt lika verkliga flygplan, men man frågade sig om de verkligen borde stäl-
las upp i direkt anslutning till bansystemet. Ett anfall som riktades mot ett skenmål
skulle visserligen inte skada de riktiga flygplanen, men samtidigt kunde skador uppstå
på bansystemet. Helst skulle man därför ordna fingerade flygplansvägar och uppställ-
ningsområden. Sådana skenanläggningar skulle emellertid kräva omfattande planlägg-
ning och arbete."

Förhållandet mellan armen, marinen och E 1
Under åren 1955-1957 hade sex samövningar mellan E 1 och flottan genomförts: den 18
augusti 1955, 13 februari 1955, 14-15 mars, 14 augusti och 27 augusti 1956, samt 16 maj
1957. Det hade visat sig att i genomsnitt 90 procent av insatta flygplan av typ A 28 och
A 29 kom till anfall med riktpunkt i fartygen. Övriga hittade inte målet, anföll fel mål
eller blev trängda av andra flygplan. I krig bedömdes denna andel minska "genom att
fartygsantalet blir av en helt annan omfattning". Fientlig motverkan hade dock inte
vägts in."

Efter mitten av femtiotalet blossade resursstriden mellan flygvapnet och marinen
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upp och CE # tog tillfället i akt att så snart tillfälle bjöds att poängtera attack$ygets 
överlägsenhet över marinen och även fartygens sårbarhet vid anfall av %entligt $yg. Ett 
sådant tillfälle utgjorde marinens övning MKÖ #&'(. CE # upprättade i september-ok-
tober uppehållsplats på Bohusgården i Uddevalla. Övningen gick ut på att öva skydd av 
import över havet västerifrån under krig. Sverige (A-sidan) var i krig med en stormakt 
(B), som behärskade bland annat Polen, Tyskland och Jylland till i höjd med Lim)or-
den. Stormaktens $yg hade ännu inte baserats i Danmark utan opererade från Tysk-
land. Luftbevakningen var utslagen i hela Danmark och södra Norge. Jaktförsvaret av 
den svenska västkusten var delvis reorganiserat efter att ha varit utsatt för $yganfall.

B-sidans $yg- och marinstridskrafter bekämpade Sveriges importsjöfart (fartyg och 
krigslossningsplatser), samt kommunikationer och $yg- och marinbaser i västra delen 
av landet. A-sidan skulle jaktförsvara importhamnar, konvojer och kustsjöfart i sam-
verkan med marinen. På A-sidan fanns F & med fem grupper J "& och &#. spanings-
$yggruppen med Sk #! på Säve. På B-sidan deltog E # med #/F * (med tre grupper) på 
Såtenäs och #/F #+ på Halmstad. Spanings$yg i form av "/F ## deltog på båda sidorna, 
basering Såtenäs."+ E # representerade bomb$yg baserat i Nordtyskland och in$ygning 
mot A-sidan skedde vid samtliga företag.

Flygföretagen omfattade spaning och anfall mot olika typer av mål: en snabb konvoj 
på öppna havet under mörker,  strömtra%k och enskilda fartyg i och utanför skärgård 
under dager och mörker, en långsamgående konvoj under mörker, fartyg på krigsförtöj-
nings- och krigsankarplatser, samt en från Göteborg och Marstrand utgående konvoj.

Efter att ha läst Chefen för marinens redogörelse för $ygverksamheten under MKÖ 
#&'( efter övningen kallade CE # den för ”missvisande, mycket ofullständig och i vissa 
fall felaktig”. Attack$yget hade inte under övningen kunnat uppträda på ett sätt som 
alls representerade det hot som %entligt $yg enligt CE # skulle komma att utgöra:

De divisioner A ,", som insattes mot marina mål inom övningsområdet, ha endast i 
obetydlig omfattning kunnat åskådliggöra det $ygtryck en stormakt skulle vara mäktig. 
Detta gäller såväl den kvantitativa insatsen, beväpning som typer av anfall. Samma sak 
gäller de divisioner som – inom ramen för %entlig bekämpning av vår import västerifrån 
– deltagit för att åskådliggöra %entlig $ygverksam het i övrigt mot Västsverige norr Göte-
borg samt ifråga om spaningsförband.

Mot bakgrund av iakttagelser och erfarenheter under MKÖ #&'( samt ”sovjetiska $yg-
styrkors nuvarande och troliga framtida storlek, $ygplanstyper och prestanda, radar- 
och annan teleutrustning, $ygplansbeväpning och anfallssätt” bedömde CE # riskerna 
för angrepp mot svensk importsjöfart västerifrån som följer:

En %entlig stormakt har tillgång på spaningsfpl med sådan utrustning att övervakning 
av Skagerrack och Kattegatt lätt kan ske med ringa insats. Fientliga bomb$ygplan äro 
utrustade med bombfällningsradar som möjliggör fällning med god precision utan op-
tisk sikt av målet (i eller ovan moln, under mörker). Förutom atom- och konventionella 
bomber kunna fpl utrustas med styrda glidbomber och attackrobotar. Dessa senare kun-
na genom radiostyrning eller egna målsökare troligen användas även mot mål i skärgård.

upp och CE i tog tillfället i akt att så snart tillfälle bjöds att poängtera attackflygets
överlägsenhet över marinen och även fartygens sårbarhet vid anfall av fientligt flyg. Ett
sådant tillfälle utgjorde marinens övning MKÖ 1958. CE i upprättade i september-ok-
tober uppehållsplats på Bohusgården i Uddevalla. Övningen gick ut på att öva skydd av
import över havet västerifrån under krig. Sverige (A-sidan) var i krig med en stormakt
(B), som behärskade bland annat Polen, Tyskland och Jylland till i höjd med Limfjor-
den. Stormaktens flyg hade ännu inte baserats i Danmark utan opererade från Tysk-
land. Luftbevakningen var utslagen i hela Danmark och södra Norge. Jaktförsvaret av
den svenska västkusten var delvis reorganiserat efter att ha varit utsatt för flyganfall.

B-sidans flyg- och marinstridskrafter bekämpade Sveriges importsjöfart (fartyg och
krigslossningsplatser), samt kommunikationer och flyg- och marinbaser i västra delen
av landet. A-sidan skulle jaktförsvara importhamnar, konvojer och kustsjöfart i sam-
verkan med marinen. På A-sidan fanns F 9 med fem grupper J 29 och 91. spanings-
flyggruppen med Sk 16 på Säve. På B-sidan deltog E i med i/F 7 (med tre grupper) på
Såtenäs och i/F 14 på Halmstad. Spaningsflyg i form av 2/F II deltog på båda sidorna,
basering Såtenäs.'4 E i representerade bombflyg baserat i Nordtyskland och inflygning
mot A-sidan skedde vid samtliga företag.

Flygföretagen omfattade spaning och anfall mot olika typer av mål: en snabb konvoj
på öppna havet under mörker, strömtrafik och enskilda fartyg i och utanför skärgård
under dager och mörker, en långsamgående konvoj under mörker, fartyg på krigsförtöj-
nings- och krigsankarplatser, samt en från Göteborg och Marstrand utgående konvoj.

Efter att ha läst Chefen för marinens redogörelse för flygverksamheten under MKÖ
1958 efter övningen kallade CE i den för "missvisande, mycket ofullständig och i vissa
fall felaktig". Attackflyget hade inte under övningen kunnat uppträda på ett sätt som
alls representerade det hot som fientligt flyg enligt CE i skulle komma att utgöra:

De divisioner A 32, som insattes mot marina mål inom övningsområdet, ha endast i
obetydlig omfattning kunnat åskådliggöra det flygtryck en stormakt skulle vara mäktig.
Detta gäller såväl den kvantitativa insatsen, beväpning som typer av anfall. Samma sak
gäller de divisioner som — inom ramen för fientlig bekämpning av vår import västerifrån
— deltagit för att åskådliggöra fientlig flygverksamhet i övrigt mot Västsverige norr Göte-
borg samt ifråga om spaningsförband.

Mot bakgrund av iakttagelser och erfarenheter under MKÖ 1958 samt "sovjetiska flyg-
styrkors nuvarande och troliga framtida storlek, flygplanstyper och prestanda, radar-
och annan teleutrustning, flygplansbeväpning och anfallssätt" bedömde CE i riskerna
för angrepp mot svensk importsjöfart västerifrån som följer:

En fientlig stormakt har tillgång på spaningsfpl med sådan utrustning att övervakning
av Skagerrack och Kattegatt lätt kan ske med ringa insats. Fientliga bombflygplan äro
utrustade med bombfällningsradar som möjliggör fällning med god precision utan op-
tisk sikt av målet (i eller ovan moln, under mörker). Förutom atom- och konventionella
bomber kunna fpl utrustas med styrda glidbomber och attackrobotar. Dessa senare kun-
na genom radiostyrning eller egna målsökare troligen användas även mot mål i skärgård.

62



!"

På ett stormakts#ygs möjligheter att anfalla inverkar bland annat på i vilken utsträck-
ning sjötra$k kan ske inomskärs. Fartyg över c:a % &&& ton måste framgå i huvudsak 
utanför skärgården. Endast fartyg under c:a ' &&& ton kun na större delen av sträckan 
framgå inomskärs från det norska kusten angöres eller lämnas.

Från spaningsfpl med radar kan en $entlig stormakt med basering i Nordtyskland 
praktiskt taget oberoende av väder och sikt (mörker) över aktuellt område fastställa och 
övervaka sjötra$k (även enskilda fartyg) ute på öppna sjön i Nordsjön, i Skagerrak och 
Kattegatt, samt sjötra$k (enskilda fartyg) nära kust samt i öppna farleder inomskärs 
(exempelvis Gullmars(orden, Åby- och Bro(ordarna) genom enstaka snabba #ygning-
ar med lämpliga tidsmellanrum. I viss ut sträckning kan enskilda fartyg även upptäckas 
inne i sönderbruten skärgård och i trånga farleder. Avgörande härför är radarns kvali-
tet och prestanda (upplösningsförmåga). En #ygnavigatör kan vanligen med ledning av 
ekona på radarskärmen avgöra fartygs storlek samt skilja fartyg från öar och skär.
(…)
Man bör räkna med att en presumtiv $entlig stormakt före ett krigsutbrott, till exem-
pel från läge utanför vår territorialgräns eller från civila tra$kfpl över vårt land, har tagit 
#ygfotogra$er och/eller radarbilder över delar av vårt land. Detta underlättar för en $en-
de att anfalla fartyg inomskärs och i hamnar samt på maskerade krigsförtöjnings- och 
lossningsplatser.

Kamou!erad A 32A Lansen på 
krigsmässigt iordningställd klar-
göringsplats. Prins Bertil besöker 
en övning i oktober 1963. Foto SFF.

På ett stormaktsflygs möjligheter att anfalla inverkar bland annat på i vilken utsträck-
ning sjötrafik kan ske inomskärs. Fartyg över c:a 4 000 ton måste framgå i huvudsak
utanför skärgården. Endast fartyg under c:a i 000 ton kunna större delen av sträckan
framgå inomskärs från det norska kusten angöres eller lämnas.

Från spaningsfpl med radar kan en fientlig stormakt med basering i Nordtyskland
praktiskt taget oberoende av väder och sikt (mörker) över aktuellt område fastställa och
övervaka sjötrafik (även enskilda fartyg) ute på öppna sjön i Nordsjön, i Skagerrak och
Kattegatt, samt sjötrafik (enskilda fartyg) nära kust samt i öppna farleder inomskärs
(exempelvis Gullmarsfiorden, Åby- och Brofjordarna) genom enstaka snabba flygning-
ar med lämpliga tidsmellanrum. I viss utsträckning kan enskilda fartyg även upptäckas
inne i sönderbruten skärgård och i trånga farleder. Avgörande härför är radarns kvali-
tet och prestanda (upplösningsförmåga). En flygnavigatör kan vanligen med ledning av
ekona på radarskärmen avgöra fartygs storlek samt skilja fartyg från öar och skär.
(—)
Man bör räkna med att en presumtiv fientlig stormakt före ett krigsutbrott, till exem-
pel från läge utanför vår territorialgräns eller från civila trafikfpl över vårt land, har tagit
flygfotografier och/eller radarbilder över delar av vårt land. Detta underlättar för en fien-
de att anfalla fartyg inomskärs och i hamnar samt på maskerade krigsförtöjnings- och
lossningsplatser.

Kamouflerad A 32A Lansen på
krigsmässigt iordningställd klar-
göringsplats. Prins Bertil besöker
en övning i oktober 1963. Foto SFF.
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Fientligt bomb#yg kan med hjälp av radar oberoende av väder och sikt (mörker) över 
målet dygnet runt anfalla med robotar, styrda glidbomber eller vanliga bomber inom 
aktuellt område. Härvid torde en $ende i för sta hand använda robotar eller styrda glid-
bomber mot fartygsmål till sjöss eller i öppna farleder i skärgård. (…)

Fientlig #ygbekämpning av importsjöfart till vår västkust (…) kommer att innebära 
mycket stora fartygsförluster även om jakt#yg och luftvärn kunna försvåra $entliga #yg-
förbands verksamhet. Om $entliga #ygförband baseras till Jylland kan $enden snabbare 
komna till anfall än från baser i Nordtyskland. En stormakts resurser torde dock medge 
tillräcklig anfallsfrekvens även från baser enbart i Nordtyskland.

Sammanfattningsvis konstaterade CE % att ”import västerifrån till vår västkust torde bli 
av mycket ringa eller ingen omfattning om en $entlig stormakt baserad i Nordtyskland 
bestämmer sig för att hindra densamma ned #yg”.&'

När det gällde armén fortsatte den utveckling bort från direkt samverkan som redan 
påbörjats. En samövning mellan E % och V. milo i oktober %(') bekräftade att ”tidigare 
erfarenheter av olämpligheten att anfalla (rörliga) mål har bestyrkts”. Det förband som 
deltog var %. divisionen F ), samt en spaningsdivision, och övningsområdet låg längs 
Letälven mellan Degerfors och Skagens nordspets.

F )-divisionen hade med Såtenäs som bas rote- och gruppvis anfallit transporter på 
väg och järnväg, batteriplatser, stabsplatser och broar, och totalt hade %%* $ngerade an-
fall genomförts med raketer, bomber och automatkanon. Vid utvärdering av $lmerna 
visade det sig att mycket få fordon kunde bedömas ha blivit förstörda, eftersom mark-
förbanden ”visat föredömligt uppträdande vad beträ+ar #ygskyddet”.

Med A ,& var det också på grund av den långa nosen svårare än med A &( att upp-
täcka små mål på vägar. Däremot lyckades man bra med fasta mål som järnvägsstatio-
ner och broar. Under övningen provades för första gången i större skala en ny taktik 
för att i händelse av dåligt väder anfalla i eller över moln. An#ygning gjordes då på hög 
höjd och vid själva anfallet, som utfördes med marschfart och på '-- m höjd, fälldes 
bomberna &,% km före målet med hjälp av radarn. PS-", bedömdes med denna metod 
ge tillräckligt bra resultat vid bombfällning mot lätt identi$erade mål.&!

Björn Bjuggren skulle senare skriva:
Vi måste vid samövningar och vid större övningar ständigt vara på vår vakt mot att #y-
get användes på vad vi ansåg felaktigt sätt. Man ville gärna utnyttja i övningen delta-
gande #yg som långskjutande artilleri i direkt samverkan med armé- eller sjöstridskrafter 
samt för så kallad stridsmålning, det vill säga buller i luften. Vidare måste vi alltid för-
hindra att felaktiga slutsatser drogs av händelser och erfarenheter under övningen. &)

Övningsverksamheten 
Även samövningar med jakteskadrarna förekom, varvid E % $ck agera målförband. Ett 
sådant exempel är en samövning med E & i juni %('*. E % deltog med %/F ), avlöst av 
%/F %" den %, juni, samt %/F %), samtliga divisioner baserade på Hultsfred. Enligt förut-
sättningarna var svensk jakt baserad på Kalmar, Ronneby, Ljungbyhed och Halmstad 

Fientligt bombflyg kan med hjälp av radar oberoende av väder och sikt (mörker) över
målet dygnet runt anfalla med robotar, styrda glidbomber eller vanliga bomber inom
aktuellt område. Härvid torde en fiende i första hand använda robotar eller styrda glid-
bomber mot fartygsmål till sjöss eller i öppna farleder i skärgård. (...)

Fientlig flygbekämpning av importsjöfart till vår västkust (...) kommer att innebära
mycket stora fartygsförluster även om jaktflyg och luftvärn kunna försvåra fientliga flyg-
förbands verksamhet. Om fientliga flygförband baseras till Jylland kan fienden snabbare
komna till anfall än från baser i Nordtyskland. En stormakts resurser torde dock medge
tillräcklig anfallsfrekvens även från baser enbart i Nordtyskland.

Sammanfattningsvis konstaterade CE i att "import västerifrån till vår västkust torde bli
av mycket ringa eller ingen omfattning om en fientlig stormakt baserad i Nordtyskland
bestämmer sig för att hindra densamma ned flyg".'5

När det gällde armen fortsatte den utveckling bort från direkt samverkan som redan
påbörjats. En samövning mellan E och V. milo i oktober 1957 bekräftade att "tidigare
erfarenheter av olämpligheten att anfalla (rörliga) mål har bestyrkts". Det förband som
deltog var 1. divisionen F 7, samt en spaningsdivision, och övningsområdet låg längs
Letälven mellan Degerfors och Skagens nordspets.

F 7-divisionen hade med Såtenäs som bas rote- och gruppvis anfallit transporter på
väg och järnväg, batteriplatser, stabsplatser och broar, och totalt hade 118 fingerade an-
fall genomförts med raketer, bomber och automatkanon. Vid utvärdering av filmerna
visade det sig att mycket få fordon kunde bedömas ha blivit förstörda, eftersom mark-
förbanden "visat föredömligt uppträdande vad beträffar flygskyddet".

Med A 32 var det också på grund av den långa nosen svårare än med A 29 att upp-
täcka små mål på vägar. Däremot lyckades man bra med fasta mål som järnvägsstatio-
ner och broar. Under övningen provades för första gången i större skala en ny taktik
för att i händelse av dåligt väder anfalla i eller över moln. Anflygning gjordes då på hög
höjd och vid själva anfallet, som utfördes med marschfart och på 500 m höjd, fälldes
bomberna 2,1 km före målet med hjälp av radarn. PS-43 bedömdes med denna metod
ge tillräckligt bra resultat vid bombfällning mot lätt identifierade må1.'6

Björn Bjuggren skulle senare skriva:
Vi måste vid samövningar och vid större övningar ständigt vara på vår vakt mot att fly-
get användes på vad vi ansåg felaktigt sätt. Man ville gärna utnyttja i övningen delta-
gande flyg som långskjutande artilleri i direkt samverkan med arme- eller sjöstridskrafter
samt för så kallad stridsmålning, det vill säga buller i luften. Vidare måste vi alltid för-
hindra att felaktiga slutsatser drogs av händelser och erfarenheter under övningen. r7

Övningsverksamheten
Även samövningar med jakteskadrarna förekom, varvid E i fick agera målförband. Ett
sådant exempel är en samövning med E 2 i juni 1958. E i deltog med i/F 7, avlöst av
i/F 14 den 13 juni, samt i/F 17, samtliga divisioner baserade på Hultsfred. Enligt förut-
sättningarna var svensk jakt baserad på Kalmar, Ronneby, Ljungbyhed och Halmstad

64



!"

samt en bas i södra Skåne. På anfallssidan markerade bland annat en ensam J #$ at-
tackrobot, en rote J #$ i linje med "% m lucka tunga bomb&ygplan, A '# och J '' (alla 
grupperingar) lätt attack&yg. Endast en rote jakt&yg (ck sättas in i anfall mot varje mål-
förband och framifrånanfall var förbjudna.#)

Jakteskadrarna E # och E ' hade i krig till uppgift att på särskild order försvåra (ent-
lig &ygverksamhet bland annat genom attack mot &ygbaser och radarstationer i Dan-
mark (Själland, östra Jylland och Bornholm) respektive sydvästra Finland. I samverkan 
med E * samt berörda armé- och marinstridskrafter skulle E # förbereda bekämpning 
av kust- och luftinvasion mot Sydsverige, E ' mot nordöstra Götaland, Gotland och 
Svealand samt mot Norrland så långt norrut, som aktionsradien medgav från tilldelade 
baser, och på särskild order skulle båda eskadrarna kunna jaktskydda E *.

E + skulle i samverkan med berörda armé- och marinstrids krafter förbereda bekämp-
ning av invasionsföretag mot övre och mellersta Norrland. På särskild order skulle man 
försvåra (entlig &ygverksamhet genom attack mot framskjutna &ygbaser och radarsta-
tioner i nordvästra Finland. Man skulle också vara beredd att ta emot förstärkning sö-
derifrån med '–" attackdivisioner.#$

Även i samband med en vinterövning med '. divisionen F ! som då var baserad på 
fält #) Gunnarn i januari-februari *$", hade man samövat med jakt (F *'). Denna sam-
övning visade att jakten hittade samtliga attackföretag, vilket delvis förklarades bero på 
den fartrestriktion som fanns för A #$ med extratankar ()%% km/h). Hem&ygningen 
till Karlsborg genomfördes som ett attackföretag mot Kemi &ygplats i Finland, repre-
senterad av fält '# Heden, underhållstransporter (Söderhamnsmålet) och ett invasions-
företag i södra Sverige (Tönnersjömålet).'%

Här kan det vara på sin plats att återigen ge Björn Bjuggren ordet:
Attackförbanden representerade oftast (ende&yg och fungerade som mål för jakten. För 
att jakten skulle få övning beordrades attacken ofta att &yga på vissa höjder, hålla be-
stämda &ygvägar och passera vissa punkter på bestämda tider.
(…)
Attacken hade under övningen haft frihet att uppträda fältmässigt i tre dagar. Nästan 
samtliga attackföretag hade under den tiden kunnat genomföras utan någon som helst 
motverkan av försvarsjakten! Detta nämndes inte vid genomgången. Vi i attacken tyckte 
inte att det var renhårigt.'*

De viktigaste övningarna var annars eskaderövningarna. *$") års eskaderövning ägde 
rum mellan den * och + september. CE * begärde tidigt medverkan från övriga försvars-
grenar och från E ' och E + med nio divisioner jakt- och spanings&yg, men i verklig-
heten deltog endast ett fåtal divisioner från andra eskadrar. Övningsområdet förlades 
öster Vättern fram till och med norra halvan av Gotland och havet norr om Gotland.

Övningens huvudändamål att öva attackeskadern i företag som så mycket som möj-
ligt var representativa för ett krigs inledningsskede. Anfallen skulle utföras mot mål 
som invasionsstyrka under ilastning, framskjutna &ygbaser och robotstationer på andra 
sidan av ett större vattenområde. Även underhållstransporter till sjöss skulle anfallas. 

samt en bas i södra Skåne. På anfallssidan markerade bland annat en ensam J 29 at-
tackrobot, en rote J 29 i linje med so m lucka tunga bombflygplan, A 32 och J 33 (alla
grupperingar) lätt attackflyg. Endast en rote jaktflyg fick sättas in i anfall mot varje mål-
förband och framifrånanfall var förbjudna:J

Jakteskadrarna E 2 och E 3 hade i krig till uppgift att på särskild order försvåra fient-
lig flygverksamhet bland annat genom attack mot flygbaser och radarstationer i Dan-
mark (Själland, östra Jylland och Bornholm) respektive sydvästra Finland. I samverkan
med E i samt berörda arme- och marinstridskrafter skulle E 2 förbereda bekämpning
av kust- och luftinvasion mot Sydsverige, E 3 mot nordöstra Götaland, Gotland och
Svealand samt mot Norrland så långt norrut, som aktionsradien medgav från tilldelade
baser, och på särskild order skulle båda eskadrarna kunna jaktskydda E 1.

E 4 skulle i samverkan med berörda arme- och marinstridskrafter förbereda bekämp-
ning av invasionsföretag mot övre och mellersta Norrland. På särskild order skulle man
försvåra fientlig flygverksamhet genom attack mot framskjutna flygbaser och radarsta-
tioner i nordvästra Finland. Man skulle också vara beredd att ta emot förstärkning sö-
derifrån med 3-5 attackdivisioner."

Även i samband med en vinterövning med 3. divisionen F 6 som då var baserad på
fält 28 Gunnarn i januari-februari 1957 hade man samövat med jakt (F 13). Denna sam-
övning visade att jakten hittade samtliga attackföretag, vilket delvis förklarades bero på
den fartrestriktion som fanns för A 29 med extratankar (80o km/h). Hemflygningen
till Karlsborg genomfördes som ett attackföretag mot Kemi flygplats i Finland, repre-
senterad av fält 32 Heden, underhållstransporter (Söderhamnsmålet) och ett invasions-
företag i södra Sverige (Tönnersjömålet).3°

Här kan det vara på sin plats att återigen ge Björn Bjuggren ordet:
Attackförbanden representerade oftast fiendeflyg och fungerade som mål för jakten. För
att jakten skulle få övning beordrades attacken ofta att flyga på vissa höjder, hålla be-
stämda flygvägar och passera vissa punkter på bestämda tider.
(...)
Attacken hade under övningen haft frihet att uppträda fältmässigt i tre dagar. Nästan
samtliga attackföretag hade under den tiden kunnat genomföras utan någon som helst
motverkan av försvarsjakten! Detta nämndes inte vid genomgången. Vii attacken tyckte
inte att det var renhårigt.,'

De viktigaste övningarna var annars eskaderövningarna. 1958 års eskaderövning ägde
rum mellan den i och 4 september. CE i begärde tidigt medverkan från övriga försvars-
grenar och från E 3 och E 4 med nio divisioner jakt- och spaningsflyg, men i verklig-
heten deltog endast ett fåtal divisioner från andra eskadrar. Övningsområdet förlades
öster Vättern fram till och med norra halvan av Gotland och havet norr om Gotland.

Övningens huvudändamål att öva attackeskadern i företag som så mycket som möj-
ligt var representativa för ett krigs inledningsskede. Anfallen skulle utföras mot mål
som invasionsstyrka under ilastning, framskjutna flygbaser och robotstationer på andra
sidan av ett större vattenområde. Även underhållstransporter till sjöss skulle anfallas.
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Samverkan med övervattensstridskrafter skulle ske och E ":s nya ledningsorganisation 
skulle provas. Förutsättningarna för övningen var som följer.

Sverige be#nner sig sedan den $%/& "'%& i krig med Sovjet. Fienden har genom gräns-, 
kust- och luftinvasion ockuperat Finland och Gotland. Uppladdning av Gotland på-
går och vissa tecken tyda på en förestående kustinvasion från Gotland mot östra 
Mellansverige.

Luftläge: Fientliga (yg- och robotstridskrafter anfaller baser, kommunikationer och 
nyckelindustrier i östra Mellansverige. Flygplanstyper Tu-"! (atombomber), Il-$&, (yg-
plansrobotar, MiG-") och MiG-"' (I originaltexten står ”M ") och M "'”, förf anm). 
Fienden utnyttjar norra Gotland för robotskjutning. Flygbaserna Väsby och Bunge ut-
byggs i snabb takt. På den förstnämnda basen kan för närvarande en till två divisioner 
baseras (MiG-"), MiG-"'). I dess närhet har också en framskjuten jaktradar (prestanda 
ung = PJ $") grupperats.

Vår attack anfaller (ygbaser, radar- och robotstationer samt hamnar bland annat på 
Gotland. Inom sektor O " är en division F * och två divisioner F "* baserade på Malmen 
och Bråvalla.
Tidplan
"/' Spaning och anfall mot mål på norra Gotland ((ygfält, rr- och rbstn)
$/' Spaning samt anfall mot hamnar och marina basområden på norra Gotland
*/' Spaning samt anfall mot invasionstonnage under ilastning och samling vid norra 
Gotlands västkust
*–+/' Anfall under mörker i samverkan med kust(ottan mot invasions(otta på väg från 
norra Gotland till Stockholms södra skärgård
+/' Anfall med övningsbomber mot bogserat stridsmål NV Fårön.

Ovanligt nog angavs alltså i klarspråk Sovjetunionen som motståndare i de första an-
visningarna för övningen – detta ändras senare till ”en stormakt”. E ":s stab avsågs först 
grupperas på ordinarie krigsuppehållsplats, men man bestämde sig senare för fält !. Vi-
dare baserades "/F ! på Karlsborg, "/F ) och */F ) på Såtenäs, "/F "+ på fält $,, */F "+ på 
fält &, "/F ") på Karlsborg och )". transport(yggruppen på Såtenäs. Malmen, Bråvalla 
och Nyköping var T-baser. Baseringen intogs $'–*" augusti.

Fältmässig tjänst bedrevs endast vid fält $,, som var O-bas för en attackdivision och 
T-bas för en jaktdivision J $'. Maskering skulle ske av minst en rote, men i övrigt be-
drevs inte övningen i skydd. I enlighet med den nya ledningsorganisationen fanns två 
attackchefer, Ost och Väst, samt en attackadjutant vid varje bas.

En jaktdivision ur E * skulle med jaktsvep vid attackdivisionens anfall och insats mot 
#entlig in(ygning i samband med an- och åter(ygning skydda E ". En annan jaktdi-
vision skulle utgöra #entligt jaktförsvar av Gotland samt anfalla sektor O " i samband 
med attackens an- och åter(ygning. Kust(ottan markerade tonnage under samling och 
ilastning, samt ett invasionsföretag från Gotland natten *–+ september.*$

Övningen visade, liksom tidigare erfarenheter, att A *$A med yttre last vid (ygning 
på hög höjd och i god sikt var ett lätt byte för #entlig jakt, även när skydd av egen 

Samverkan med övervattensstridskrafter skulle ske och E Es nya ledningsorganisation
skulle provas. Förutsättningarna för övningen var som följer.

Sverige befinner sig sedan den 25/8 1958 i krig med Sovjet. Fienden har genom gräns-,
kust- och luftinvasion ockuperat Finland och Gotland. Uppladdning av Gotland på-
går och vissa tecken tyda på en förestående kustinvasion från Gotland mot östra
Mellansverige.

Luftläge: Fientliga flyg- och robotstridskrafter anfaller baser, kommunikationer och
nyckelindustrier i östra Mellansverige. Flygplanstyper Tu-16 (atombomber), 11-28, flyg-
plansrobotar, MiG-17 och MiG-I9 (I originaltexten står "M 17 och M 19", förf anm).
Fienden utnyttjar norra Gotland för robotskjutning. Flygbaserna Väsby och Bunge ut-
byKs i snabb takt. På den förstnämnda basen kan för närvarande en till två divisioner
baseras (MiG-17, MiG-19). I dess närhet har också en framskjuten jaktradar (prestanda
ung = PJ 21) grupperats.

Vår attack anfaller flygbaser, radar- och robotstationer samt hamnar bland annat på
Gotland. Inom sektor 01 är en division F 3 och två divisioner F 13 baserade på Malmen
och Bråvalla.
Tidplan
1/9 Spaning och anfall mot mål på norra Gotland (flygfält, rr- och rbstn)
2/9 Spaning samt anfall mot hamnar och marina basområden på norra Gotland
3/9 Spaning samt anfall mot invasionstonnage under ilastning och samling vid norra
Gotlands västkust
3-4/9 Anfall under mörker i samverkan med kustflottan mot invasionsflotta på väg från
norra Gotland till Stockholms södra skärgård
4/9 Anfall med övningsbomber mot bogserat stridsmål NV Fårön.

Ovanligt nog angavs alltså i klarspråk Sovjetunionen som motståndare i de första an-
visningarna för övningen — detta ändras senare till "en stormakt". E Es stab avsågs först
grupperas på ordinarie krigsuppehållsplats, men man bestämde sig senare för fält 6. Vi-
dare baserades i/F 6 på Karlsborg, i/F 7 och 3/F 7 på Såtenäs, i/F 4 på fält zo, 3/F 14 på
fält 8, i/F 17 på Karlsborg och 71. transportflyggruppen på Såtenäs. Malmen, Bråvalla
och Nyköping var T-baser. Baseringen intogs 29-31 augusti.

Fältmässig tjänst bedrevs endast vid fält zo, som var 0-bas för en attackdivision och
T-bas för en jaktdivision J 29. Maskering skulle ske av minst en rote, men i övrigt be-
drevs inte övningen i skydd. I enlighet med den nya ledningsorganisationen fanns två
attackchefer, Ost och Väst, samt en attackadjutant vid varje bas.

En jaktdivision ur E 3 skulle med jaktsvep vid attackdivisionens anfall och insats mot
fientlig inflygning i samband med an- och återflygning skydda E 1. En annan jaktdi-
vision skulle utgöra fientligt jaktförsvar av Gotland samt anfalla sektor 0 i i samband
med attackens an- och återflygning. Kustflottan markerade tonnage under samling och
ilastning, samt ett invasionsföretag från Gotland natten 3-4 september.32

Övningen visade, liksom tidigare erfarenheter, att A 32A med yttre last vid flygning
på hög höjd och i god sikt var ett lätt byte för fientlig jakt, även när skydd av egen
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jakt kunde påräknas. Med den utveckling av allvädersjakt som var på gång väntades 
höghöjdsföretag även under mörker och dålig sikt bli alltför sårbara. Låghöjdsföretag 
kunde däremot genomföras med små förluster, men förutsättningen var att #ygningen 
utfördes på lägsta möjliga höjd och att låg höjd bibehölls även under själva anfallet. Det 
stod alltså klart att E $ måste operera på lägsta höjd med A %&A om man ville överleva 
och aktionsradien blev därför med bomber begränsad till endast &''–&(' km.

Återigen hade #era påtvingade faktorer hämmat attack#ygets uppträdande under 
övningen och detta hade snedvridit bilden av E $:s insatsmöjligheter. Farten var begrän-
sad till $ ''' km/h och besättningarnas ”ovilja eller oförmåga” att utnyttja EBK och 
hög fart för att spara bränsle gav )entlig jakt onödiga tillfällen till kontakt och anfall:

(Fartresurserna) måste utnyttjas på ett helt annat sätt än som varit fallet under övningen. 
Man får icke vara bunden av i eskaderordern anbefalld landningsbas om det gäller att 
genomföra företag med gott resultat, komma undan med livet i behåll och få #ygplanen 
helbrägda hem.
(…)
Om man möter jaktmotverkan som innebär totalförlust eller förlust av större delen av 
förbandet, måste man överväga att avbryta anfallet.

CE $ tyckte alltså också att divisionscheferna hade uppträtt alltför osjälvständigt och 
fredsmässigt. De

… (var inte) befriade från att tänka och ()ck inte) bara anamma eskaderordern och föl-
ja den till punkt och pricka. Divisionschefen skall använda eskaderordern som grund 
för att i detalj gå igenom – spela igenom – hela företaget före starten och härvid klara ut 
taktiken under olika moment av företaget vid ändrade förhållanden, oväntade händelser, 
annat väder, etc. Divisionen måste vara beredd att frångå tidtabellen, lägga om anfalls-
sätt vid bombföretag från dykanfall till låganfall (buntanfall, radaranfall), återvända till 
annan bas än vad som angivits i ordern etc, etc. Flygstyrkechef och varje besättning mås-
te ständigt vara berodd att improvisera vid oväntade händelser och ändrade förhållanden 
under företaget.
(…)
Sammanfattningsvis kräves över huvud taget mera inlevelse, fantasi, framåtanda och 
stridsvilja under tillämpningsövningar än vad som normalt har varit och brukar vara fal-
let under våra tillämpningsövningar. Man måste sätta sig in i hur man skulle ha handlat 
i krig och söka genomföra detta så långt fredsmässiga säkerhetsbestämmelser, övnings-
ändamål och andra hämmande faktorer tillåta. Fredstänkandet måste bort vid våra 
tillämpningsövningar.

Övningen hade dock visat att E $ även i praktiken klarade av att anfalla ett #ertal mål 
inom samma område (Gotland) inom en tidsrymd av mindre än en minut, eller med 
samtliga divisioner genomföra ett samtidigt anfall mot exempelvis en invasions#otta. 
Resultaten från stridsbombfällningarna visade att bomberna legat väl inom målområ-
det, men den skada som åstadkoms på de enskilda målen var ringa. Med hänsyn till 

jakt kunde påräknas. Med den utveckling av allvädersjakt som var på gång väntades
höghöjdsföretag även under mörker och dålig sikt bli alltför sårbara. Låghöjdsföretag
kunde däremot genomföras med små förluster, men förutsättningen var att flygningen
utfördes på lägsta möjliga höjd och att låg höjd bibehölls även under själva anfallet. Det
stod alltså klart att E i måste operera på lägsta höjd med A 32A om man ville överleva
och aktionsradien blev därför med bomber begränsad till endast 200-250 km.

Återigen hade flera påtvingade faktorer hämmat attackflygets uppträdande under
övningen och detta hade snedvridit bilden av E i:s insatsmöjligheter. Farten var begrän-
sad till i 000 km/h och besättningarnas "ovilja eller oförmåga" att utnyttja EBK och
hög fart för att spara bränsle gav fientlig jakt onödiga tillfällen till kontakt och anfall:

(Fartresurserna) måste utnyttjas på ett helt annat sätt än som varit fallet under övningen.
Man får icke vara bunden av i eskaderordern anbefalld landningsbas om det gäller att
genomföra företag med gott resultat, komma undan med livet i behåll och fa flygplanen
helbrägda hem.
(...)
Om man möter jaktmotverkan som innebär totalförlust eller förlust av större delen av
förbandet, måste man överväga att avbryta anfallet.

CE i tyckte alltså också att divisionscheferna hade uppträtt alltför osjälvständigt och
fredsmässigt. De

... (var inte) befriade från att tänka och (fick inte) bara anamma eskaderordern och föl-
ja den till punkt och pricka. Divisionschefen skall använda eskaderordern som grund
för att i detalj gå igenom — spela igenom — hela företaget före starten och härvid klara ut
taktiken under olika moment av företaget vid ändrade förhållanden, oväntade händelser,
annat väder, etc. Divisionen måste vara beredd att frångå tidtabellen, lägga om anfalls-
sätt vid bombföretag från dykanfall till låganfall (buntanfall, radaranfall), återvända till
annan bas än vad som angivits i ordern etc, etc. Flygstyrkechef och varje besättning mås-
te ständigt vara berodd att improvisera vid oväntade händelser och ändrade förhållanden
under företaget.
(- • -)
Sammanfattningsvis kräves över huvud taget mera inlevelse, fantasi, framåtanda och
stridsvilja under tillämpningsövningar än vad som normalt har varit och brukar vara fal-
let under våra tillämpningsövningar. Man måste sätta sig in i hur man skulle ha handlat
i krig och söka genomföra detta så långt fredsmässiga säkerhetsbestämmelser, övnings-
ändamål och andra hämmande faktorer tillåta. Fredstänkandet måste bort vid våra
tillämpningsövningar.

Övningen hade dock visat att E i även i praktiken klarade av att anfalla ett flertal mål
inom samma område (Gotland) inom en tidsrymd av mindre än en minut, eller med
samtliga divisioner genomföra ett samtidigt anfall mot exempelvis en invasionsflotta.
Resultaten från stridsbombfällningarna visade att bomberna legat väl inom målområ-
det, men den skada som åstadkoms på de enskilda målen var ringa. Med hänsyn till
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att detaljerna i målet var svåra att se och att det var första gången skarp bombfällning 
skedde med A #$-förband i större omfattning, samt de tekniska problem som fanns, 
ansågs resultatet tills vidare ändå godtagbart.##

Vad gällde den fältmässiga bastjänsten vid fält $% Råda så hade det gått mindre bra. 
Utbyggnaden av uppställningsområdet och &ygplansvägen var inte klar och underlaget 
på den nybyggda &ygplansvägen visade sig vara för svagt för A #$! Dessutom löstes as-
faltbeläggningen upp av &ygbränslet. Uppställningsplatsernas inre del var för smal för 
hängning av bomber och rulltankarna var placerade på för stort avstånd. Flygplanen 
måste därför ställas utanför maskeringsskyddet. Två av uppställningsplatserna hade 
maskerats genom &ygförvaltningens försorg, men eftersom maskeringsnätens höjd var 
för liten fastnade &ygplanens fena i nätet.

Någon lämplig bombvagn hade ännu inte anska'ats, men en enkel &akvagn som 
fanns i två exemplar hade visat sig vara användbar och föreslogs till omedelbar anska'-
ning. Ett nytt basradiosystem med tre fasta och fem bärbara stationer hade provats 
under övningen och befunnits vara ett lämpligt komplement till trådförbindelserna. 
Klargöringen av attackförband hade fungerat, men betjäningen av jaktförband ”gick 
inte bra”. Vid ett tillfälle tog tankning och laddning av fyra J $( nära tre timmar!#)

CFV vinnlade sig under &ygvapenövningen i september–oktober *(+( om att visa 
vad E * dög till.

Stora krav kommer att ställas på besättningarnas förmåga att navigera noggrant och väl 
på lägsta höjd över hav. I det sammanhanget vill jag påpeka att jag konstaterat att en del 

A 32A Lansen med två sjömålsrobotar av typ RB 04. Flygplanet tillhör F 15 i Söderhamn, som omvandla-
des till attack!ottilj när F 14:s !ygplan överlämnades dit åren 1960–1961. RB 04 blev operativ i början av 
1960-talet. Foto SFF.

A 32A Lansen med två sjömålsrobotar av typ RB 04. Flygplanet tillhör F 15 i Söderhamn, som omvandla-
des till attackflottilj när F 14:s flygplan överlämnades dit åren 1960-1961. RB 04 blev operativ i början av
1960-talet. Foto SFF

att detaljerna i målet var svåra att se och att det var första gången skarp bombfällning
skedde med A 32-förband i större omfattning, samt de tekniska problem som fanns,
ansågs resultatet tills vidare ändå godtagbart.33

Vad gällde den fältmässiga bastjänsten vid fält 20 Råda så hade det gått mindre bra.
Utbyggnaden av uppställningsområdet och flygplansvägen var inte klar och underlaget
på den nybyggda flygplansvägen visade sig vara för svagt för A 32! Dessutom löstes as-
faltbeläggningen upp av flygbränslet. Uppställningsplatsernas inre del var för smal för
hängning av bomber och rulltankarna var placerade på för stort avstånd. Flygplanen
måste därför ställas utanför maskeringsskyddet. Två av uppställningsplatserna hade
maskerats genom flygförvaltningens försorg, men eftersom maskeringsnätens höjd var
för liten fastnade flygplanens fena i nätet.

Någon lämplig bombvagn hade ännu inte anskaffats, men en enkel flakvagn som
fanns i två exemplar hade visat sig vara användbar och föreslogs till omedelbar anskaff-
ning. Ett nytt basradiosystem med tre fasta och fem bärbara stationer hade provats
under övningen och befunnits vara ett lämpligt komplement till trådförbindelserna.
Klargöringen av attackförband hade fungerat, men betjäningen av jaktförband "gick
inte bra". Vid ett tillfälle tog tankning och laddning av fyra J 29 nära tre timmar!34

CFV vinnlade sig under flygvapenövningen i september—oktober 1959 om att visa
vad E i dög till.

Stora krav kommer att ställas på besättningarnas förmåga att navigera noggrant och väl
på lägsta höjd över hav. I det sammanhanget vill jag påpeka att jag konstaterat att en del
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#ygförare – bland dem $. fält#ygare – för närvarande icke besitter tillräcklig färdighet i 
navigering. Tendensen synes vara densamma som på fpl $%, där #ygföraren helt överlät 
navigeringen till och navigeringsberäkningarna till navigatören. Denna tendens måste 
stoppas. I krig har vi icke navigatörer till alla #ygplan. PS-&' kan störas ut eller vara ut 
funktion. Likaså PN-(). Flygförarna måste därför kunna navigera noggrant med hjälp 
av kompass och klocka. Detta är icke fallet för närvarande.'(

Under tidigare övningar av liknande slag hade E $ främst agerat som målförband för 
luftförsvaret, men under FVÖ (" *ck man möjlighet att genomföra $$! attackföretag, 
varav en tredjedel under mörker. I +( procent av dagerföretagen iakttogs jaktkontakt 
av besättningarna. I en del fall berodde detta på att attackförbanden gjort upprepade 
försök att komma till anfall, men man hade också tvingats till tak tiskt oriktigt upp-
trädande på grund av fredsmässiga begränsningar. Huvuddelen av jaktkontakterna in-
trä,ade vid målet och under åter#ygning. Detta visade att attackförbanden, även vid 
an- och åter#ygning och anfall på lägsta höjd, borde operera inom så pass begränsat 
avstånd från baserna att bränslet räckte till valfri #ygväg efter anfall, samt till forcering 
med EBK un der erforderlig tid före och efter anfall.

En intressant iakttagelse gjordes som visade att till synes obetydliga detaljer kunde 
bli gränssättande för ett förbands stridsvärde. När förarna var trötta landade de ofta 
med för hög fart eller långt in på banan. Samma sak hände vid landning med tungt 
#ygplan, främst landning på T-bas med ammunitionslast. Detta medförde att däck och 
bromsar slets hårt. Under övningen hade en division vid ett tillfälle efter landning måst 
byta sju hjul. Det fanns alltså risk att förbanden efter kort tid, på grund av brist på däck 
och bromsar kunde bli operationsodugliga.

Samverkan med Marinkommando Ost (MKO) skedde vid två tillfällen och då gäll-
de det att samordna E $, E ' och MKO  resurser vid avvärjande av invasion från Got-
land. Chefen för MKO och CE $ ledde gemensamt från luftförsvarscentral med hjälp 
av sjöplott, spaningsrapporter och en attack- och spaningsstridsledare (asstril) respek-
tive förband till insats. Tack vare asstril kunde attackförbanden insättas utan risk för 
vådabekämpning av egna sjöstridskrafter, även nattetid. Ny ledningsorganisation till-
lämpades också vid attackbaserna under övningen. I princip betydde detta att tidigare 
kommandoplats och bascentral sammanslagits till en attackcentral (AC). Denna orga-
nisationen hade tidigare inte övats, men visade sig fungera bra.'!

Kärnvapen
I samband med utvecklingen av vapen för attackändamål tittade man även i Sverige 
på de av #era orsaker kontroversiella typerna stridsgas och kärnvapen, vilka båda idag 
räknas till kategorin massförstörelsevapen. Även napalm, som ju redan ingick i E $:s va-
penarsenal, kom för övrigt senare på sjuttiotalet i samband med Vietnamkriget att bli 
betraktat som ett inhumant stridsmedel.

Överbefälhavaren hävdade för första gången i en utredning $"(& att Sverige borde 
undersöka möjligheterna att ska,a kärnvapen och FOA genomförde #era utredning-

flygförare — bland dem r. fältflygare — för närvarande icke besitter tillräcklig färdighet i
navigering. Tendensen synes vara densamma som på fpl 18, där flygföraren helt överlät
navigeringen till och navigeringsberäkningarna till navigatören. Denna tendens måste
stoppas. I krig har vi icke navigatörer till alla flygplan. PS-43 kan störas ut eller vara ut
funktion. Likaså PN-5o. Flygförarna måste därför kunna navigera noggrant med hjälp
av kompass och klocka. Detta är icke fallet for närvarande.35

Under tidigare övningar av liknande slag hade E r främst agerat som målförband för
luftförsvaret, men under FVÖ 59 fick man möjlighet att genomföra 116 attackföretag,
varav en tredjedel under mörker. I 25 procent av dagerföretagen iakttogs jaktkontakt
av besättningarna. I en del fall berodde detta på att attackförbanden gjort upprepade
försök att komma till anfall, men man hade också tvingats till taktiskt oriktigt upp-
trädande på grund av fredsmässiga begränsningar. Huvuddelen av jaktkontakterna in-
träffade vid målet och under återflygning. Detta visade att attackförbanden, även vid
an- och återflygning och anfall på lägsta höjd, borde operera inom så pass begränsat
avstånd från baserna att bränslet räckte till valfri flygväg efter anfall, samt till forcering
med EBK under erforderlig tid före och efter anfall.

En intressant iakttagelse gjordes som visade att till synes obetydliga detaljer kunde
bli gränssättande för ett förbands stridsvärde. När förarna var trötta landade de ofta
med för hög fart eller långt in på banan. Samma sak hände vid landning med tungt
flygplan, främst landning på T-bas med ammunitionslast. Detta medförde att däck och
bromsar slets hårt. Under övningen hade en division vid ett tillfälle efter landning måst
byta sju hjul. Det fanns alltså risk att förbanden efter kort tid, på grund av brist på däck
och bromsar kunde bli operationsodugliga.

Samverkan med Marinkommando Ost (MKO) skedde vid två tillfållen och då gäll-
de det att samordna E I, E 3 och MKO resurser vid avvärjande av invasion från Got-
land. Chefen for MKO och CE 1 ledde gemensamt från luftförsvarscentral med hjälp
av sjöplott, spaningsrapporter och en attack- och spaningsstridsledare (asstril) respek-
tive förband till insats. Tack vare asstril kunde attackförbanden insättas utan risk för
vådabekämpning av egna sjöstridskrafter, även nattetid. Ny ledningsorganisation till-
lämpades också vid attackbaserna under övningen. I princip betydde detta att tidigare
kommandoplats och bascentral sammanslagits till en attackcentral (AC). Denna orga-
nisationen hade tidigare inte övats, men visade sig fungera bra.36

Kärnvapen
I samband med utvecklingen av vapen för attackändamål tittade man även i Sverige
på de av flera orsaker kontroversiella typerna stridsgas och kärnvapen, vilka båda idag
räknas till kategorin massförstörelsevapen. Även napalm, som ju redan ingick i E I:s va-
penarsenal, kom för övrigt senare på sjuttiotalet i samband med Vietnamkriget att bli
betraktat som ett inhumant stridsmedel.

Överbefälhavaren hävdade för första gången i en utredning 1954 att Sverige borde
undersöka möjligheterna att skaffa kärnvapen och FOA genomförde flera utredning-
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ar där man undersökte hur lång tid det skulle ta och vad det skulle kosta att konstru-
era och tillverka svenska kärnvapen. I riksdagen uppstod livlig debatt i frågan. Högern 
var för och kommunisterna och en del socialdemokrater, bland andra utrikesminister 
Östen Undén, var klart emot en anska!ning av kärnvapen.

I det ÖB-förslag angående krigsmaktens framtida utveckling, som kom i slutet av 
"#$%, framfördes åsikten att försvaret snarast borde tillföras kärnvapen. Huvudargu-
mentet var att en angripare genom koncentrerad insats av sina styrkor annars lätt kun-
de besegra det svenska försvaret, vilket som en följd av hotet om kärnvapenanvändning 
måste spridas ut. Med kärnvapen i den svenska arsenalen skulle, som en sidoe!ekt, även 
den konventionella striden bli mer jämspelt. Det politiska motståndet började nu emel-
lertid att växa och tills vidare beslöt man att skjuta upp avgörandet i frågan. Att Sverige 
var drivande i fråga om nedrustning i FN spelade naturligtvis också in.

Utvecklingen gick vidare och man började bli mer medveten både om kärnvap-
nens verkningar och om den inverkan de kunde tänkas få på krigföringen. CFV Axel 
Ljungdahl, som tidigare varit starkt för kärnvapenanska!ning, meddelade o!entligt i 
juni "#&' att (ygvapnet ändrat ståndpunkt och nu inte längre förordade anska!ning 
av kärnvapen.

"#&" presenterade överbefälhavaren en förstudie kallad Svenska kärnstridsmedel och 
"#&) hävdade överbefälhavaren att svenska kärnvapen var nödvändiga för att krigs-
makten skulle kunna avvärja en invasion. Vid mitten av "#&'-talet hade emellertid 

Den svenska atombomben. Med insats av 23 kärnladdningar mot större hamnar i Östtyskland, Polen, Est-
land, Lettland och Litauen skulle E 1 ha kunnat slå ut hela den mängd fartyg som behövdes för en invasion 
av Sverige. Ett sådant anfall skulle också ha utplånat städerna Stettin, Gdansk, Klaipeda, Liepaja och Riga 
och deras befolkning. Skiss SMB-arkiv.

ar där man undersökte hur lång tid det skulle ta och vad det skulle kosta att konstru-
era och tillverka svenska kärnvapen. I riksdagen uppstod livlig debatt i frågan. Högern
var för och kommunisterna och en del socialdemokrater, bland andra utrikesminister
Östen Unden, var klart emot en anskaffning av kärnvapen.

I det ÖB-förslag angående krigsmaktens framtida utveckling, som kom i slutet av
1957, framfördes åsikten att försvaret snarast borde tillföras kärnvapen. Huvudargu-
mentet var att en angripare genom koncentrerad insats av sina styrkor annars lätt kun-
de besegra det svenska försvaret, vilket som en följd av hotet om kärnvapenanvändning
måste spridas ut. Med kärnvapen i den svenska arsenalen skulle, som en sidoeffekt, även
den konventionella striden bli mer jämspelt. Det politiska motståndet började nu emel-
lertid att växa och tills vidare beslöt man att skjuta upp avgörandet i frågan. Att Sverige
var drivande i fråga om nedrustning i FN spelade naturligtvis också in.

Utvecklingen gick vidare och man började bli mer medveten både om kärnvap-
nens verkningar och om den inverkan de kunde tänkas få på krigföringen. CFV Axel
Ljungdahl, som tidigare varit starktftr kärnvapenanskaffning, meddelade offentligt i
juni 196o att flygvapnet ändrat ståndpunkt och nu inte längre förordade anskaffning
av kärnvapen.

1961 presenterade överbefälhavaren en förstudie kallad Svenska kärnstridsmedel och
1962 hävdade överbefälhavaren att svenska kärnvapen var nödvändiga för att krigs-
makten skulle kunna avvärja en invasion. Vid mitten av 1960-talet hade emellertid
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Den svenska atombomben. Med insats av 23 kärnladdningar mot större hamnar i Östtyskland, Polen, Est-
land, Lettland och Litauen skulle E 1 ha kunnat slå ut hela den mängd fartyg som behövdes för en invasion
av Sverige. Ett sådant anfall skulle också ha utplånat städerna Stettin, Gdansk, Klaipeda, Liepaja och Riga
och deras befolkning. Skiss SMB a rkiv
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även överbefälhavaren ändrat inställning. När riksdagen "#$# godkände en proposi-
tion angående förhindrande av spridning av kärnvapen, innebar detta också ett beslut 
att Sverige inte skulle ska%a sådana vapen. Något militärt motstånd mot detta beslut 
fanns inte längre.&!

Som komplement till A &' Lansen arbetade SAAB mellan åren "#() och "#(! på at-
tack*ygplansprojektet A &$. Detta *ygplan var ensitsigt och enmotorigt och hade del-
tavinge. Det var främst avsett som kärnvapenbärare och vapenlasten skulle bestå av en 
$++–,++ kg tung atombomb eller raketer. Totalt " (++ kg skulle kunna bäras och ak-
tionsradien skulle vara minst )"+ km med överljudsforcering på låg höjd till Mach ",' 
före målet. Maxhastigheten översteg dubbla ljudhastigheten.&,

CE " föreslog att vissa attackförband skulle utrustas med ett sådant kvali-cerat at-
tack*ygplan och för anfall med kärnvapen borde ”särskilda specialister utbildas”. I 
framtiden väntades också markrobotar bli tillgängliga för användning mot vissa av E ":s 
mål: hamnar, *ygfält och andra fasta mål i Finland, på ryska Östersjökusten, nordtyska 
kusten och i Danmark. De måste nödvändigtvis vara försedda med kärnstridsspetsar, 
annars skulle verkan bli för liten. Vad gäller svenska kärnvapenbärande robotar, se vi-
dare i kapitel "+ Flygplan och robotar. CE " skrev "#(,:

Avgörande för insats av markrobotar är tidpunkten då vi disponera dylika med erfor-
derlig räckvidd och trä%säkerhet och försedda med atomstridsspets. Till dess att sådana 
robotar -nns måste vi ha attack*yg. Som komplettering till robotarna bör bemannat at-
tack*yg insättas främst mot invasionsfartyg eller andra rörliga mål, samt kommunikatio-
ner och underhåll. Mot stora mål bör härvid atombomber insättas. &#

 
År "#$' lades den så kallade Kärnvapenladdningsgruppens hemliga betänkande fram 
där de säkerhetspolitiska och operativa aspekterna på användning av kärnvapen utred-
des. Bland annat hade genomförts verkansstudier, där man tittat på hur svenska atom-
bomber skulle kunna sättas in. För beräkningarna förutsattes att hela attackeskadern 
hade ombeväpnat från A &'A Lansen till AJ &! Viggen och att Sverige förfogade över 
"++ kärnvapen i '+-kilotonsklassen i form av bomber eller robotar.

Endast krig med Sovjetunionen studerades. En sovjetisk invasionsstyrka antogs ilas-
ta i hamnar längs kusten från norra Östtyskland till Finska viken för överskeppning 
antingen mot Skåne, Gotland, Slätbaken-Södertörn, Norrtälje-Gävle eller Sundsvall. 
Ilastningen i Östersjöhamnarna hade tidigare oftast bedömts som icke lönsam för an-
fall med konventionella vapen. Om hela attackeskadern med alla reserv*ygplan sattes 
in, totalt ")) *ygplan, skulle endast tre ilastningshamnar kunna anfallas samtidigt. Fyra 
anfallsvågor skulle kunna genomföras inom loppet av ett eller två dygn och sedan skulle 
resurserna vara förbrukade. På grund av den väntade, nästan (+-procentiga förlustrisken 
skulle då endast ", *ygplan återstå!

Om i stället kärnvapenbärande *ygplan sattes in tillsammans med eskorterande 
jaktplan så skulle det räcka med en enda anfallsvåg med &$ attackplan och "' jaktplan 
för att uppnå samma e%ekt. Av attackplanen skulle endast sex bära kärnvapen. Även 
här räknade man med (+-procentiga förluster. I en enda samordnad attack mot alla 

även överbefälhavaren ändrat inställning. När riksdagen 1969 godkände en proposi-
tion angående förhindrande av spridning av kärnvapen, innebar detta också ett beslut
att Sverige inte skulle skaffa sådana vapen. Något militärt motstånd mot detta beslut
fanns inte längre.37

Som komplement till A 32 Lansen arbetade SAAB mellan åren 1954 och 1957 på at-
tackflygplansprojektet A 36. Detta flygplan var ensitsigt och enmotorigt och hade del-
tavinge. Det var främst avsett som kärnvapenbärare och vapenlasten skulle bestå av en
600-800 kg tung atombomb eller raketer. Totalt 1500 kg skulle kunna bäras och ak-
tionsradien skulle vara minst 410 km med överljudsforcering på låg höjd till Mach 1,2
fore målet. Maxhastigheten översteg dubbla ljudhastigheten.38

CE 1 föreslog att vissa attackförband skulle utrustas med ett sådant kvalificerat at-
tackflygplan och för anfall med kärnvapen borde "särskilda specialister utbildas". I
framtiden väntades också markrobotar bli tillgängliga för användning mot vissa av E Es
mål: hamnar, flygfält och andra fasta mål i Finland, på ryska Östersjökusten, nordtyska
kusten och i Danmark. De måste nödvändigtvis vara försedda med kärnstridsspetsar,
annars skulle verkan bli för liten. Vad gäller svenska kärnvapenbärande robotar, se vi-
dare i kapitel 10 Flygplan och robotar. CE T skrev 1958:

Avgörande för insats av markrobotar är tidpunkten då vi disponera dylika med erfor-
derlig räckvidd och träffsäkerhet och försedda med atomstridsspets. Till dess att sådana
robotar finns måste vi ha attackflyg. Som komplettering till robotarna bör bemannat at-
tackflyg insättas främst mot invasionsfartyg eller andra rörliga mål, samt kommunikatio-
ner och underhåll. Mot stora mål bör härvid atombomber insättas. "

År 1962 lades den så kallade Kärnvapenladdningsgruppens hemliga betänkande fram
där de säkerhetspolitiska och operativa aspekterna på användning av kärnvapen utred-
des. Bland annat hade genomförts verkansstudier, där man tittat på hur svenska atom-
bomber skulle kunna sättas in. För beräkningarna förutsattes att hela attackeskadern
hade ombeväpnat från A 32A Lansen till AJ 37 Viggen och att Sverige förfogade över
Too kärnvapen i 20-kilotonsklassen i form av bomber eller robotar.

Endast krig med Sovjetunionen studerades. En sovjetisk invasionsstyrka antogs ilas-
ta i hamnar längs kusten från norra Östtyskland till Finska viken för överskeppning
antingen mot Skåne, Gotland, Slätbaken-Södertörn, Norrtälje-Gävle eller Sundsvall.
Ilastningen i Östersjöhamnarna hade tidigare oftast bedömts som icke lönsam for an-
fall med konventionella vapen. Om hela attackeskadern med alla reservflygplan sattes
in, totalt 144 flygplan, skulle endast tre ilastningshamnar kunna anfallas samtidigt. Fyra
anfallsvågor skulle kunna genomföras inom loppet av ett eller två dygn och sedan skulle
resurserna vara förbrukade. På grund av den väntade, nästan 50-procentiga förlustrisken
skulle då endast 18 flygplan återstå!

Om i stället kärnvapenbärande flygplan sattes in tillsammans med eskorterande
jaktplan så skulle det räcka med en enda anfallsvåg med 36 attackplan och 12 jaktplan
för att uppnå samma effekt. Av attackplanen skulle endast sex bära kärnvapen. Även
här räknade man med so-procentiga förluster. I en enda samordnad attack mot alla

71



!"

större hamnar i Östtyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen och Kaliningradom-
rådet skulle E # med insats av "$ kärnladdningar kunna slå ut praktiskt taget hela den 
mängd fartyg som behövdes för överskeppning av fyra till fem sovjetiska armédivisio-
ner. En komplikation i sammanhanget var att ett anfall mot hamnarna på Östersjö-
kusten också skulle utplåna städerna Stettin, Gdansk, Klaipeda, Liepaja och Riga och 
deras civilbefolkning…

Överhuvudtaget kommenterade vi inte moraliska aspekter, vare sig beträ%ande det be-
rättigade i att sätta in dessa typer av vapen, eller i att sätta in attacken ’hänsynslöst’, det 
vill säga utan hänsyn till egna personalförluster. Sådant hör knappast till orderverk el-
ler o&ciella skrivelser, men det diskuterades naturligtvis och ifrågasattes också man och 
man emellan. I krig hade det fått bli ett avgörande för regeringen eller för den högsta 
militära ledningen.'(

Även kärnvapenanfall mot brohuvuden och anfallskoncentrerade sovjetiska divisioner 
framför Kalixlinjen studerades. Man insåg att svenska kärnvapenlager och kärnvapen-
bärande )ygsystem skulle utgöra ett prioriterat förstahandsmål för det sovjetiska )y-
get. Därför började man bland annat studera det så kallade Ahasverussystemet. Detta 
gick ut på att åttio av kärnladdningarna skulle förvaras i fyra starkt skyddade berg-
förråd, medan ytterligare sexton laddningar skulle förvaras ute på E #:s förband, men 
ständigt )yttas runt mellan sex olika baser. Det stod emellertid klart att svensk anska%-
ning av kärnvapen skulle kraftigt öka risken för sovjetisk användning av kärnvapen 
mot Sverige.'#

Stridsgas
År #*++ presenterades en utredning angående anska%ning av stridsgasammunition till 
)ygvapnet. Man hade räknat ut att om stridsgas användes i stället för bomber och ra-
keter så skulle exempelvis vid anfall mot en )ygbas teoretiskt räknat endast sex )ygplan 
kunna åstadkomma +(-procentiga ,entliga personalförluster. Detta kunde jämföras 
med att upp till tio )ottiljanfall beräknades behövas för att uppnå samma e%ekt vid an-
vändning av konventionella vapen. Ett enda )ygplan med gasbomber beräknades åstad-
komma samma verkan mot trupp som fyra till sex )ygplan med sprängbomber. CFV 
var positiv till den forskning och de försök som utredningen förordade, men något 
avgörande beslut fattades inte, utan FOA ,ck i uppdrag att ytterligare utreda frågan.

Utredningen föreslog anska%ning av gasammunition för "( )ottiljföretag ("'( )yg-
planslaster) och den skulle bestå av nervgas ($ !+( bomber) och senapsgas (" ((( bom-
ber). Det var A $" Lansen som avsågs bli bärare av gasammunition och lasten skulle i 
så fall utgöras av tre +(( kg bomber eller tolv #(( kg bomber.

Den nya utredningen genomfördes i försvarsstabens regi och var klar i november 
#*-#. I ett kvali,cerat hemligt kapitel diskuterades huruvida svenska biologiska och ke-
miska stridsmedel borde anska%as eller inte. Ett av de operativa handlingsalternativ/
säkerhetspolitiska val som angavs i utredningen måste betecknas som exceptionellt, 
nämligen att Sverige skulle använda biologiska och kemiska stridsmedel även om mot-

större hamnar i Östtyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen och Kaliningradom-
rådet skulle E i med insats av 23 kärnladdningar kunna slå ut praktiskt taget hela den
mängd fartyg som behövdes för överskeppning av fyra till fem sovjetiska armsdivisio-
ner. En komplikation i sammanhanget var att ett anfall mot hamnarna på Östersjö-
kusten också skulle utplåna städerna Stettin, Gdansk, Klaipeda, Liepaja och Riga och
deras civilbefolkning...

Överhuvudtaget kommenterade vi inte moraliska aspekter, vare sig beträffande det be-
rättigade i att sätta in dessa typer av vapen, eller i att sätta in attacken 'hänsynslöst', det
vill säga utan hänsyn till egna personalförluster. Sådant hör knappast till orderverk el-
ler officiella skrivelser, men det diskuterades naturligtvis och ifrågasattes också man och
man emellan. I krig hade det ratt bli ett avgörande för regeringen eller för den högsta
militära ledningen.4°

Även kärnvapenanfall mot brohuvuden och anfallskoncentrerade sovjetiska divisioner
framför Kalixlinjen studerades. Man insåg att svenska kärnvapenlager och kärnvapen-
bärande flygsystem skulle utgöra ett prioriterat förstahandsmål för det sovjetiska fly-
get. Därför började man bland annat studera det så kallade Ahasverussystemet. Detta
gick ut på att åttio av kärnladdningarna skulle förvaras i fyra starkt skyddade berg-
förråd, medan ytterligare sexton laddningar skulle förvaras ute på E i:s förband, men
ständigt flyttas runt mellan sex olika baser. Det stod emellertid klart att svensk anskaff-
ning av kärnvapen skulle kraftigt öka risken för sovjetisk användning av kärnvapen
mot Sverige.41

Stridsgas
År 1955 presenterades en utredning angående anskaffning av stridsgasammunition till
flygvapnet. Man hade räknat ut att om stridsgas användes i stället för bomber och ra-
keter så skulle exempelvis vid anfall mot en flygbas teoretiskt räknat endast sex flygplan
kunna åstadkomma 50-procentiga fientliga personalförluster. Detta kunde jämföras
med att upp till tio flottiljanfall beräknades behövas för att uppnå samma effekt vid an-
vändning av konventionella vapen. Ett enda flygplan med gasbomber beräknades åstad-
komma samma verkan mot trupp som fyra till sex flygplan med sprängbomber. CFV
var positiv till den forskning och de försök som utredningen förordade, men något
avgörande beslut fattades inte, utan FOA fick i uppdrag att ytterligare utreda frågan.

Utredningen föreslog anskaffning av gasammunition för zo flottiljföretag (240 flyg-
planslaster) och den skulle bestå av nervgas (3 750 bomber) och senapsgas (2 000 bom-
ber). Det var A 32 Lansen som avsågs bli bärare av gasammunition och lasten skulle i
så fall utgöras av tre 500 kg bomber eller tolv Too kg bomber.

Den nya utredningen genomfördes i försvarsstabens regi och var klar i november
1961. I ett kvalificerat hemligt kapitel diskuterades huruvida svenska biologiska och ke-
miska stridsmedel borde anskaffas eller inte. Ett av de operativa handlingsalternativ/
säkerhetspolitiska val som angavs i utredningen måste betecknas som exceptionellt,
nämligen att Sverige skulle använda biologiska och kemiska stridsmedel även om mot-
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ståndaren inte hade satt in sådana vapen. Målsättningen var bland annat att #$$ kg gas-
bomber för A "% och kommande attack&ygplan (AJ "!) skulle tas fram och man hade 
nu noggrant utrett hur svensk tillverkning av stridsgas skulle kunna anordnas. De första 
leveranserna skulle kunna ske tre–fyra år efter beslut.

Den sista utförliga utredning som togs fram, Stridsgasutredningen !"#$, behandlade 
utspridningsmetoder, vapenbärare och stridsekonomi. Man hade nu beräknat verkan 
av svenska gasangrepp mot ett sovjetiskt överskeppnings- och invasionsföretag, inklusi-
ve anfall mot utskeppningshamnarna Liepaja och Klaipeda. Insatser av det sistnämnda 
slaget skulle emellertid fordra ett stort antal &ygplansföretag mot kraftigt luftförsvarade 
områden, varför rimligheten ifrågasattes. Ett anfall med gas mot själva överskeppningen 
skulle ha liten e'ekt.

Det var främst gasanfall mot brohuvuden på svensk mark som skulle ha e'ekt och 
vid invasion över gränsen i norr skulle ”gasspärrar” kunna hindra framryckningen. Re-
sultatet av de operativa studierna var att stridsgas skulle kunna användas med god ver-
kan i invasionsförsvaret, men man ansåg nu att den skulle spridas främst med hjälp av 
artilleri i stället för med &ygplan.

Försök med anordningar för spridning av stridsgas och med gasbomber genomfördes under årens lopp. 
På FOA var man i februari 1954 klar med konstruktion av ett gasspridningsaggregat baserat på dimbildare 
m/39. Bilden visar ett ryskt aggregat, som på okänt sätt kommit i svenska händer. Foto Krigsarkivet.

Försök med anordningar för spridning av stridsgas och med gasbomber genomfördes under årens lopp.
På FOA var man i februari 1954 klar med konstruktion av ett gasspridningsaggregat baserat på dimbildare
m/39. Bilden visar ett ryskt aggregat, som på okänt sätt kommit i svenska händer. Foto Krigsarkivet

ståndaren inte hade satt in sådana vapen. Målsättningen var bland annat att Doc) kg gas-
bomber för A 32 och kommande attackflygplan (AJ 37) skulle tas fram och man hade
nu noggrant utrett hur svensk tillverkning av stridsgas skulle kunna anordnas. De första
leveranserna skulle kunna ske tre—fyra år efter beslut.

Den sista utförliga utredning som togs fram, Stridsgasutredningen 1965, behandlade
utspridningsmetoder, vapenbärare och stridsekonomi. Man hade nu beräknat verkan
av svenska gasangrepp mot ett sovjetiskt överskeppnings- och invasionsföretag, inklusi-
ve anfall mot utskeppningshamnarna Liepaja och Klaipeda. Insatser av det sistnämnda
slaget skulle emellertid fordra ett stort antal flygplansföretag mot kraftigt luftförsvarade
områden, varför rimligheten ifrågasattes. Ett anfall med gas mot själva överskeppningen
skulle ha liten effekt.

Det var främst gasanfall mot brohuvuden på svensk mark som skulle ha effekt och
vid invasion över gränsen i norr skulle "gasspärrar" kunna hindra framryckningen. Re-
sultatet av de operativa studierna var att stridsgas skulle kunna användas med god ver-
kan i invasionsförsvaret, men man ansåg nu att den skulle spridas främst med hjälp av
artilleri i stället för med flygplan.

73



!"

För E #:s del beräknades i denna utredning behovet av gasbomber för A $%/AJ $! till 
mellan &&' och # $%' stycken. De kommande lätta attack(ygplanen SK &' skulle lämpa 
sig för anfall mot brohuvud och skulle kunna förses med sprayaggregat för utspridning 
av gas (sarin). I april #)*! hade man genomfört försök med utspridning av partiklar 
som skulle motsvara stridsgas i aerosolform från (ygplan."%

En del praktiska försök med konstruktion och utprovning av anordningar för strids-
gas och gasbomber hade genomförts under årens lopp. Exempelvis blev en anordning 
för utspridning av stridsgas från (ygplan klar redan sommaren #)*% och FOA var i feb-
ruari #)*" klara med konstruktion av ett sådant aggregat baserat på dimbildare m/$). 
Ett B #+-plan användes för prov med detta aggregat. Syftet med denna utveckling var att 
ska,a underlag för bedömning av riskerna vid stridsgasanfall från luften så att skyddsåt-
gärder kunde utarbetas. Anska,ning av aggregat för tio (ygplan föreslogs. Armén och 
marinen var entusiastiska och ansåg  det vara ”synnerligen önskvärt” med sådana för-
sök, men CFV var tveksam med hänsyn till kostnaderna.

FOA ansåg att man hade belägg för att moderna och e,ektiva stridsgaser skulle kun-
na komma till användning i ett framtida krig och menade att det var omöjligt att lösa de 
viktiga och svårbemästrade skyddsproblemen utan att genomföra tekniska och fältmäs-
siga försök med utspridning av gas från (ygplan. Man ville därför i första hand ta fram 
ett eller ett par aggregat för förberedande tekniska försök. Från USA hade man fått tag i 
en gasskyddsinstruktion med schematiska skisser på gasspridningsaggregat och nu ville 
man köpa sådana aggregat från USA, eller åtminstone få ska,a konstruktionsunder-
lag därifrån. FOA disponerade dessutom ett ryskt aggregat och hade mätt upp det och 
framställt ritningar."$ #)*" provade FOA utspridning av så kallad similgas (stridsgaslik-
nande substans) i form av diglykol i hög fart på %* meters höjd från en J %+ Vampire.""

För praktiska prov med gasbomber tillverkades två olika typer av #'' kg bomber 
utvecklade av FOA. Dessutom anska,ades från USA gasbomberna M!' ("* kg) och 
M!+ (%*' kg). Efter sprängförsök på marken fälldes i augusti #)*+ dessa fyra bombty-
per från luften (sannolikt från A $%A) över försöksområden på Utö och Måssten inom 
Singö skyddsområde. Dessa försök omgavs med extrem sekretess och obehöriga hölls 
på avstånd, både under och efter försöken.

Av allt att döma kom inga verkansförsök med stridsgasfyllda bomber att genomför-
as, även om skarpa försök med stridsgasbeläggning av ett målområde med försöksdjur 
ingick i det ursprungliga försöksprogrammet."*

Ny krigsplanläggning
Från och med #)*) gällde ny krigsplanläggning för det svenska försvaret. Man räknade 
nu med att Sovjet kunde genomföra ett storskaligt anfall samtidigt mot både Norrland 
och södra Sverige och detta krigsfall benämndes II SN. E #:s betydelse för försvaret öka-
de och en av eskaderns uppgifter var som tidigare att invasionsförberedelser i hamnar i 
Danmark, Nordtyskland och Finland skulle bekämpas, i gynnsamma fall skulle anfall 
utföras även mot polska och baltiska hamnar och farvatten."& I februari #)*) anges E #:s 
anfallsmål ligga inom följande områden: Lilla Bält, Stralsund, Kolberg, kusten norr om 

För E i:s del beräknades i denna utredning behovet av gasbomber för A 32/AJ 37 till
mellan 66o och I 320 stycken. De kommande lätta attackflygplanen SK 6o skulle lämpa
sig för anfall mot brohuvud och skulle kunna förses med sprayaggregat för utspridning
av gas (saxin). I april 1957 hade man genomfört försök med utspridning av partiklar
som skulle motsvara stridsgas i aerosolform från flygplan.4'

En del praktiska försök med konstruktion och utprovning av anordningar för strids-
gas och gasbomber hade genomförts under årens lopp. Exempelvis blev en anordning
för utspridning av stridsgas från flygplan klar redan sommaren 1952 och FOA var i feb-
ruari 1954 klara med konstruktion av ett sådant aggregat baserat på dimbildare m/39.
Ett B 18-plan användes för prov med detta aggregat. Syftet med denna utveckling var att
skaffa underlag för bedömning av riskerna vid stridsgasanfall från luften så att skyddsåt-
gärder kunde utarbetas. Anskaffning av aggregat för tio flygplan föreslogs. Armen och
marinen var entusiastiska och ansåg det vara "synnerligen önskvärt" med sådana för-
sök, men CFV var tveksam med hänsyn till kostnaderna.

FOA ansåg att man hade belägg för att moderna och effektiva stridsgaser skulle kun-
na komma till användning i ett framtida krig och menade att det var omöjligt att lösa de
viktiga och svårbemästrade skyddsproblemen utan att genomföra tekniska och fältmäs-
siga försök med utspridning av gas från flygplan. Man ville därför i första hand ta fram
ett eller ett par aggregat för förberedande tekniska försök. Från USA hade man fått tag i
en gasskyddsinstruktion med schematiska skisser på gasspridningsaggregat och nu ville
man köpa sådana aggregat från USA, eller åtminstone få skaffa konstruktionsunder-
lag därifrån. FOA disponerade dessutom ett ryskt aggregat och hade mätt upp det och
framställt ritningar.431954 provade FOA utspridning av så kallad similgas (stridsgaslik-
nande substans) i form av diglykol i hög fart på 25 meters höjd från en J 28 Vampire.44

För praktiska prov med gasbomber tillverkades två olika typer av Too kg bomber
utvecklade av FOA. Dessutom anskaffades från USA gasbomberna M7o (45 kg) och
M78 (25o kg). Efter sprängförsök på marken fälldes i augusti 1958 dessa fyra bombty-
per från luften (sannolikt från A 32A) över försöksområden på Utö och Måssten inom
Singö skyddsområde. Dessa försök omgavs med extrem sekretess och obehöriga hölls
på avstånd, både under och efter försöken.

Av allt att döma kom inga verkansförsök med stridsgasfyllda bomber att genomför-
as, även om skarpa försök med stridsgasbeläggning av ett målområde med försöksdjur
ingick i det ursprungliga försöksprogrammet.45

Ny krigsplanläggning
Från och med 1959 gällde ny krigsplanläggning för det svenska försvaret. Man räknade
nu med att Sovjet kunde genomföra ett storskaligt anfall samtidigt mot både Norrland
och södra Sverige och detta krigsfall benämndes II SN. E I:s betydelse för försvaret öka-
de och en av eskaderns uppgifter var som tidigare att invasionsförberedelser i hamnar i
Danmark, Nordtyskland och Finland skulle bekämpas, i gynnsamma fall skulle anfall
utföras även mot polska och baltiska hamnar och farvatten.46 I februari 1959 anges E i:s
anfallsmål ligga inom följande områden: Lilla Bält, Stralsund, Kolberg, kusten norr om
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Gdynia, Liepaja, Ösels västspets, Hangö, Björneborg, Kauhava, Ule träsks nordvästra 
spets och Sodankylä.#!

CE $ vände sig i januari $%&' till de övriga förbandscheferna i (ygvapnet med en 
skrivelse som skulle påvisa E $:s ställning och betydelse i försvaret. Han förklarade att 
E $ utgjorde en av de viktigaste komponenterna i invasionsförsvaret. Betydelsen hän-
förde sig till eskaderns höga beredskap, även i fredstid, dess stora rörlighet och förmåga 
till momentan kraftkoncentration. E $ utgör, skrev han, ”sannolikt den viktigaste och i 
vissa lägen den enda strategiska reserven till ÖB förfogande. Dess användning är därför 
icke främst en intern (ygvapenangelägenhet.”

Trots den nya krigsplanläggningen skulle E $ fortfarande ha i stort sett samma in-
riktning som tidigare och någon omprioritering av resursernas användning gjordes 
inte. De strategiska förutsättningarna för E $ diskuterades vid ett möte i E $:s stab där 
även CFV deltog:
– Verksamheten skulle inriktas mot den vanligaste anfallsformen och 

anfallsriktningen.
– Farligast och viktigast var invasion över Östersjön, medan Norrland och Danmark 

var av sekundär betydelse.
– Med den försiktighet och grundlighet som präglade motståndaren ansågs ett 

Attack!ygets aktionsradie från O-baserna i Västergötland (till vänster) och om T-baser användes (till 
höger), år 1958. De yttre och inre cirklarna betecknar hög respektive låg !yghöjd. Eftersom låg höjd 
visade sig vara det enda realistiska kan den inre ringen på den högra skissen sägas visa E 1:s praktiska 
aktionsradie, förutsatt att T-baser användes. Skiss Krigsarkivet.

Gdynia, Liepaja, Ösels västspets, Hangö, Björneborg, Kauhava, Ule träsks nordvästra
spets och Sodankylä.47

CE i vände sig i januari 1960 till de övriga förbandscheferna i flygvapnet med en
skrivelse som skulle påvisa E i:s ställning och betydelse i försvaret. Han förklarade att
E i utgjorde en av de viktigaste komponenterna i invasionsförsvaret. Betydelsen hän-
förde sig till eskaderns höga beredskap, även i fredstid, dess stora rörlighet och förmåga
till momentan kraftkoncentration. E i utgör, skrev han, "sannolikt den viktigaste och i
vissa lägen den enda strategiska reserven till ÖB förfogande. Dess användning är därför
icke främst en intern flygvapenangelägenhet."

Trots den nya krigsplanläggningen skulle E i fortfarande ha i stort sett samma in-
riktning som tidigare och någon omprioritering av resursernas användning gjordes
inte. De strategiska förutsättningarna för E i diskuterades vid ett möte i E i:s stab där
även CFV deltog:

Verksamheten skulle inriktas mot den vanligaste anfallsformen och
anfallsriktningen.
Farligast och viktigast var invasion över Östersjön, medan Norrland och Danmark
var av sekundär betydelse.
Med den försiktighet och grundlighet som präglade motståndaren ansågs ett

Attackflygets aktionsradie från 0-baserna i Västergötland (till vänster) och om T-baser användes (till
höger), år 1958. De yttre och inre cirklarna betecknar hög respektive låg flyghöjd. Eftersom låg höjd
visade sig vara det enda realistiska kan den inre ringen på den högra skissen sägas visa E 1:s praktiska
aktionsradie, förutsatt att T-baser användes. Skiss Krigsarkivet.
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kuppartat anfall i stil med till exempel det tyska anfallet mot Danmark-Norge inte 
sannolikt.

– En invasion skulle komma att föregås av försök att eliminera motståndet, i första 
hand #ygstridskrafterna, och i form av #ygbas- och kommunikations- och/eller 
förbindelsebekämpning, vilket E $ måste kunna överleva.

– E $ borde insättas så tidigt som möjligt och med största möjliga styrka mot ett in-
vasionsföretag. A %&:s räckvidd och 'endens motverkan försvårade eller förhindra-
de emellertid insättande mot invasionsförberedelser på andra sidan Östersjön.

– Tillgången på framskjutna baser var viktig.
– E $ behövde inte utgångsgrupperas i riktningarna nord och sydväst.()

Det var av avgörande betydelse att E $ kunde överleva ett inledande bekämpningsskede. 
Kärnvapenhotet ökade och E $:s O-baser var fortfarande inte utbyggda med klargö-
rings- och uppställningsområden på tillräckligt avstånd från fältet. När kriget väl börjat 
skulle det vara för sent att ta itu med detta.

Ett annat problem var hur E $:s #ygplan snabbt skulle kunna identi'era sig så att de 
inte blev beskjutna eller nedskjutna av eget luftvärn. Efter anfall mot mål till havs el-
ler då ett förband spritts, tvingades #ygförarna ofta använda andra inpasseringspunkter 
än de föranmälda. Vid inpassering skedde identi'ering genom den optiska luftbevak-
ningen, vilket bara fungerade om man #ög så högt att #ygplanen syntes tydligt. Med 
ökande #yghastigheter blev optisk identi'ering allt svårare.(*

CE $ ansåg att förhållandet måste åtgärdas och i juni $*"+ lämnades en begäran 
om att tillförlitlig igenkänningsutrustning (IK) skulle anska,as. Vidare ville man ha 
IK-utrustning på svenska fartyg, dels för att de lättare skulle kunna identi'eras av at-
tack#yget, dels för att fartygen skulle kunna känna igen svenska #ygplan. Sådan ut-
rustning skulle vara speciellt värdefull i mörker och dåligt väder. Hos jakt#yget fanns 
redan IK-utrustning.-+ 

I slutet av sextiotalet var det fortfarande så att identi'ering under åter#ygning från 
ett anfall krävde att förbandet -+ km från svensk kust steg till minst -++ m höjd. Luft-
värnsområden skulle undvikas, men om särskilda skäl fanns kunde denna regel kring-
gås. Dessutom fanns särskilda, $+–&+ km breda ”lv-rännor”, det vill säga leder genom 
luftvärnsområdena som svenskt #yg kunde följa utan att bli beskjutet.-$

I början av sjuttiotalet bestämde CE $ efter några tillfällen med vådabeskjutning un-
der övningar att åter#ygning i stället skulle ske enligt E $:s egna regler, vilket innebar 
att man låg kvar på $+ meters höjd ända tills kusten passerats. Om det behövdes för att 
undvika luftvärn kunde man fortsätta på låg höjd ända fram till basen, där luftvärnet i 
god tid meddelades om förbandets ankomst.-&

Taktik och skydd
Till att börja med användes med A %&A samma taktik som med tidigare #ygplanstyper, 
men efterhand ändrades detta i och med att erfarenheter samlades från provverksam-
het och övningar. I början av $*-) bedömdes fortfarande dykanfall bli det vanligaste 

kuppartat anfall i stil med till exempel det tyska anfallet mot Danmark-Norge inte
sannolikt.
En invasion skulle komma att föregås av försök att eliminera motståndet, i första
hand flygstridskrafterna, och i form av flygbas- och kommunikations- och/eller
förbindelsebekämpning, vilket E 1 måste kunna överleva.
E 1 borde insättas så tidigt som möjligt och med största möjliga styrka mot ett in-
vasionsföretag. A 32:s räckvidd och fiendens motverkan försvårade eller förhindra-
de emellertid insättande mot invasionsförberedelser på andra sidan Östersjön.
Tillgången på framskjutna baser var viktig.
E 1 behövde inte utgå'ngsgrupperas i riktningarna nord och sydvästo

Det var av avgörande betydelse att E 1 kunde överleva ett inledande bekämpningsskede.
Kärnvapenhotet ökade och E i:s 0-baser var fortfarande inte utbyggda med klargö-
rings- och uppställningsområden på tillräckligt avstånd från fältet. När kriget väl börjat
skulle det vara för sent att ta itu med detta.

Ett annat problem var hur E i:s flygplan snabbt skulle kunna identifiera sig så att de
inte blev beskjutna eller nedskjutna av eget luftvärn. Efter anfall mot mål till havs el-
ler då ett förband spritts, tvingades flygförarna ofta använda andra inpasseringspunkter
än de föranmälda. Vid inpassering skedde identifiering genom den optiska luftbevak-
ningen, vilket bara fungerade om man flög så högt att flygplanen syntes tydligt. Med
ökande flyghastigheter blev optisk identifiering allt svårare.49

CE 1 ansåg att förhållandet måste åtgärdas och i juni 1960 lämnades en begäran
om att tillförlitlig igenkänningsutrustning (IK) skulle anskaffas. Vidare ville man ha
IK-utrustning på svenska fartyg, dels för att de lättare skulle kunna identifieras av at-
tackflyget, dels för att fartygen skulle kunna känna igen svenska flygplan. Sådan ut-
rustning skulle vara speciellt värdefull i mörker och dåligt väder. Hos jaktflyget fanns
redan IK-utrustning.5°

I slutet av sextiotalet var det fortfarande så att identifiering under återflygning från
ett anfall krävde att förbandet 5o km från svensk kust steg till minst 500 m höjd. Luft-
värnsområden skulle undvikas, men om särskilda skäl fanns kunde denna regel kring-
gås. Dessutom fanns särskilda, 10-20 km breda "Iv-rännor", det vill säga leder genom
luftvärnsområdena som svenskt flyg kunde följa utan att bli beskjutet."

I början av sjuttiotalet bestämde CE 1 efter några tillfällen med vådabeskjutning un-
der övningar att återflygning i stället skulle ske enligt E i:s egna regler, vilket innebar
att man låg kvar på jo meters höjd ända tills kusten passerats. Om det behövdes för att
undvika luftvärn kunde man fortsätta på låg höjd ända fram till basen, där luftvärnet i
god tid meddelades om förbandets ankomst.".

Taktik och skydd
Till att börja med användes med A 32A samma taktik som med tidigare flygplanstyper,
men efterhand ändrades detta i och med att erfarenheter samlades från provverksam-
het och övningar. I början av 1958 bedömdes fortfarande dykanfall bli det vanligaste
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anfallssättet, det vill säga dykning med !"–#" graders vinkel vid automatkanon- och 
raketskjutning och dykning i $" grader vid bombfällning.%$

En viktig sak som måste provas ut var hur man skulle undvika &entlig jakt, bland an-
nat genom försök med stridsmässig avancerad 'ygning och undanmanövrer i förband. 
En division med förare och navigatörer från samtliga E !:s förband skulle sammandras 
på F !( i maj !)%* för detta ändamål. På grund av minskad 'ygtidstilldelning måste 
emellertid längdfelsbestämning av 'ygplanen och övning i bombfällning för samtliga 
förare prioriteras och därför kom det hela att inskränkas till utbildning av två instruk-
törer per 'ottilj i maxsväng, maxhalvroll och maxtopproll. Erfarenheterna skulle sedan 
delges övrig personal. I maj skedde utprovning av undanmanövern ”slingerkolonn” 
i rote, grupp och division vid F !( med två 'ygplan/besättningar från varje 'ottilj.%+

Sommaren !)%* kom så ett Kompendium i attacktaktik, en skrift som inleddes med 
följande:

Tillsammans med eventuella allierade kan vårt 'yg tillkämpa sig överlägsenhet i luften. 
Ensamma kunna vi nå överlägsenhet lokalt eller temporärt. Äro vi överlägsna i luften, 
blir attack'ygets taktik enkel. An- och åter'ygning planläggas och utföras så, att navige-
ring underlättas och påfrestningar på 'ygplan och personal minskas. Vid in'ygning ta-
ges hänsyn endast till luftvärn vid målet och så vidare.

Äro vi underlägsna i luften, måste vi ha en annan och svårare taktik. Varje företag 
måste planläggas noggrant. Under hela företaget måste vi vara beredda att möta över-
lägsen &entlig jakt. Detta tvingar bland annat till skärpt målspaning eller till 'ygning i 
moln, på lägsta höjd eller i mörker. Vi måste i första hand lära oss att uppträda under 
svåra taktiska förutsättningar. Ett riktigt taktiskt uppträdande är emellertid inte tillräck-
ligt för att nå ett gott resultat. Därutöver fordras personlig skicklighet, framåtanda och 
laganda.

Kompendiet beskriver hur ett attackuppdrag skulle utföras, hur beredskapen på basen 
skulle ordnas, grupperingar och manövrer i luften, undanmanövrer mot luftvärn, sam-
verkan med spaning och jakt, samverkan med armén och marinen, samt uppgifter om 
hur olika typer av mål skulle anfallas.

Order ges så långt före start, att tillräcklig tid erhålles för studier av tidtabell och karta, 
målstudier, omklädnad, intagande av platserna i 'ygplan med mera. Härvid bör hänsyn 
tagas till att studier av kartor och PPI-bilder för de navigatörer, som skola handha spa-
ningsradar kräver lång tid.

Detaljer som lätt kunna glömmas, till exempel tider for samling, höjder och dylikt, 
antecknas. Anteckningar; som kunna avslöja den egna baseringen eller krigsbasernas 
läge, får inte göras. Före 'ygningen skola &ckorna tömmas på röjande papper, även till 
exempel busskvitton, brev och räkningar. Hela an'ygningsvägen utritas icke på kartor-
na. Att ovanstående iakttages kontrolleras tid after annan av 'ygstyrkechef eller under-
rättelseo,cer. Efter nödlandning eller fallskärmshopp inom &entligt område förstöres 
samtliga anteckningar omedelbart. De förvaras i 'ygdräkten så att de icke bli kvar i 
'ygplanet.

anfallssättet, det vill säga dykning med io—zo graders vinkel vid automatkanon- och
raketskjutning och dykning i 3o grader vid bombfållning.53

En viktig sak som måste provas ut var hur man skulle undvika fientlig jakt, bland an-
nat genom försök med stridsmässig avancerad flygning och undanmanövrer i förband.
En division med förare och navigatörer från samtliga E i:s förband skulle sammandras
på F 17 i maj 1958 för detta ändamål. På grund av minskad flygtidstilldelning måste
emellertid längdfelsbestämning av flygplanen och övning i bombfällning för samtliga
förare prioriteras och därför kom det hela att inskränkas till utbildning av två instruk-
törer per flottilj i maxsväng, maxhalvroll och maxtopproll. Erfarenheterna skulle sedan
delges övrig personal. I maj skedde utprovning av undanmanövern "slingerkolonn"
i rote, grupp och division vid F 17 med två flygplan/besättningar från varje flottilj.54

Sommaren 1958 kom så ett Kompendium i attacktaktik, en skrift som inleddes med
följande:

Tillsammans med eventuella allierade kan vårt flyg tillkämpa sig överlägsenhet i luften.
Ensamma kunna vi nå överlägsenhet lokalt eller temporärt. Äro vi överlägsna i luften,
blir attackflygets taktik enkel. An- och återflygning planläggas och utföras så, att navige-
ring underlättas och påfrestningar på flygplan och personal minskas. Vid inflygning ta-
ges hänsyn endast till luftvärn vid målet och så vidare.

Äro vi underlägsna i luften, måste vi ha en annan och svårare taktik. Varje företag
måste planläggas noggrant. Under hela företaget måste vi vara beredda att möta över-
lägsen fientlig jakt. Detta tvingar bland annat till skärpt målspaning eller till flygning i
moln, på lägsta höjd eller i mörker. Vi måste i första hand lära oss att uppträda under
svåra taktiska förutsättningar. Ett riktigt taktiskt uppträdande är emellertid inte tillräck-
ligt för att nå ett gott resultat. Därutöver fordras personlig skicklighet, framåtanda och
laganda.

Kompendiet beskriver hur ett attackuppdrag skulle utföras, hur beredskapen på basen
skulle ordnas, grupperingar och manövrer i luften, undanmanövrer mot luftvärn, sam-
verkan med spaning och jakt, samverkan med armen och marinen, samt uppgifter om
hur olika typer av mål skulle anfallas.

Order ges så långt före start, att tillräcklig tid erhålles för studier av tidtabell och karta,
målstudier, omklädnad, intagande av platserna i flygplan med mera. Härvid bör hänsyn
tagas till att studier av kartor och PPI-bilder för de navigatörer, som skola handha spa-
ningsradar kräver lång tid.

Detaljer som lätt kunna glömmas, till exempel tider for samling, höjder och dylikt,
antecknas. Anteckningar; som kunna avslöja den egna baseringen eller krigsbasernas
läge, får inte göras. Före flygningen skola fickorna tömmas på röjande papper, även till
exempel busskvitton, brev och räkningar. Hela anflygningsvägen utritas icke på kartor-
na. Att ovanstående iakttages kontrolleras tid after annan av flygstyrkechef eller under-
rättelseofficer. Efter nödlandning eller fallskärmshopp inom fientligt område förstöres
samtliga anteckningar omedelbart. De förvaras i flygdräkten så att de icke bli kvar i
flygplanet.
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Vid ordergivningen användes kartor med färdvägar utlagda samt foton och skisser från 
de så kallade målpärmarna. Om det var möjligt gjordes modeller av målet, så kallade 
”terränglådor”. Anfallsfoton bestod av planläggnings- och in#ygningsbilder. Planlägg-
ningsbilderna, normalt en lodbild med målet i bildcentrum, användes för planläggning 
och målfördelning. In#ygningsfotona skulle ge en bild av hur in#ygningsterräng och 
mål tedde sig för besättningarna under in#ygningen. Foton av spanings#ygplanets ra-
darskärm (PPI-bild) användes för att visa radarbildens utseende under aktuella an- och 
in#ygningsförhållanden.

Det fanns fyra olika grader för beredskapen ute på baserna. Beredskap l innebar att 
förbandet skulle kunna starta direkt efter motorstart och kort för#yttning. Besättning-
arna satt då i #ygplanen som stod uppställda på, invid eller i närheten av banan. Verk-
ställighetsorder gavs från kommandoplatsen (kpl) med tecken, radio eller telefon. Det 
var viktigt vid utkörning och start att #ygplanen befann sig så kort tid som möjligt 
oskyddade utanför värn eller uppställnings platser, men på vissa baser kunde #ygplanen 
inte köra för egen motor utan måste bogseras ända fram till banan. I bränslebesparande 
syfte kunde dessutom motorstart först i banänden bli nödvändig, trots att #ygplanen 
där stod oskyddade.

Vid #yglarm $ck vakthavande o%cer på kommandoplatsen besluta om utbogsering-
en skulle avbrytas eller inte. Ofta kunde det vara lämpligare att påskynda utkörningen 
så att #ygplanen hann starta innan anfallet mot basen kom. Starten skedde i regel ro-
tevis med så korta mellanrum som #ygsäkerheten medgav.

Vid Beredskap & var besättningarna #ygklädda och samlade i närheten av #ygplanen 
som var uppställda på samma sätt som vid Beredskap '. Förbandschefen skulle be$nna 
sig vid telefon och förbandet skulle kunna starta omedelbart efter en kort komplette-
rande order och transport till #ygplanen.

Beredskap ( innebar att besättningarna var #ygklädda och anträ) bara i närheten 
av orderrummet. De $ck emellertid avläg sna sig, till exempel för måltider. Flygplanen 
fanns på ordinarie uppställningsplatser, färdiga för utbogsering eller utkörning. Vid 
Beredskap * behövde besättningarna bara vara beredda på transport till fältet och även 
markstyrkan kunde uppehålla sig i förläggningen.

I luften uppträdde större förband oftast i så kallad smal gruppering. Bred gruppe-
ring användes vid #ygning i god sikt för att möjliggöra e)ektiv målspaning mot $ent-
lig jakt i luften, främst bakåt. Bred gruppering underlättade också undanmanövrer vid 
överraskande $entligt jaktanfall. Den används även vid anfall mot mål med stor ut-
sträckning i sida.

Skyddsåtgärderna mot luftvärn bestod av hög fart och undanmanöver. Om luftvär-
net hade eldledningsradar skulle undanmanöver göras i form av ändring av #ygbanans 
lutning och ökande #yghastighet. Mot luftvärnsrobotar skulle telemotmedel och sken-
mål (när sådant blev tillgängligt) och undanmanövrer på låg höjd användas.

Skydd av egen jakt kunde ske som jaktsvep, jaktblockad eller eskort, eller som en 
kombination av dessa. Vid jaktsvep, som var den vanligaste typen av jaktskydd, #ög 
jakt- och attackförbanden obundna av varandra. Avsikten var att vilseleda och mätta 

Vid ordergivningen användes kartor med färdvägar utlagda samt foton och skisser från
de så kallade målpärmarna. Om det var möjligt gjordes modeller av målet, så kallade
"terränglådor". Anfallsfoton bestod av planläggnings- och inflygningsbilder. Planlägg-
ningsbilderna, normalt en lodbild med målet i bildcentrum, användes för planläggning
och målfördelning. Inflygningsfotona skulle ge en bild av hur inflygningsterräng och
mål tedde sig för besättningarna under inflygningen. Foton av spaningsflygplanets ra-
darskärm (PPI-bild) användes för att visa radarbildens utseende under aktuella an- och
inflygningsförhållanden.

Det fanns fyra olika grader för beredskapen ute på baserna. Beredskap 1 innebar att
förbandet skulle kunna starta direkt efter motorstart och kort förflyttning. Besättning-
arna satt då i flygplanen som stod uppställda på, invid eller i närheten av banan. Verk-
ställighetsorder gavs från kommandoplatsen (kpl) med tecken, radio eller telefon. Det
var viktigt vid utkörning och start att flygplanen befann sig så kort tid som möjligt
oskyddade utanför värn eller uppställningsplatser, men på vissa baser kunde flygplanen
inte köra för egen motor utan måste bogseras ända fram till banan. I bränslebesparande
syfte kunde dessutom motorstart först i banänden bli nödvändig, trots att flygplanen
där stod oskyddade.

Vid flyglarm fick vakthavande officer på kommandoplatsen besluta om utbogsering-
en skulle avbrytas eller inte. Ofta kunde det vara lämpligare att påskynda utkörningen
så att flygplanen hann starta innan anfallet mot basen kom. Starten skedde i regel ro-
tevis med så korta mellanrum som flygsäkerheten medgav.

Vid Beredskap 2 var besättningarna flygklädda och samlade i närheten av flygplanen
som var uppställda på samma sätt som vid Beredskap i. Förbandschefen skulle befinna
sig vid telefon och förbandet skulle kunna starta omedelbart efter en kort komplette-
rande order och transport till flygplanen.

Beredskap 3 innebar att besättningarna var flygklädda och anträffbara i närheten
av orderrummet. De fick emellertid avlägsna sig, till exempel för måltider. Flygplanen
fanns på ordinarie uppställningsplatser, fårdiga för utbogsering eller utkörning. Vid
Beredskap 4 behövde besättningarna bara vara beredda på transport till fältet och även
markstyrkan kunde uppehålla sig i förläggningen.

I luften uppträdde större förband oftast i så kallad smal gruppering. Bred gruppe-
ring användes vid flygning i god sikt för att möjliggöra effektiv målspaning mot fient-
lig jakt i luften, främst bakåt. Bred gruppering underlättade också undanmanövrer vid
överraskande fientligt jaktanfall. Den används även vid anfall mot mål med stor ut-
sträckning i sida.

Skyddsåtgärderna mot luftvärn bestod av hög fart och undanmanöver. Om luftvär-
net hade eldledningsradar skulle undanmanöver göras i form av ändring av flygbanans
lutning och ökande flyghastighet. Mot luftvärnsrobotar skulle telemotmedel och sken-
mål (när sådant blev tillgängligt) och undanmanövrer på låg höjd användas.

Skydd av egen jakt kunde ske som jaktsvep, jaktblockad eller eskort, eller som en
kombination av dessa. Vid jaktsvep, som var den vanligaste typen av jaktskydd, flög
jakt- och attackförbanden obundna av varandra. Avsikten var att vilseleda och mätta
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den !entliga jaktstridsledningen och att binda !entlig jakt i luften. Jaktsvep kunde in-
sättas över anfallsmålet i omedelbar anslutning till attackförbandets anfall, mellan !en-
dens baser och anfallsmålet eller attackförbandet, eller i närheten av !entliga jaktbaser. 
Vid blockad skulle den svenska jakten förhindra verksamhe ten vid en !entlig "ygbas. 
Förbandet intog då beredskapsläge i närheten av den !entliga basen.

När det gällde samverkan med arméförband togs i kompendiet endast indirekt sam-
verkan upp. Då insattes "ygförbandet mot särskilt angivna mål, exempelvis kommu-
nikationer, underhåll, trupp- eller pansarreserver, eller mot mål inom ett visst område 
– fri attack.  För att undvika vådaanfall mot egna förband kunde så kallad bomblinje 
anbefallas. Attack !ck då inte insättas på den egna sidan om den linjen på kartan.

Samverkan med marinförband kunde ske genom att sambandso#cer ur "ygvapnet 
ombord på ett eget fartyg anvisade mål, orien terade om den egna sjöstyrkans läge och 
utseende, om !endens gruppering, utseende och läge och om vädret inom målområdet. 
I undantagsfall kunde en mer direkt samverkan ske. I regel bestämdes då en anfallstid 
för "ygförbanden som passade övriga operationer.

Vid anfall mot transportfartyg insattes en rote mot varje stort fartyg. Örlogsfartyg 
undveks. Vid anfall mot hamn attackerade man i första hand transportfartyg utanför 
hamnen och fartyg under ilastning vid kaj. I andra hand anfölls materiel på kajerna. 
Anfall mot tåg skedde gruppvis, i första hand mot loket eller mot tankvagnar. Anfall 
mot landsvägstransporter skedde också i grupp. Bangårdar, järnvägslinjer och broar 
skulle anfallas med division eller större förband. Vid anfall mot markstridskrafter skul-
le stridsvagnar, artilleri, stabskvarter och truppkoncentrationer prioriteras. Flygbaser 
skulle normalt anfallas av stora förband (stridsgrupp). Anfallsmål var då "ygplan, för-
råd, fordon och baracker.$$

Bestämmelser för samverkan
Formellt fanns bestämmelser som reglerade samverkan mellan "ygvapnet och armén 
(BSAF) och mellan "ygvapnet och marinen (BSMF). Som redan antytts utgjorde luft-
värnet ofta en risk för eget "yg och huvudregeln var att svenska förband skulle undvika 

Smal gruppering: I rote låg rotetvåan cirka 50 m bakom med 30 graders sidvinkel och i en grupp om två 
rotar behöll !ygplanen samma positioner som i de enskilda rotarna. Detsamma gällde i division, då de båda 
gruppernas ledar!ygplan skulle !yga med cirka 500 m lucka. I en stridsgrupp om tre divisioner skulle avstån-
det mellan divisionernas ledar!ygplan vara 1 km. 
Bred gruppering: I rote !ög !ygplanen med 1 000 m avstånd och det bakre !ygplanet i 70 graders sidvin-
kel till det främres färdväg. I grupp och division gällde samma avstånd och vinkel mellan rotarna/grupperna, 
men rotarna/grupperna intog normalt smal gruppering.

Vid all manövrering skulle !ygplan/förband med högre taktiskt nummer gå under !ygplan/förband med 
lägre taktiskt nummer, men vid !ygning under 50 m skulle de gå över !ygplan/förband med lägre taktiskt 
nummer. Anståndet mellan !ygplanen "ck normalt inte understiga 10 m.

den fientliga jaktstridsledningen och att binda fientlig jakt i luften. Jaktsvep kunde in-
sättas över anfallsmålet i omedelbar anslutning till attackförbandets anfall, mellan fien-
dens baser och anfallsmålet eller attackförbandet, eller i närheten av fientliga jaktbaser.
Vid blockad skulle den svenska jakten förhindra verksamheten vid en fientlig flygbas.
Förbandet intog då beredskapsläge i närheten av den fientliga basen.

När det gällde samverkan med armsförband togs i kompendiet endast indirekt sam-
verkan upp. Då insattes flygförbandet mot särskilt angivna mål, exempelvis kommu-
nikationer, underhåll, trupp- eller pansarreserver, eller mot mål inom ett visst område
— fri attack. För att undvika vådaanfall mot egna förband kunde så kallad bomblinje
anbefallas. Attack fick då inte insättas på den egna sidan om den linjen på kartan.

Samverkan med marinförband kunde ske genom att sambandsofficer ur flygvapnet
ombord på ett eget fartyg anvisade mål, orienterade om den egna sjöstyrkans läge och
utseende, om fiendens gruppering, utseende och läge och om vädret inom målområdet.
I undantagsfall kunde en mer direkt samverkan ske. I regel bestämdes då en anfallstid
för flygförbanden som passade övriga operationer.

Vid anfall mot transportfartyg insattes en rote mot varje stort fartyg. Örlogsfartyg
undveks. Vid anfall mot hamn attackerade man i första hand transportfartyg utanför
hamnen och fartyg under ilastning vid kaj. I andra hand anfölls materiel på kajerna.
Anfall mot tåg skedde gruppvis, i första hand mot loket eller mot tankvagnar. Anfall
mot landsvägstransporter skedde också i grupp. Bangårdar, järnvägslinjer och broar
skulle anfallas med division eller större förband. Vid anfall mot markstridskrafter skul-
le stridsvagnar, artilleri, stabskvarter och truppkoncentrationer prioriteras. Flygbaser
skulle normalt anfallas av stora förband (stridsgrupp). Anfallsmål var då flygplan, för-
råd, fordon och baracker.55

Bestämmelser För samverkan
Formellt fanns bestämmelser som reglerade samverkan mellan flygvapnet och armen
(BSAF) och mellan flygvapnet och marinen (BSMF). Som redan antytts utgjorde luft-
värnet ofta en risk för eget flyg och huvudregeln var att svenska förband skulle undvika

Smal gruppering: I rote låg rotetvåan cirka 50 m bakom med 30 graders sidvinkel och i en grupp om två
rotar behöll flygplanen samma positioner som ide enskilda rotarna. Detsamma gällde i division, då de båda
gruppernas ledarflygplan skulle flyga med cirka 500 m lucka. I en stridsgrupp om tre divisionerskulle avstån-
det mellan divisionernas ledarflygplan vara 1 km.
Bred gruppering: I rote flög flygplanen med 1 000 m avstånd och det bakre flygplanet i 70 graders sidvin-
kel till det främres färdväg. I grupp och division gällde samma avstånd och vinkel mellan rotarna/grupperna,
men rotarna/grupperna intog normalt smal gruppering.

Vid all manövrering skulle flygplan/förband med högre taktiskt nummer gå underflygplan/förband med
lägre taktiskt nummer, men vid flygning under 50 m skulle de gå över flygplan/förband med lägre taktiskt
nummer. Anståndet mellan flygplanen fick normalt inte understiga 10 m.
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luftvärnsförsvarade zoner. För att släppa igenom svenskt #yg kunde luftvärnet också få 
eldförbud under en viss tid, under viss höjd och inom en viss sektor.

Tanken var att E $:s stab skulle hållas underrättad om egna fartygs lägen, men detta 
gällde inte ubåtar och motortorpedbåtar eftersom de inte kunde följas upp kontinuer-
ligt på samma sätt som  långsammare fartyg. Av denna anledning %ck ubåtar och mo-
tortorpedbåtar normalt inte anfallas. För att förenkla samordningen mellan attack#yget 
och #ottan kunde bomblinje upprättas. $&'' ersattes BSAF och BSMF av Samverkans-
bestämmelser för armé-, marin- och #ygstridskrafter (SAMF). Detta innebar dock inte 
några fundamentala förändringar jämfört med tidigare.('

Attack#ygets största taktiska problem var hur man skulle uppnå bättre resultat vid 
de tillfällen då dykbombfällning inte kunde praktiseras på grund av låg molnhöjd. Ef-
ter $&(! års eskaderövning gjordes en lista upp över vilka anfallsmetoder man då trodde 
skulle komma att bli de vanligaste: låganfall med bomber enligt ”buntmetoden”, pla-
nanfall på låg höjd med fallskärmsbomber, låganfall med bomber med fördröjning el-
ler med brandbomber, samt plananfall på låg höjd med hjälp av radar vid molnhöjden 
under )"" m. Därefter raketanfall under dykning, vilket krävde '""–*"" m molnhöjd, 
dykanfall med bomber, vilket krävde molnhöjd på $ )""–) """ m, samt attackrobot-
anfall mot mål på öppna sjön.(*

Den så kallade buntmetoden$* var ny och gick ut på att #ygplanet tog upp och över-
gick i dykning mot målet utan rollrörelse. Metoden upplevdes av förarna som svår att 
utföra. Vid prov på F $+ tyckte förarna att det speciellt vid kyttigt väder och stark sid-
vind var svårt att #yga en lugn och kontinuerlig bunt och att fälla i rätt ögonblick. Trots 
att man fällde bomberna i serie erhölls bara ,, procent trä-.(!

Eftersom E $ skulle komma att uppträda på låg höjd ansåg CE $ vid denna tid att 
buntmetoden borde vara att föredra framför dykbombfällning. Han gav därför order 
om att buntmetoden skulle vara huvudanfallsmetod under bombfällningsutbildningen 
vintern $&(!–$&(&. Några prov hade vi denna tid ännu inte utförts med fäll ning av full 
last av bomber och bombbanor, studsrisk och serielängd behövde fastställas och modi-
%ering av siktet krävdes. (&

Emellertid blev inte heller under $&(& erfarenheterna av buntbombfällning tillfreds-
ställande. Utvärdering vid fortsatt #ygslagsutbildning, divisionsresultat vid skolövning-
ar, samt utvärderad trolig verkan mot fartygsmål vid tillämpningsövningar visade dåliga 
resultat. Tillämpningsövningarna avslöjade att endast vart tredje #ygplan trä-at till-
räckligt bra vid buntbombanfallen. Man %ck på grund av stor längdspridning låg trä--
procent och i februari $&'" försökte man vid F ' fastställa om detta möjligen berodde 
på variationer i ingångsavståndet. Sedan )!" bomber fällts utan att man lyckats få fram 
något entydigt resultat avbröts proven och ett speciellt möte ordnades för att diskutera 
buntbombfällningsmetoden.

Efter modi%eringar gjordes nya prov. Trä-säkerheten blev nu '' procent, vilket var 

 Med bunt avses normalt en konst#ygningsmanöver som innebär att #ygplanet gör en looping, men med bu-
ken inåt i stället för utåt.

luftvärnsförsvarade zoner. För att släppa igenom svenskt flyg kunde luftvärnet också få
eldförbud under en viss tid, under viss höjd och inom en viss sektor.

Tanken var att E i:s stab skulle hållas underrättad om egna fartygs lägen, men detta
gällde inte ubåtar och motortorpedbåtar eftersom de inte kunde följas upp kontinuer-
ligt på samma sätt som långsammare fartyg. Av denna anledning fick ubåtar och mo-
tortorpedbåtar normalt inte anfallas. För att förenkla samordningen mellan attackflyget
och flottan kunde bomblinje upprättas. 1966 ersattes BSAF och BSMF av Samverkans-
bestämmelser för arme-, marin- och flygstridskrafter (SAMF). Detta innebar dock inte
några fundamentala förändringar jämfört med tidigare.56

Attackflygets största taktiska problem var hur man skulle uppnå bättre resultat vid
de tillfällen då dykbombfällning inte kunde praktiseras på grund av låg molnhöjd. Ef-
ter 1958 års eskaderövning gjordes en lista upp över vilka anfallsmetoder man då trodde
skulle komma att bli de vanligaste: låganfall med bomber enligt "buntmetoden", pla-
nanfall på låg höjd med fallskärmsbomber, låganfall med bomber med fördröjning el-
ler med brandbomber, samt plananfall på låg höjd med hjälp av radar vid molnhöjden
under zoo m. Därefter raketanfall under dykning, vilket krävde 600-700 m molnhöjd,
dykanfall med bomber, vilket krävde molnhöjd på i 200-2 000 m, samt attackrobot-
anfall mot mål på öppna sjön.57

Den så kallade buntmetoden* var ny och gick ut på att flygplanet tog upp och över-
gick i dykning mot målet utan rollrörelse. Metoden upplevdes av förarna som svår att
utföra. Vid prov på F 4 tyckte förarna att det speciellt vid kyttigt väder och stark sid-
vind var svårt att flyga en lugn och kontinuerlig bunt och att fälla i rätt ögonblick. Trots
att man fällde bomberna i serie erhölls bara 33 procent träff.58

Eftersom E i skulle komma att uppträda på låg höjd ansåg CE i vid denna tid att
buntmetoden borde vara att föredra framför dykbombfällning. Han gav därför order
om att buntmetoden skulle vara huvudanfallsmetod under bombfällningsutbildningen
vintern 1958-1959. Några prov hade vi denna tid ännu inte utförts med fällning av full
last av bomber och bombbanor, studsrisk och serielängd behövde fastställas och modi-
fiering av siktet krävdes. 59

Emellertid blev inte heller under 1959 erfarenheterna av buntbombfällning tillfreds-
ställande. Utvärdering vid fortsatt flygslags utbildning, divisionsresultat vid skolövning-
ar, samt utvärderad trolig verkan mot fartygsmål vid tillämpningsövningar visade dåliga
resultat. Tillämpningsövningarna avslöjade att endast vart tredje flygplan träffat till-
räckligt bra vid buntbombanfallen. Man fick på grund av stor längdspridning låg träff-
procent och i februari 1960 försökte man vid F 6 fastställa om detta möjligen berodde
på variationer i ingångsavståndet. Sedan 28o bomber fällts utan att man lyckats få fram
något entydigt resultat avbröts proven och ett speciellt möte ordnades för att diskutera
buntbombfällningsmetoden.

Efter modifieringar gjordes nya prov. Träffsäkerheten blev nu 66 procent, vilket var

Med bunt avses normalt en konstflygningsmanöver som innebär att flygplanet gör en looping, men med bu-
ken inåt i stället for utåt.
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Dykanfall var länge det vanligaste anfallssättet. Det innebar dykning med 10-20 graders vinkel vid automatkanon- och raket-
skjutning, respektive 30 grader vid bombfällning. Den så kallade buntmetoden var ny och gick ut på att !ygplanet tog upp och 
övergick i dykning mot målet utan rollrörelse. Metoden upplevdes av förarna som svår att utföra. Skisser Krigsarkivet.

DYKAN FALL
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Dykanfall var länge det vanligaste anfallssättet. Det innebar dykning med 10-20 graders vinkel vid automatkanon- och raket-
skjutning, respektive 30 grader vid bombfällning. Den så kallade buntmetoden var ny och gick ut på att flygplanet tog upp och
övergick i dykning mot målet utan rollrörelse. Metoden upplevdes av förarna som svår att utföra. Skisser Krigsarkivet.
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betydligt bättre än de högst #$ procent i genomsnitt som man tidigare uppnått. Det 
hade visat sig att upptagning från lägsta höjd måste ske på sju–åtta km avstånd från må-
let så att föraren hann stabilisera fart och höjd. Man var även tvungen att ta hänsyn till 
temperatur, %yghastighet, %ygvikt, med mera. Sommartemperatur visade sig ge plus-
skott med &'–($$ m jämfört med vintertemperatur. Det var uppenbart att metoden, 
som man trott så mycket på, inte var användbar i krig.)$

Att utveckling av lämplig taktik var en angelägen uppgift framgår av följande pas-
sage i rapporten från de taktiska studier som genomfördes som förövning till Flygva-
penövningen (*'*:

I dagens läge är i verkligheten, utan speciella åtgärder, endast dykanfall med bomber 
och raketer samt radaranfall genomförbara anfallsformer. Det innebär alltså, att e+ek-
tiva anfall endast kan utföras om molnhöjden överstiger '$$ m och då endast med rake-
ter under dager. För bombanfall erfordras cirka ( $$$ m. Under mörker erfordras cirka 
( $$$ m även för raketanfall.)(

Attack!ygets anfallsmetoder 1959
Enligt de taktiska studier som utfördes som förövning till FVÖ1959 räknade man med att följande anfalls-
sätt skulle komma till användning i krig:

– Dykanfall med raketer (16–24 lätta eller 8–12 tunga) 
Lägsta molnhöjd 500–600 m, annars dåliga trä!resultat, 1 400 m resp 1 800 m lutande avstånd

– Dykanfall med bomber (8–12 lätta, 4 x 250 kg, 2–3 x 500 (600) kg) 
Lägsta molnhöjd 1"000–1 200 m, 2"000–2 500 m lutande avstånd. 2 x 500 kg bomber ger dåliga trä!-
resultat (kort serie) och 3 x 500 kg ger kort aktionsradie (ingen extratank).

– Buntanfall (bomber som ovan) 
Lägsta molnhöjd 300 m, 1 400 m lutande avstånd. Användbart främst mot fartyg eller lätt synbara mål. 
Kräver omställning av siktet och ändring av vapeninstallationen, tar en halv till en dag per #ygplan. Flyg-
planet kan sedan inte användas för annan vapeninsats, inte heller akanskjutning. Fällning av skarp am-
munition ej provad.

– Plananfall på låg höjd (2 x 500 kg brandbomber, bomber med fördröjning, 8–12 fallskärmsbomber) 
Lägsta molnhöjd 200 m, kort lutande avstånd. Risk för studs. Ej utprovat.

– Radaranfall (12 lätta bomber) 
Fällningshöjd 600–1 000 m, moln eller dimma. Främst mot ytmål, reservmetod. Ger för närvarande då-
liga trä!resultat.

– Attackrobotanfall (2 x RB 304) 
Mot större fartyg till sjöss, även vid dålig sikt. Övat endast i ringa utsträckning.

– Mörkeranfall med lysbomber (12 fpl per grupp eller rote 8–12 lysbomber), kräver god sikt och minst 
1"000–1 200 m molnhöjd. Brist på lysbomber, övat endast i ringa omfattning.62

betydligt bättre än de högst 4o procent i genomsnitt som man tidigare uppnått. Det
hade visat sig att upptagning från lägsta höjd måste ske på sju—åtta km avstånd från må-
let så att föraren hann stabilisera fart och höjd. Man var även tvungen att ta hänsyn till
temperatur, flyghastighet, flygvikt, med mera. Sommartemperatur visade sig ge plus-
skott med 75-10o m jämfört med vintertemperatur. Det var uppenbart att metoden,
som man trott så mycket på, inte var användbar i krig."

Att utveckling av lämplig taktik var en angelägen uppgift framgår av följande pas-
sage i rapporten från de taktiska studier som genomfördes som förövning till Flygva-
penövningen 1959:

I dagens läge är i verkligheten, utan speciella åtgärder, endast dykanfall med bomber
och raketer samt radaranfall genomförbara anfallsformer. Det innebär alltså, att effek-
tiva anfall endast kan utföras om molnhöjden överstiger 500 m och då endast med rake-
ter under dager. För bombanfall erfordras cirka i 000 m. Under mörker erfordras cirka
I 000 m även för raketanfall."

Attackflygets anfallsmetoder 1959
Enligt de taktiska studier som utfördes som förövning till FVÖ1959 räknade man med att följande anfalls-
sätt skulle komma till användning i krig:
— Dykanfall med raketer (16-24 lätta eller 8-12 tunga)

Lägsta molnhöjd 500-600 m, annars dåliga träffresultat, 1 400 m resp 1 800 m lutande avstånd
— Dykanfall med bomber (8-12 lätta, 4 x 250 kg, 2-3 x 500 (600) kg)

Lägsta molnhöjd 1 000-1 200 m, 2 000-2 500 m lutande avstånd. 2 x 500 kg bomber ger dåliga träff-
resultat (kort serie) och 3 x 500 kg ger kort aktionsradie (ingen extratank).

— Buntanfall (bomber som ovan)
Lägsta molnhöjd 300 m, 1 400 m lutande avstånd. Användbart främst mot fartyg eller lätt synbara mål.
Kräver omställning av siktet och ändring av vapeninstallationen, tar en halv till en dag perflygplan. Flyg-
planet kan sedan inte användas för annan vapeninsats, inte heller akanskjutning. Fällning av skarp am-
munition ej provad.

— Plananfall på låg höjd (2 x 500 kg brandbomber, bomber med fördröjning, 8-12 fallskärmsbomber)
Lägsta molnhöjd 200 m, kort lutande avstånd. Risk för studs. Ej utprovat.

— Radaranfall (12 lätta bomber)
Fällningshöjd 600-1 000 m, moln eller dimma. Främst mot ytmål, reservmetod. Ger för närvarande då-
liga träffresultat.

— Attackrobotanfall (2 x RB 304)
Mot större fartyg till sjöss, även vid dålig sikt. Övat endast i ringa utsträckning.

— Mörkeranfall med lysbomber (12 fpl per grupp eller rote 8-12 lysbomber), kräver god sikt och minst
1 000-1 200 m molnhöjd. Brist på lysbomber, övat endast i ringa omfattning.62
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Även när det gällde fällning av lysbomber försökte man att utveckla metoderna. 
Dittills hade tillämpad taktik inneburit planfällning av bomberna med hjälp av radar 
från #$%–" %%% m höjd. Detta innebar att det lysbombfällande &ygplanet blev mycket 
sårbart, speciellt för luftvärnsrobotar. Nedskjutning av det &ygplan som skulle fälla lys-
bomberna medförde att övriga &ygplan i förbandet inte kunde se målet. På F ' hade 
man börjat utprova en ny metod som liknade ”tossbombing” för att minska riskerna 
vid lysbombfällning.'" ”Tossbombing” innebar att bomben fälldes under stigning (in-
gång i looping), för att via en kastbana trä(a målet.

Operationsanalys behövdes för att fastställa vad en minskad ammunitionslast skul-
le ha för in&ytande på verkan i målet, fart och räckvidd. Det var nämligen inte säkert 
att just full last skulle innebära bäst stridsekonomi. Speciellt lastalternativet tre tunga 
bomber ansåg man borde utredas. Orsaken var att den tredje bomben hängdes under 
kroppen, vilket medförde att ingen extratank kunde bäras. Alternativet innebar alltså 
begränsad aktionsradie. Å andra sidan ökade seriefällning av tre, i stället för två tunga 
bomber chansen att trä(a målet.')

En föredragning som hölls för chefen för försvarshögskolan december *+$! får tjäna 
som en sammanfattning av vilken verkan man vid denna tidpunkt bedömde att E *:s 
anfallsmetoder hade vid insats mot fartygsmål. Trä(resultaten vid raketskjutning var 
ungefär likvärdiga med A ,+, trots längre skjutavstånd (* )%% m), vilket var en fördel 
eftersom det minimerade risken för motverkan av luftvärn. När bombsiktet slutligt 
modi-erats förväntades resultaten bli ännu bättre, eftersom man då -ck automatisk 
korrektion av dykvinkel och skjutfart. Vad gällde dykanfall så hoppades man efter på-
gående modi-eringar komma tillrätta med de problem som fanns. Eftersom dykbomb-
fällning krävde hög ingångshöjd och höga krav på molnhöjd vid målet var metoden 
känslig för jakt- och luftvärnsmotverkan.

”Napalmmetoden” med hjälp av re&exsiktets fasta siktring innebar fällning på ,%–"% 
m höjd och cirka "%% m lutande avstånd. Bomberna måste ha relativt lång fördröjning 
för att &ygplanet skulle hinna undan egna krevader. Buntmetoden skedde med hjälp 
av re&exsiktet (gyrodelen) som då måste vara extra dumpat !°, vilket alltså krävde mo-
di-ering. Upptagning från lägsta höjd påbörjades cirka " km från målet och fällningen 
skedde på cirka *$% m höjd och * "%% m lutande avstånd från målet. (Jämför med F ' 
erfarenheter, se ovan!)

Napalmmetoden ansågs användbar vid molnhöjder ned till cirka *%% m och bunt-
metoden ned till cirka ,%% m. Ytterligare en låganfallsmetod var anfall med fall-
skärmsbomber mot ytmål i form av planfällning på *$% m höjd.  Som fallskärmsbomb 
användes *%% kg sprängbomb med anslagsrör. Bedömd nödvändig insats med A ",A 
mot fartygsmål för sänkning eller svåra skador framgår av vidstående tabell. Det bör 
observeras att förluster genom -entlig motverkan före anfall inte hade tagits med i 
dessa beräkningar.'$

Även när det gällde fållning av lysbomber försökte man att utveckla metoderna.
Dittills hade tillämpad taktik inneburit planfällning av bomberna med hjälp av radar
från 750-3 000 m höjd. Detta innebar att det lysbombfällande flygplanet blev mycket
sårbart, speciellt för luftvärnsrobotar. Nedskjutning av det flygplan som skulle fålla lys-
bomberna medförde att övriga flygplan i förbandet inte kunde se målet. På F 6 hade
man börjat utprova en ny metod som liknade "tossbombing" för att minska riskerna
vid lysbombfällning.63 "Tossbombing" innebar att bomben fälldes under stigning (in-
gång i looping), för att via en kastbana träffa målet.

Operationsanalys behövdes för att fastställa vad en minskad ammunitionslast skul-
le ha för inflytande på verkan i målet, fart och räckvidd. Det var nämligen inte säkert
att just full last skulle innebära bäst stridsekonomi. Speciellt lastalternativet tre tunga
bomber ansåg man borde utredas. Orsaken var att den tredje bomben hängdes under
kroppen, vilket medförde att ingen extratank kunde bäras. Alternativet innebar alltså
begränsad aktionsradie. Å andra sidan ökade seriefällning av tre, i stället för två tunga
bomber chansen att träffa målet.64

En föredragning som hölls för chefen för försvarshögskolan december 1958 får tjäna
som en sammanfattning av vilken verkan man vid denna tidpunkt bedömde att E Es
anfallsmetoder hade vid insats mot fartygsmål. Träffresultaten vid raketskjutning var
ungefär likvärdiga med A 29, trots längre skjutavstånd (1 400 m), vilket var en fördel
eftersom det minimerade risken för motverkan av luftvärn. När bombsiktet slutligt
modifierats förväntades resultaten bli ännu bättre, eftersom man då fick automatisk
korrektion av dykvinkel och skjutfart. Vad gällde dykanfall så hoppades man efter på-
gående modifieringar komma tillrätta med de problem som fanns. Eftersom dykbomb-
fållning krävde hög ingångshöjd och höga krav på molnhöjd vid målet var metoden
känslig för jakt- och luftvärnsmotverkan.

"Napalmmetoden" med hjälp av reflexsiktets fasta siktring innebar fållning på 20-30
m höjd och cirka 30o m lutande avstånd. Bomberna måste ha relativt lång fördröjning
för att flygplanet skulle hinna undan egna krevader. Buntmetoden skedde med hjälp
av reflexsiktet (gyrodelen) som då måste vara extra dumpat 8°, vilket alltså krävde mo-
difiering. Upptagning från lägsta höjd påbörjades cirka 3 km från målet och fällningen
skedde på cirka 15o m höjd och I 30o m lutande avstånd från målet. (Jämför med F 6
erfarenheter, se ovan!)

Napalmmetoden ansågs användbar vid molnhöjder ned till cirka 'co m och bunt-
metoden ned till cirka 200 m. Ytterligare en låganfallsmetod var anfall med fall-
skärmsbomber mot ytmål i form av planfällning på 15o m höjd. Som fallskärmsbomb
användes Too kg sprängbomb med anslagsrör. Bedömd nödvändig insats med A 32A
mot fartygsmål för sänkning eller svåra skador framgår av vidstående tabell. Det bör
observeras att förluster genom fientlig motverkan före anfall inte hade tagits med i
dessa beräkningar.65
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Anfallssätt/Mål
Jagare längd  
c:a 100 m

Transportfartyg  
ca 3 000 ton,  
längd c:a 100 m

Transportfartyg c:a 50 ton 
Landstigningsfarkost  
längd 30–50 m         

Raketanfall 
10–20° dykvinkel
Last: 12 tunga el 24 lätta raketer 2–4 fpl 2 fpl 2–1 fpl

Dykbombfällning,  
dager 10–30° dykvinkel
Last: 4 st 250 kg bomber
12 st 100 kg bomber

2–4 fpl?
--

2–1 fpl?
--

--
2–4 fpl?

Lågbombfällning Napalmmetoden
4 st 250 kg bomber med 5–10 s fördröjning 1–2 fpl 1 fpl --

Lågbombfällning Buntmetoden
4 st 250 kg bomber ögonblickständning
12 st 100 kg bomber

2–4 fpl
--

2 fpl
2 fpl

--
2–1 fpl

Basutbyggnadsplaner
#$%! hade attackeskaderns divisioner fortfarande endast fem baser att tillgå. Lidköping 
tillkom sedan när utbyggnaden där blev färdig med bland annat ny bana och klargö-
rings- och uppställningsplatser. Följande utgångsgruppering gällde:&&

Bas Antal divisioner
Karlsborg F & (')
Såtenäs F ( ())
Fält & Hasslösa F #( ())
Fält ! Bällefors F & (#), F #" (#)
Fält '* Råda F #" (')

Enligt ”Basutredning #$%!” skulle )* baser byggas ut för E #: tolv O-baser, varav sex 
gamla och två nya i Västergötland och Småland (E '), två i östra Sverige (E )) och två i 
Norrland (E "), samt sex T-baser i varje eskaderområde. För första gången föreslogs nu 
alltså framskjuten O-basering utanför Västgötaområdet. CE # motsatte sig detta: Med 
tillbakadragen O-basering och framskjutna T-baser uppnåddes i stort sett samma ef-
fekt. CE # ville därför behålla det tillbakadragna O-basområdet i Västergötland. Där 
+ck man också tidigare förvarning, bättre skydd av jakt,yg och bättre skydd mot robo-
tar. Från E #:s sida föreslog man därför i stället utbyggnad av tolv O-baser med skyd-
dade klargöringsområden inom det gamla västgötaområdet. Därutöver behövdes två 
T-baser vardera inom områdena E ', E ) och E ".

Ifall existerande förråd av ammunition skulle delas upp på hela )* baser, som före-
slogs i utredningen, skulle endast ammunition för ett till tre divisionsföretag +nnas vid 
varje bas. Som divisionsföretag räknades då två tunga bomber, alternativt fyra '%* kg 
bomber eller sex tunga attackraketer per ,ygplan. I basförråden, inklusive de förråd 
som fanns på vissa jaktbaser, fanns i slutet av #$%! !*–$* divisionsföretag av bomber 
och "*–%* divisionsföretag av raketer.&(

Basutbyggnadsplaner
1958 hade attackeskaderns divisioner fortfarande endast fem baser att tillgå. Lidköping
tillkom sedan när utbyggnaden där blev färdig med bland annat ny bana och klargö-
rings- och uppställningsplatser. Följande utgångsgruppering gällde:"

Bas A n t a l  divisioner
Karlsborg F  6 (2)
Såtenäs F  7 (3)
Fält 6 Hasslösa F  7  (3)
Fält 8 Bällefors F  6 (4, F 14 (I)
Fält zo Råda F  14 (2)

Anfallssätt/Mål
Jagare längd
c:a 100 m

Transportfartyg
ca 3 000 ton,
längd ca 100 m

Transportfartyg ca SO ton
Landstigningsfarkost
längd 30-50 m

Raketanfall
10-20° dykvinkel
Last: 12 tunga el 24 lätta raketer 2-4 fpl 2 fpl 2-1 fpl
Dykbombfällning,
dager 10-30° dykvinkel
Last: 4 st 250 kg bomber
12 st 100 kg bomber

2-4 fpl?
--

2-1 fpl?
--

- -
2-4 fpl?

Lågbombfällning Napalmmetoden
4 st 250 kg bomber med 5-10 s fördröjning 1-2 fpl 1 fpl - -
Lågbombfällning Buntmetoden
4 st 250 kg bomber ögonblickständning
12 st 100 kg bomber

2-4 fpl
--

2 fpl
2 fpl

- -
2-1 fpl

Enligt "Basutredning 1958" skulle 3o baser byggas ut för E I: tolv 0-baser, varav sex
gamla och två nya i Västergötland och Småland (E 2), två i östra Sverige (E 3) och två i
Norrland (E 4), samt sex T-baser i varje eskaderområde. För första gången föreslogs nu
alltså framskjuten 0-basering utanför Våstgötaområdet. CE i motsatte sig detta: Med
tillbakadragen 0-basering och framskjutna T-baser uppnåddes i stort sett samma ef-
fekt. CE i ville därför behålla det tillbakadragna 0-basområdet i Västergötland. Där
fick man också tidigare förvarning, bättre skydd av jaktflyg och bättre skydd mot robo-
tar. Från E Es sida föreslog man därför i stället utbyggnad av tolv 0-baser med skyd-
dade klargöringsområden inom det gamla västgötaområdet. Därutöver behövdes två
T-baser vardera inom områdena E 2, E..... 3 och E 4.

Ifall existerande förråd av ammunition skulle delas upp på hela 3o baser, som före-
slogs i utredningen, skulle endast ammunition för ett till tre divisionsföretag finnas vid
varje bas. Som divisionsföretag räknades då två tunga bomber, alternativt fyra 250 kg
bomber eller sex tunga attackraketer per flygplan. I basförråden, inklusive de förråd
som fanns på vissa jaktbaser, fanns i slutet av 1958 8o-90 divisionsföretag av bomber
och 40-50 divisionsföretag av raketer.67
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I sitt yttrande till Plan för utbyggnad av !ygbaser (PUF) "#$% hade CE # modi$erat sin 
ståndpunkt och delvis anammat de idéer som kom till uttryck i PUF #%"!. Han förorda-
de nu O-basering av E # med nio divisioner i västgötaområdet och tre divisioner inom 
E & och E ' områden. Han föreslog därför utbyggnad av planerade fält !( Alingsås/Bor-
ås, Jönköpings )ygplats och ett nytt fält i Västergötland till O-bas attack. I april #%(* 
hade CFV i stället föreslagit Hagshult, fält !" Byholma och fält !! Uråsa (inom E &), 
samt Hässlö, Arboga och fält "( Eskilstuna (inom E ') som framskjutna O-baser för at-
tackdivisioner. Därtill kom en icke namngiven bas inom E + område (norra Sverige).(%

Den attackbas i område E + som åsyftades i CFV:s förslag var fält &! Gunnarn. Där 
fanns redan en permanentad bana på +* x & '** m, två stora uppställningsplattor i 
vardera banänden, sex klargöringsplatser längs taxibanan, fyra–fem klargöringsplatser 
längs en väg väster om fältet och ytterligare sex platser i ett bakre område.,*

I september #%(* genomfördes en basövning på fält &* Råda i vilken nära ett tusen 
man deltog. Syftet var att prova och öva fältmässig bastjänst enligt ny organisation med 
hög beredskap under lång tid och med skarp ammunition. Inryckning för värnpliktiga 
och iordningställande av basen med bland annat maskering påbörjades några veckor 
i förväg och den &' september utgångsbaserades en division ur vardera F , och F #+ 
vid basen. Efter inledande övningar och två dagars tillämpningsövning byttes )ygför-
banden mot två divisioner ur F ( och F #,, varefter övningen avblåstes den ' oktober.

Samtliga klargöringsplatser i de två bakre klargöringsområdena var maskerade. To-
talt klargjordes +( divisionsföretag med sammanlagt &%* ton ammunition och plattan 
i norra änden av basen användes samtidigt för klargöring av jakt. Mycket saknades fort-
farande: fordonsvägar, mötesplatser, upplagsplatser och teleutrustning. Inte ens med 
)ygplanen i högsta beredskap räknade man med att hinna nödstarta i tid vid larm om 
$entligt )yganfall. Man tog hellre den tidsförlust det innebar att i stället använda be-
redskapsgraden ”Högsta i värn” för att slippa ha )ygplanen stående helt utan skydd och 
skyl i banänden. Vägen mellan fältet och bakre klargöringsområdet var fortfarande inte 
anpassad för körning med )ygplan för egen motor.,#

E #:s utgångsbasering ändrades runt #%(*. Dels blev Lidköpingsbasen klar, dels över-
tog F #" de baser som tidigare använts av F #+:

E 1:s ammunitionsförråd, 195868

Ammunitionstyp Antal divisionsföretag Ammunitionstyp Antal divisionsföretag

600 kg minbomb 57 18 cm halvpansarraket 48

500 kg minbomb 87 15 cm sprängraket 45

250 kg minbomb 86 14,5 cm pansarraket 47

50 kg sprängbomb 89 13,5 cm sprängraket 42

50 kg lysbomb 37

I sitt yttrande till Plan P utbyggnad av flygbaser (PUF) Igo hade CE i modifierat sin
ståndpunkt och delvis anammat de ideer som kom till uttryck i PUF 1958. Han förorda-
de nu 0-basering av E i med nio divisioner i västgötaområdet och tre divisioner inom
E 2 och E 3 områden. Han föreslog därför utbyggnad av planerade fält 86 Alingsås/Bor-
ås, Jönköpings flygplats och ett nytt fält i Västergötland till 0-bas attack. I april 1960
hade CFV i stället föreslagit Hagshult, fält 85 Byholma och fält 88 Uråsa (inom E 2),
samt Hässlö, Arboga och fält 56 Eskilstuna (inom E 3) som framskjutna 0-baser för at-
tackdivisioner. Därtill kom en icke namngiven bas inom E 4 område (norra Sverige)»

Den attackbas i område E 4 som åsyftades i CFV:s förslag var fält 28 Gunnarn. Där
fanns redan en permanentad bana på 4o x 2 300 m, två stora uppställningsplattor i
vardera banänden, sex klargöringsplatser längs taxibanan, fyra—fem klargöringsplatser
längs en väg väster om fältet och ytterligare sex platser i ett bakre område.7°

I september 1960 genomfördes en basövning på fält zo Råda i vilken nära ett tusen
man deltog. Syftet var att prova och öva fältmässig bastjänst enligt ny organisation med
hög beredskap under lång tid och med skarp ammunition. Inryckning för värnpliktiga
och iordningställande av basen med bland annat maskering påbörjades några veckor
i förväg och den 23 september utgångsbaserades en division ur vardera F 7 och F 14
vid basen. Efter inledande övningar och två dagars tillämpningsövning byttes flygför-
banden mot två divisioner ur F 6 och F 17, varefter övningen avblåstes den 3 oktober.

Samtliga klargöringsplatser i de två bakre klargöringsområdena var maskerade. To-
talt klargjordes 46 divisionsföretag med sammanlagt 290 ton ammunition och plattan
i norra änden av basen användes samtidigt för klargöring av jakt. Mycket saknades fort-
farande: fordonsvägar, mötesplatser, upplagsplatser och teleutrustning. Inte ens med
flygplanen i högsta beredskap räknade man med att hinna nödstarta i tid vid larm om
fientligt flyganfall. Man tog hellre den tidsförlust det innebar att i stället använda be-
redskapsgraden "Högsta i värn" för att slippa ha flygplanen stående helt utan skydd och
skyl i banänden. Vågen mellan fältet och bakre klargöringsområdet var fortfarande inte
anpassad för körning med flygplan för egen motor.?

E Es utgå' ngsbasering ändrades runt 1960. Dels blev Lidköpingsbasen klar, dels över-
tog F is de baser som tidigare använts av F 14:

E 1:s ammunitionsförråd, l958`8
Ammunitionstyp Antal divisionsföretagAmmunitionstyp Antal divisionsföretag

600 kg minbomb 57 18 cm halvpansarraket48

500 kg minbomb 87 15 cm sprängraket 45

250 kg minbomb 86 14,5 cm pansarraket 47

50 kg sprängbomb 89 13,5 cm sprängraket 42

50 kg lysbomb 37
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Bas Divisioner !"#$ Divisioner !"#!
Karlsborg F " (#) $/F ", $/F $%
Såtenäs F % (#) $/F %, &/F $'
Fält " Hasslösa F $% (#) #/F ", #/F $%
Fält ! Moholm F " ($), F $% ($) &/F ", &/F $%
Fält #( Råda F $'/F $) (#) #/F %, #/F $)
Lidköping F % ($), F $' ($) &/F %
Hässlö -- &/F $)

Jämfört med $*)!, då man varit tvungen att ha tre divisioner på +era av baserna så kun-
de man nu öka spridningen så att varje bas rymde två divisioner. F " och F % stannade 
fram till $*"( i huvudsak på hemmabaserna även i krig. $*"$ blev Hässlö den första 
attackbasen utanför västgötaområdet och dit +yttade &. divisionen F $). Även övriga 
divisioner +yttades om och på Lidköpingsbasen fanns nu endast en division, &. divi-
sionen F %.%#

Attackbas, principskiss 1960. 
Denna tänkta bas har två bakre 
klargöringsområden (för två at-
tackdivisioner) på 1-3 km avstånd, 
samt två uppställningsområden 
6 km från fältet. Vidare !nns ett 
främre klargöringsområde för jakt-
plan (slingorna vid banan).
Skiss Krigsarkivet.

Ito eAsmo ruol
PRINCIPSICSI b(GA IWIMÅLIA« A R ~

Bas
Karlsborg
Såtenäs
Fält 6 Hasslösa
Fält 8 Moholm
Fält 20 Råda
Lidköping
Hässlö

Divisioner ip6o
F 6 (2)
F 7 (2)
F 17 (2)
F 6 (1), F 7  (1)
F 14/F 15 (2)
F 7 (1), F 14 (1)

Divisioner ip6i
i/F 6, i/F
i/F 7, 3/F 4
2/F 6, 2/F 17
3/F 6, 3/F 17
2/F 7, 2/F 15
3/F 7
3/F Is

Attackbas, principskiss 1960.
Denna tänkta bas har två bakre
klargöringsområden (för två at-
tackdivisioner) på 1-3 km avstånd,
samt två uppställningsområden
6 km från fältet. Vidare finns ett
främre klargöringsområde för jakt-
plan (slingorna vid banan).
Skiss Krigsarkivet.

Jämfört med 1958, då man varit tvungen att ha tre divisioner på flera av baserna så kun-
de man nu öka spridningen så att varje bas rymde två divisioner. F 6 och F 7 stannade
fram till 196o i huvudsak på hemmabaserna även i krig. 1961 blev Hässlö den första
attackbasen utanför västgötaområdet och dit flyttade 3. divisionen F 15. Även övriga
divisioner flyttades om och på Lidköpingsbasen fanns nu endast en division, 3. divi-
sionen F 7.7
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E 1 basövning på Råda 1960 (Exempel på verksamheten vid 2 div/F 7, 24–27 september)73

0800 Order klargöring med 16 x 14,5 cm raketer, start 1200, inställdes strax före start
1300 Order klargöring med 12 x 50 kg bomber, start 1700 anfall mot Skenholmen (med två bomber)
2100 Order klargöring med 4 x 250 kg bomber, 30 min startberedskap från 0100
0800 Order klargöring med 8 x 50 kg bomber, start 1300 anfall mot Såtenäsmålet (med två bomber) 

Efter landning order klargöring med 2 rb 304, 30 min startberedskap, klart 1800
2100 Order klargöring med 2 x 600 kg bomber, 30 min startberedskap 0100
0800 Order klargöring med 8 x 18 cm raketer, anfall mot Tönnersjömålet (med 2 raketer), samt efter land-

ning klargöring med 2 x 500 kg bomber, 30 min startberedskap, högsta beredskap i värn, högsta be-
redskap i banända, start kl 1500

1500 Order klargöring efter landning med 16 x 14,5 cm raketer, 30 min startberedskap
1800 Order klargöring med 4 x 250 kg bomber, 30 min startberedskap från 0400, högsta beredskap i värn, 

högsta beredskap i banända, start 0800 mot Tönnersjömålet (med 2 bomber). Order klargöring med 
2 x 600 kg bomber. Plundring.

Principskiss över klargöringsplats 
för A 32A Lansen, 1960. Så skulle 
!ygplanplatserna i de bakre klar-
göringsområden som byggdes ut 
vid denna tid utformas.
Skiss Krigsarkivet.

Principskiss över klargöringsplats
för A 32A Lansen, 1960. Så skulle
flygplanplatserna ide bakre klar-
göringsområden som byggdes ut
vid denna tid utformas.
Skiss Krigsarkivet.

E /  & d d . .  / V t i o
Preircidtke SS b r e r
fad k l a r o b r e h d r e i a l s

.a....- r v I l l c v l k e i n d  I d /  v d r d i a r . ( ,  Il4g.,irfewiy9eiy )

h i e ,  m i n i  v id  InalRoino sonri M A I * ,  ech ald99 -va t .

S e k t k o n  A - A

E 1 basövning på Råda 1960 (Exempel på verksamheten vid 2 div/F 7, 24-27 september)73
0800 Order klargöring med 16 x 14,5 cm raketer, start 1200, inställdes strax före start
1300 Order klargöring med 12 x 50 kg bomber, start 1700 anfall mot Skenholmen (med två bomber)
2100 Order klargöring med 4 x 250 kg bomber, 30 min startberedskap från 0100
0800 Order klargöring med 8 x 50 kg bomber, start 1300 anfall mot Såtenäsmålet (med två bomber)

Efter landning order klargöring med 2 rb 304,30 min startberedskap, klart 1800
2100 Order klargöring med 2 x 600 kg bomber, 30 min startberedskap 0100
0800 Order klargöring med 8 x 18 cm raketer, anfall motTönnersjömålet (med 2 raketer), samt efter land-

ning klargöring med 2 x 500 kg bomber, 30 min startberedskap, högsta beredskap i värn, högsta be-
redskap i banända, start kl 1500

1500 Order klargöring efter landning med 16 x 14,5 cm raketer, 30 min startberedskap
1800 Order klargöring med 4 x 250 kg bomber, 30 min startberedskap från 0400, högsta beredskap i värn,

högsta beredskap i banända, start 0800 mot Tönnersjömålet (med 2 bomber). Order klargöring med
2 x 600 kg bomber. Plundring.
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"/F #$ upphörde den "% april #&'# och ersattes i oktober #&'# på Såtenäs av #/F #( 
som egentligen skulle ha baserats på Fält ('. Utlokaliseringen från västgötaområdet 
gick vidare med ytterligare en division, #/F #), som *yttades från Karlsborg till Hags-
hult i januari #&'+. Utöver de *ygande förbanden satte E # även upp basförbanden B '# 
(Karlsborg), B '+ (Fält !), B '" (Fält '), B )# (Såtenäs), B )+ (Fält +%) och B )" (Lidkö-
ping), samt fältverkstäderna V ' (Fält !) och V ) (Såtenäs).)$

Övningsverksamheten
Den #( april #&(& genomfördes den så kallade ”Operation Påsksmäll”. Det var en stor 
övning under vilken tolv divisionsanfall, det vill säga cirka #%% *ygplansanfall, skulle 
genomföras med full last av stridsammunition. Bomber och raketer hade ”sparats ihop” 
under en tid för att en sådan övning i större skala skulle kunna genomföras.

Enligt övningsförutsättningarna hade spänningen mellan Öst och Väst ökat, men 
den svenska beredskapen var av politiska skäl inte höjd och E #:s förband låg därför 
kvar på sina fredsbaser. Klockan två på natten begärde Östs ambassadör i Stockholm 
att Öst skulle få arrendera Gotland, Falsterbonäset samt Onsalaområdet på västkusten 
på ett antal år för att ”skydda sina och Sveriges intressen mot Västs aggressivitet och 
göra Östersjön till ett fredshav”.

När invasion riktad mot Gotland började ,ck E # order om att med största möj-
liga styrka i upprepade anfall ingripa mot landstigning på Gotlands östkust. Anfallen 
gjordes mot Såtenäsmålet, där målen ,ck representera fartyg. Alla starter skedde från 
hemmabaserna.  Vid anfallen med '%% kg bomber föll "! procent inom #% m från må-
let. Med +(% kg bomber blev resultatet (' procent respektive )# procent. I raketanfal-
len uppnåddes endast ++ procent trä-. I en redogörelse över övningen för pressen hade 
Bjuggren, enligt sitt manuskript, tänkt berätta att samma verkan som alla de i övning-
en deltagande *ygplanen hade haft skulle kunna åstadkommas med ett enda *ygplan 
A "+ utrustat med en taktisk atombomb på ( kiloton. De stycken i texten som handlar 

Operation Påsksmäll75

Anfallsplan (gruppvis anfall) Anfallsplan (gruppvis anfall)

1/F 14 Dykanfall 2 x 600 kg 1/F 7 Dykanfall 2 x 600 kg

1/F 17 Dykanfall 4 x 250 kg 2/F 17 Raketanfall 6 x 18 cm

2/F 17 Raketanfall 12 x 14,5 cm 1/F 14 Dykanfall 4 x 250 kg

3/F 6 Dykanfall 4 x 250 kg 1/F 17 Dykanfall 2 x 600 kg

1/F 7 Dykanfall 4 x 250 kg 3/F 14 Radarbombfällning 12 x 50 kg

3/F 14 Dykanfall 12 x 50 kg 1 grp 2/F 6 Dykanfall 2 x 500 kg

1 rote 1/F 7 Topprollanfall 4 x 250 kg

3/F 14 upphörde den 3o april 1961 och ersattes i oktober 1961 på Såtenäs av i/F 15
som egentligen skulle ha baserats på Fält 56. Ullokaliseringen från västgötaområdet
gick vidare med ytterligare en division, i/F 17, som flyttades från Karlsborg till Hags-
hult i januari 1962. Utöver de flygande förbanden satte E 1 även upp basförbanden B 61
(Karlsborg), B 62 (Fält 8), B 63 (Fält 6), B 71 (Såtenäs), B 72 (Fält zo) och B 73 (Lidkö-
ping), samt fältverkstäderna V 6 (Fält 8) och V 7 (Såtenäs).74

Operation Påsksmäll"
Anfallsplan (gruppvis anfall) Anfallsplan (gruppvis anfall)

1/F 14 Dykanfall 2 x 600 kg 1/F 7 Dykanfal l  2 x 600 kg

1/F 17 Dykanfall 4 x 250 kg 2/F 17 Raketanfall 6 x 18 cm

2/F 17 Raketanfal112 x 14,5 cm 1/F 14 Dykanfall 4 x 250 kg

3/F 6 Dykanfal l  4 x 250 kg 1/F 17 Dykanfall 2 x 600 kg

1/F 7 Dykanfal l  4 x 250 kg 3/F 14 Radarbombfällning 12 x 50 kg

3/F 14 Dykanfal112 x50 kg 1 grp 2/F 6 Dykanfall 2 x500 kg
1 rote 1 /F 7 Topprollanfall 4 x 250 kg

Övningsverksamheten
Den 15 april 1959 genomfördes den så kallade "Operation Påsksmäll". Det var en stor
övning under vilken tolv divisionsanfall, det vill säga cirka Too flygplansanfall, skulle
genomföras med full last av stridsammunition. Bomber och raketer hade "sparats ihop"
under en tid för att en sådan övning i större skala skulle kunna genomföras.

Enligt övningsförutsättningarna hade spänningen mellan Öst och Väst ökat, men
den svenska beredskapen var av politiska skäl inte höjd och E Es förband låg därför
kvar på sina fredsbaser. Klockan två på natten begärde Östs ambassadör i Stockholm
att Öst skulle få arrendera Gotland, Falsterbonäset samt Onsalaområdet på västkusten
på ett antal år för att "skydda sina och Sveriges intressen mot Västs aggressivitet och
göra Östersjön till ett fredshav".

När invasion riktad mot Gotland började fick E I order om att med största möj-
liga styrka i upprepade anfall ingripa mot landstigning på Gotlands östkust. Anfallen
gjordes mot Såtenäsmålet, där målen fick representera fartyg. Alla starter skedde från
hemmabaserna. Vid anfallen med 600 kg bomber 1611 38 procent inom To m från må-
let. Med 25o kg bomber blev resultatet 56 procent respektive 71 procent. I raketanfal-
len uppnåddes endast 22 procent träff. I en redogörelse över övningen för pressen hade
Bjuggren, enligt sitt manuskript, tänkt berätta att samma verkan som alla de i övning-
en deltagande flygplanen hade haft skulle kunna åstadkommas med ett enda flygplan
A 32 utrustat med en taktisk atombomb på 5 kiloton. De stycken i texten som handlar
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om kärnvapen är emellertid strukna i originalmanuskriptet. Kanske upplevdes referen-
ser till svenska kärnvapen som ett alltför känsligt ämne att redovisa för allmänheten?#$

I oktober %"$& deltog E % med stab, två divisioner ur F $ och en ur F # i en samöv-
ning med armén, AFÖ %"$&. Attack'yget verkade från fredsbaserna och sattes in både 
på A- och B-sidan. Spaningsförbanden, två reducerade S ("-divisioner, samverkade di-
rekt med arméförbanden, medan attacken insattes mot mål inom övningsområdet efter 
framställan från arméförbanden eller på initiativ av övningsledningen.

Attackförbanden skulle under denna övning både )gurera som anfallande stor-
makts'yg och som understödjande svenskt 'yg. Det var svårt att samordna båda upp-
gifterna och resultatet blev ett icke verklighetstroget uppträdande. Man hade svårt att 
från luften skilja på militär och civil fordonstra)k och arméförbandens taktik och goda 
maskerings- och skyddsdisciplin gjorde att det var svårt för attack'ygplanen att hitta 
lämpliga mål. Som helhet ansåg CE % övningen orealistisk, speciellt som understöd av 
den typ som övades inte skulle bli aktuellt i ett skarpt läge: ”Mål för svenskt attack'yg 
torde i verkligheten i de 'esta fall vara att söka bakom fronten och utanför vad som nu 
var övningsområde.”##

Under eskaderövningen i september %"$% övades speciellt iordningställande av krigs-
bas samt att verka från baserna under komplicerade förhållanden och i samverkan med 
'ygfältsluftvärnet. Lidköping organiserades som O-bas för en attackdivision och T-bas 

Denna A 32A Lansen från F 6 Karlsborg står klar för ett uppdrag med full vapenlast bestående av 
24 attackraketer. Foto SFF.

Denna A 32A Lansen från F 6 Karlsborg står klar för ett uppdrag med full vapenlast bestående av
24 attackraketer. Foto SEE

om kärnvapen är emellertid strukna i originalmanuskriptet. Kanske upplevdes referen-
ser till svenska kärnvapen som ett alltför känsligt ämne att redovisa för allmänhetenr6

I oktober 1960 deltog E i med stab, två divisioner ur F 6 och en ur F 7 i en samöv-
ning med armen, AFÖ 1960. Attackflyget verkade från fredsbaserna och sattes in både
på A- och B-sidan. Spaningsförbanden, två reducerade S 29-divisioner, samverkade di-
rekt med armsförbanden, medan attacken insattes mot mål inom övningsområdet efter
framställan från armsförbanden eller på initiativ av övningsledningen.

Attackförbanden skulle under denna övning både figurera som anfallande stor-
maktsflyg och som understödjande svenskt flyg. Det var svårt att samordna båda upp-
gifterna och resultatet blev ett icke verklighetstroget uppträdande. Man hade svårt att
från luften skilja på militär och civil fordonstrafik och armsförbandens taktik och goda
maskerings- och skyddsdisciplin gjorde att det var svårt för attackflygplanen att hitta
lämpliga mål. Som helhet ansåg CE i övningen orealistisk, speciellt som understöd av
den typ som övades inte skulle bli aktuellt i ett skarpt läge: "Mål för svenskt attackflyg
torde i verkligheten i de flesta fall vara att söka bakom fronten och utanför vad som nu
var övningsområde."77

Under eskaderövningen i september 1961 övades speciellt iordningställande av krigs-
bas samt att verka från baserna under komplicerade förhållanden och i samverkan med
flygfältsluftvärnet. Lidköping organiserades som 0-bas för en attackdivision och T-bas
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för en jaktgrupp J !". #. divisionen F $ genomförde en tillämpningsövning, där även 
övningsdivisionerna från F % och F #% deltog, men baserade på hemmabaserna.

Ett par dagar före planerad övningsstart hade krig utbrutit utan förvarning. Larmet 
gick klockan &'&& och #/F $ och !/F $ beordrades att snarast inta högsta beredskap för 
anfall mot (ygbaser på Gotland, samt mot )entlig överskeppning utanför ön. #/F $ )ck 
sedan order att ombasera till fält $, och inte fält Lidköping som tidigare angivits i öv-
ningsanvisningarna. All laddning skedde med skarp ammunition och klargöring skedde 
medan basförbanden fortfarande höll på att organiseras. I Bakom fanns !# (ygplanplat-
ser med maskeringsanordningar.

Samtidigt med larmet till F $ larmades alla övriga (ottiljer inom E # och man )ck 
order om att försätta två divisioner i högsta beredskap. F #% var klara &*+', medan F $, 
F % och F #' anmälde full beredskap först vid tio–elvatiden. Start skedde sedan vid olika 
tider för anfall mot mål på Skenholmen och Hattefuran.

På Karlsborgsbasen var det ett problem att vägen till och från klargöringsområdet 
passerade en elektri)erad järnvägsövergång, där särskild järnvägspersonal måste bryta 
och kortsluta strömmen innan (ygplanen kunde passera! Under skede två övade ,. di-
visionen F % med basering på fält $ tillsammans med luftvärn och samtidigt anföll E #:s 
övriga övningsdivisioner fält $ och Lidköping med start från hemmabas.

Skiss från genomgången efter Eskaderövningen 1961. Den undre si!ran visar att mindre än hälften 
(48 procent) av de anfallande "ygplanen uppnådde verkan i målet. Skiss Krigsarkivet.

för en jaktgrupp J 29. i. divisionen F 6 genomförde en tillämpningsövning, där även
övningsdivisionerna från F 7 och F 17 deltog, men baserade på hemmabaserna.

Ett par dagar före planerad övningsstart hade krig utbrutit utan förvarning. Larmet
gick klockan 0500 och 1/F 6 och 2/F 6 beordrades att snarast inta högsta beredskap för
anfall mot flygbaser på Gotland, samt mot fientlig överskeppning utanför ön. 1/F 6 fick
sedan order att ombasera till fält 6, och inte fält Lidköping som tidigare angivits i öv-
ningsanvisningarna. All laddning skedde med skarp ammunition och klargöring skedde
medan basförbanden fortfarande höll på att organiseras. I Bakom fanns 21 flygplanplat-
ser med maskeringsanordningar.

Samtidigt med larmet till F 6 larmades alla övriga flottiljer inom E i och man fick
order om att försätta två divisioner i högsta beredskap. F 17 var klara 0845, medan F 6,
F 7 och F 15 anmälde full beredskap först vid tio—elvatiden. Start skedde sedan vid olika
tider för anfall mot mål på Skenholmen och Hattefuran.

På Karlsborgsbasen var det ett problem att vägen till och från klargöringsområdet
passerade en elektrifierad järnvägsövergång, där särskild järnvägspersonal måste bryta
och kortsluta strömmen innan flygplanen kunde passera! Under skede två övade 3. di-
visionen F 7 med basering på fält 6 tillsammans med luftvärn och samtidigt anföll E i:s
övriga övningsdivisioner fält 6 och Lidköping med start från hemmabas.

1 ESKÖVN1NG 1961

BETECKNINGAR

ANTAL ANFALLANDE FPL

PIED ViRKAN 1  MRLET

TRUPTRANSPORTFARTYGL 700.15m

TRÄFFRESULTAT

•

O

FPL MED VERKADE

Skiss från genomgången efter Eskaderövningen 1961. Den undre siffran visar att mindre än hälften
(48 procent) av de anfallande flygplanen uppnådde verkan i målet. skiss Krigsarkivet.
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Beräknad verkan i samband med tillämpningsövningar sommaren 1959. Den svarta delen av staplarna 
betecknar sänkning av lastfartyg/landstigningsfarkost. Som synes fungerade dykbombfällningen bäst, 
men de olika !ottiljerna uppnådde olika bra resultat. Skiss Krigsarkivet.

Detta var sannolikt första gången en så stor övning genomförts utan att deltagarna 
var förberedda i förväg. Det var också första gången som E " övade KC-tjänst i större 
omfattning. CE " ansåg att resultatet var bra och att F # verksamhet från fält # under 
pågående mobilisering gick bra. De direktiv som efter övningen gick ut innebar bland 
annat att övningsdivisionerna vid larm skulle inta skyddad beredskap på  hemmabasen, 
den ena med $%& kg bomber och den andra med raketer. Alla 'ygplan skulle spridas.

Brister i planeringen för basförbanden hade upptäckts och det hade visat sig att de 
bestämmelser som fanns för samverkan med luftvärnet inte förhindrade vådabeskjut-
ning, vilket naturligtvis krävde åtgärder. ”Med hänsyn till världsläget anser jag att krigs- 
och mobförberedelsearbetet, enligt de riktlinjer jag tidigare angivit, ska ges prioritet 
inom E "”, avslutade Bjuggren sin rapport till överbefälhavaren.()

Anvisningar för krigsfall II SN
Vid överraskande krigsutbrott skulle krigsdugliga förband, i första hand de som var be-
redskapsförband, snarast sättas ihop med den personal som råkade vara i tjänst. Flyg-
plan och svårersättlig materiel skulle snarast ut på respektive bas. Ombasering till O-bas 
skulle dock ske först på särskild order eller enligt freds'ottiljchefens bedömande om 
samband med CE " inte kunde upprättas.

Ledning skulle ske från fredsbasen tills förbanden intagit O-basering, men F # och 
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Beräknad verkan i samband med tillämpningsövningar sommaren 1959. Den svarta delen av staplarna
betecknar sänkning av lastfartyg/landstigningsfarkost. Som synes fungerade dykbombfällningen bäst,
men de olika flottiljerna uppnådde olika bra resultat. Skiss Krigsarkivet.

Detta var sannolikt första gången en så stor övning genomförts utan att deltagarna
var förberedda i förväg. Det var också första gången som E i övade KC-tjänst i större
omfattning. CE i ansåg att resultatet var bra och att F 6 verksamhet från fält 6 under
pågående mobilisering gick bra. De direktiv som efter övningen gick ut innebar bland
annat att övningsdivisionerna vid larm skulle inta skyddad beredskap på hemmabasen,
den ena med 250 kg bomber och den andra med raketer. Alla flygplan skulle spridas.

Brister i planeringen för basförbanden hade upptäckts och det hade visat sig att de
bestämmelser som fanns för samverkan med luftvärnet inte förhindrade vådabeskjut-
ning, vilket naturligtvis krävde åtgärder. "Med hänsyn till världsläget anser jag att krigs-
och mobförberedelsearbetet, enligt de riktlinjer jag tidigare angivit, ska ges prioritet
inom E 1", avslutade Bjuggren sin rapport till överbefälhavaren.78

Anvisningar för krigsfall II SN
Vid överraskande krigsutbrott skulle krigsdugliga förband, i första hand de som var be-
redskapsförband, snarast sättas ihop med den personal som råkade vara i tjänst. Flyg-
plan och svårersättlig materiel skulle snarast ut på respektive bas. Ombasering till 0-bas
skulle dock ske först på särskild order eller enligt fredsflottiljchefens bedömande om
samband med CE i inte kunde upprättas.

Ledning skulle ske från fredsbasen tills förbanden intagit 0-basering, men F 6 och
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F # skulle redan från början ledas från CE $ upl. Verklighetstrogna förutsättningar skul-
le eftersträvas vid studier, krigsspel och övningar, så att lägen som fordrade självstän-
digt handlande och lägen där mobiliseringen inte kunnat genomföras fullt ut särskilt 
uppmärksammades.

En noggrann tabell hade nu (december $!%&) utarbetats med riktlinjer för hur E $:s 
olika krigsuppgifter skulle lösas. Där framgick bland annat insatsområde, måltyper och 
med vilken typ av förband uppgiften skulle lösas.#!

Sedan A 32A Lansen levererats i slutet av 1950-talet fanns ett stort antal !ygplan på varje !ottilj. F 7 i 
Såtenäs "ck sina !ygplan 1956–1957 och i slutet av år 1958 hade !ottiljen hela 66 !ygplan. Foto SFF.

Sedan A 32A Lansen levererats i slutet av 1950-talet fanns ett stort antal flygplan på varje flottilj. F 7 i
Såtenäs fick sina flygplan 1956-1957 och i slutet av år 1958 hade flottiljen hela 66 flygplan. Foto SFF.

F 7 skulle redan från början ledas från CE i upl. Verklighetstrogna förutsättningar skul-
le eftersträvas vid studier, krigsspel och övningar, så att lägen som fordrade självstän-
digt handlande och lägen där mobiliseringen inte kunnat genomföras fullt ut särskilt
uppmärksammades.

En noggrann tabell hade nu (december 196o) utarbetats med riktlinjer för hur E i:s
olika krigsuppgifter skulle lösas. Där framgick bland annat insatsområde, måltyper och
med vilken typ av förband uppgiften skulle lösas."

92



!"

# Wennerholm, $%%&, sid. &%–&".
$ Uppgifterna om 'ygplansfördelning bygger bland 

annat på tabellen i Stridsberg Lansen, sid. $$"–$((.
" Wennerholm, $%%&, sid. &!–)(.
( VPM med förslag att E # i fred organiseras på tre 

förstärkta 'j… CE #, $(/* #!*+. FS(H), Centralexp, 
E I, vol ++.

* Tillgång på 'ygande personal. CE # till CFV, #"/# 
#!*+. E #(H), Exp, F I, vol #.

& Uppgifterna om 'ygplansfördelning bygger bland 
annat på tabellen i Stridsberg Lansen, sid. $$"–$((.

) Tidsplan för avveckling F #( och omskolning F 
#* till a'j. E # till CFV, +/& #!*!. E #(H), Exp, F I, 
vol $.

+ Flygande personal på fpl A "$ inom E #. CE # till 
CFV, #&/## #!*&. E #(H), B I, vol $.

! VPM ang 'ygnavigatörer på fpl A "$. CE # till 
CFV, )/# #!*). E #(H), B I, vol $.

#% Order, Fo BH nr ", #!&%. FS(H), Centralexp, B III, 
vol ".

## Beredskapsförband enligt fo AH ##/*&. CE # till 
CFV, #"/# #!*+. E #(H), Exp, F I, vol #.

#$ Orientering om E #, m.m. CE # till CF &, etc., +/" 
#!*+. E #(H), Exp, F I, vol #.

#" Orientering om E #, m.m. CE # till CF &, etc., +/" 
#!*+. E #(H), Exp, F I, vol #.

#( Orientering om E #, m.m. CE # till CF &, etc., +/" 
#!*+. E #(H), Exp, F I, vol #.

#* VPM över 'ygfältsläget vid E # O-baser. E # till 
SCFF, "%.##.#!*). E #(KH), B I, vol #.

#& Plan för utbyggnad av 'ygbaser (PUF #!*+). CFV, 
)/* #!*+. FS(H), Centralexp, B I, vol "!.

#) Yttrande över PM rörande operativa och organisa-
toriska grunder för basorganisation m/&#. E # till 
CFV, $)/* #!*+. FS(H), Centralexp, E I, vol ++; 
Yttrande över ”Basutredning #!*+”. E #, $$/## #!*+. 
FS(H), Centralexp, E I, vol !%.

#+ PUF #!*+. CFV till CFS, etc., !/# #!*!. FS(H), 
Centralexp, B I, vol (#.

#! Detaljutredning av start- och uppställningsplats. 
E # till CTI, #"/#$ #!*+. E #(H), Exp, F I, vol #

$% Erfarenheter från FVÖ #!*!. E # till CF &, etc, #(/## 
#!*!. E #(H), Exp, F I, vol #.

$# VPM med synpunkter på PUF *+ samt E # behov 
av baser. E # till CFV "/$ #!*!. E #(H), Exp, F I, 
vol $.

$$ Erfarenheter från FVÖ #!*!. E # till CF &, etc., 
#(/## #!*!. E #(H), Exp, F I, vol #.

$" VPM ang E # bedömda verkan vid anfall mot far-
tygsmål. CE # till CFV, #$/& #!*). E #(H), Exp, B I, 
vol ".

$( Bestämmelser för FV deltagande i MKÖ #!*+. CE # 
till CF ), etc., $(/! #!*+. E #(H), Exp, F I, vol #.

$* Flygverksamheten under MKÖ #!*+. Iakttagelser 
och erfarenheter. E # till CFV, #*/## #!*+. E #(H), 
Exp, F I, vol #.

$& Rapport över samövningen med V. Milo den "%/!–
)/#% #!*). CF ) #+/#% #!*). FS(H), Centralexp, E I, 
vol +(.

$) Bjuggren, sid. $$(.
$+  Slutlig order för E # deltagande i E $ eskövn #!*+. 

CE # till CF &, etc, $!/* #!*+. E #(H), Exp, F I, 
vol #.

$! Krigsfall IISN. E # till CF &, etc., !/#$ #!&%. 
E #(KH), B I, vol $.

"% Rapport från "/F & basering i ÖN jan–febr #!*). 
CF & $(/! #!*). FS(H), Centralexp, E I, vol +(.

"# Bjuggren, sid. $$( och $$&.
"$ E # eskaderövning #/!–*/! #!*+. CE # till Ch Kust', 

Ch Gotlands KA-försvar, $(/" #!*+; Personal och 
materiel vid E # eskövning hösten #!*+ (Preliminära 
best). CE # till CF &, etc, $!/" #!*+; Bestämmelser 
för E # eskövning hösten #!*+. CE # till CF &, etc., 
#)/* #!*+. E #(H), Exp, F I, vol #.

"" Erfarenheter från E # eskaderövning, CE # till CFV, 
$&/! #!*+; Sammandrag av CE # genomgång efter 
E # eskövn hösten #!*+. CE # till CF &, etc., $/#% 
#!*+. E #(H), Exp, F I, vol #.

"( Erfarenheter av bastjänster vid fält $% under E # es-
kövn #!*+; Sammandrag av CE # genomgång efter 
E # eskövn hösten #!*+. CE # till CF &, etc., $/#% 
#!*+. E #(H), Exp, F I, vol #.

"* CE # orientering till CF &, osv. $&/* #!*!. Björn 
Bjuggrens arkiv, vol !.

"& Erfarenheter från FVÖ #!*!. E # till CF &, etc., 
#(/## #!*!. E #(H), Exp, F I, vol #. Förkortningen 
stril användes här för stridsledning. Senare kom 
man att skilja på stri – stridsledning och stril – 
stridsledning och luftbevakning.

") Ulfving, sid. #)#–#)& och #!$–#!).
"+ Berns, #!!#, sid. +–##.
"! VPM med synpunkter på attackförbandens upp-

gifter. CE #, "/& #!*+. FS(H), Centralexp, E I, 
vol++.

(% Tode, meddelande till förf. +/#$ $%%!.
(# Agrell, sid. $++–$!&.
($ Agrell, sid. #!$–#!), $#!–$$#, $$)–$"% och 

$(&–$().
(" Utspridning av stridsgas från 'ygplan. Fst, Forsk-

ning till CFV, $%/& #!*$.  FS(H), Centralexp, 
E I, vol &!; Utspridning av stridsgas från 'ygplan. 
FOA, avd # till CFV, ##/$ #!*(. FS(H), Centralexp, 
E I, vol )(.

(( Agrell, sid. $(".
(* Agrell, sid. $((–$(*.
(& Wallerfelt #!!!, sid. !!–#%$; Erixon, sid. #)#–#)$.
() VPM med synpunkter på PUF *+ samt E # behov 

av baser. E # till CFV "/$ #!*!. E #(H), Exp, F I, 
vol $.

(+ PM angående E # basering, verksamhet och led-
ningsorganisation. CE # till CF #, etc, #$/# #!&%. 
E #(KH), B I, vol $.

Wennerholm, 2006, sid. 6o-63.
2. Uppgifterna om flygplansfördelning bygger bland

annat på tabellen i Stridsberg Lansen, sid. 223-244.
3 Wennerholm, 2006, sid. 69-74.
4 VPM med förslag att E 1 i fred organiseras på tre

förstärkta flj... CE 1, 24/5 1958. FS(H), Centralexp,
E I, vol 88.

5 Tillgång på flygande personal. CE 1 till CFV, 13/I
1958. E 1(H), Exp, F I, volt.

6 Uppgifterna om flygplansfördelning bygger bland
annat på tabellen i Stridsberg Lansen, sid. 223-244.

7 Tidsplan för avveckling F 14 och omskolning F
15 till aflj. E 1 till CFV, 8/6 1959. E 1(H), Exp, F I,
vol 2.

8 Flygande personal på fpl A 32 inom E 1. CE 1 till
CFV, 16/111956. E i(H), B I, vol 2.

9 VPM ang flygnavigatörer på fpl A 32. CE r till
CFV, 7/11957. E i(H), B I, vol 2.

IO Order, Fo BH nr 3, 1960. FS(H), Centralexp, B III,
vol 3.

11 Beredskapsförband enligt fo AH 11/56. CE 1 till
CFV, 13/I 1958. E 1(H), Exp, F I, volt.

12. Orientering om E I, m.m. CE 1 till CF 6, etc., 8/3
1958. E i(H), Exp, F I, volt.

13 Orientering om E I, m.m. CE 1 till CF 6, etc., 8/3
1958. E 1(H), Exp, F I, volt.

14 Orientering om E I, m.m. CE 1 till CF 6, etc., 8/3
1958. E 1(H), Exp, F I, volt.

15 VPM över flygfältsläget vid E 0 -baser. E 1 till
SCFF, 30.11.1957. E 1(KB), B I, vol I.

16 Plan för utbyggnad av flygbaser (PUF 1958). CFV,
7/5 1958. FS(H), Centralexp, B I, vol 39.

17 Yttrande över PM rörande operativa och organisa-
toriska grunder för basorganisation m/61. E 1 till
CFV, 27/5 1958. FS(H), Centralexp, E I, vol 88;
Yttrande över "Basutredning 1958". E I, 22/111958.
FS(H), Centralexp, E I, vol 9o.

18 PUF 1958. CFV till CFS, etc., 9/I 1959. FS(H),
Centralexp, B I, vol 41.
Detaljutredning av start- och uppställningsplats.
E 1 till CTI, 13/12 1958. E 1(H), Exp, F I, vol I

zo Erfarenheter från FVÖ 1959. E I till CF 6, etc, 14/11
1959. E i(H), Exp, F I, vol I.

21 VPM med synpunkter på PUF 58 samt E I behov
av baser. E 1 till CFV 3/2 1959. E 1(H), Exp, F I,
vol 2.

22 Erfarenheter från FVÖ 1959. E I till CF 6, etc.,
14/111959. E 1(H), Exp, F I, vol 1.

23 VPM ang E I bedömda verkan vid anfall mot far-
tygsmål. CE 1 till CFV, 12/61957. E i(H), Exp, B I,
vol 3.

24 Bestämmelser för FV deltagande i MKÖ 1958. CE
till CF 7, etc., 24/9 1958. E 1(H), Exp, F I, volt.

25 Flygverksamheten under MKÖ 1958. Iakttagelser
och erfarenheter. E 1 till CFV, 15/111958. E i(H),
Exp, F I, volt.

z6 Rapport över samövningen med V. Milo den 30/9-
7/to 1957. CF 7 18/to 1957. FS(H), Centralexp, E I,
vol 84.

27 Bjuggren, sid. 224.
28 Slutlig order för E 1 deltagande i E 2 eskövn 1958.

CE, till CF 6, etc, 29/5 1958. E 1(H), Exp, F I,
volt.

29 Krigsfall IISN. E 1 till CF 6, etc., 9/12 1960.
E I(KH), B I, vol 2.

3o Rapport från 3/F 6 basering i ÖN jan-febr 1957.
CF 6 24/9 1957. FS(H), Centralexp, E I, vol 84.

31 Bjuggren, sid. 224 och 226.
32 E 1 eskaderövning 1/9-5/9 1958. CE 1 till Ch Kustfl,

Ch Gotlands KA-försvar, 24/31958; Personal och
materiel vid E 1 eskövning hösten 1958 (Preliminära
best). CE 1 till CF 6, etc, 29/3 1958; Bestämmelser
för E 1 eskövning hösten 1958. CE 1 till CF 6, etc.,
17/5 1958. E i(H), Exp, F I, vol I.

33 Erfarenheter från E 1 eskaderövning, CE t i l l  CFV,
26/9 1958; Sammandrag av CE 1 genomgång efter
E 1 eskövn hösten 1958. CE 1 till CF 6, etc., 2110
1958. E 1(H), Exp, F I, volt.

34 Erfarenheter av bastjänster vid filt 20 under E I es-
kövn 1958; Sammandrag av CE 1 genomgång efter
E 1 eskövn hösten 1958. CE 1 till CF 6, etc., 2110
1958. E 1(H), Exp, F I, volt.

35 CE 1 orientering till CF 6, osv. 26/5 1959. Björn
Bjuggrens arkiv, vol 9.

36 Erfarenheter från FVÖ 1959. E, till CF 6, etc.,
14/111959. E i(H), Exp, F I, volt. Förkortningen
stril användes här för stridsledning. Senare kom
man att skilja på stri -  stridsledning och stril -
stridsledning och luftbevakning.

37 Ulfving, sid. 171-176 och 192-197.
38 Berns, 1991, sid. 8-11.
39 VPM med synpunkter på attackförbandens upp-

gifter. CE I, 3/6 1958. FS(H), Centralexp, E I,
vo188.

40 Tode, meddelande till förf. 8/12 2009.
41 Agrell, sid. 288-296.
42 Agrell, sid. 192-197, 219-221, 227-230 och

2 4 6 - 2 4 7 .

43 Utspridning av stridsgas från flygplan. Fst, Forsk-
ning till CFV, 20/61952. FS(H), Centralexp,
E I, vol 69; Utspridning av stridsgas från flygplan.
FOA, avd t i l l  CFV, 11/21954. FS(H), Centralexp,
E I, vol 74.

44 Agrell, sid. 2.43.
45 Agrell, sid. 2.44-245.
46 Wallerfelt 1999, sid. 99-102; Erixon, sid. 171-172.
47 VPM med synpunkter på PUF 58 samt E 1 behov

av baser. E 1 till CFV 3/2 1959. E 1(H), Exp, F I,
v o l  2 .

48 PM angående E 1 basering, verksamhet och led-
ningsorganisation. CE 1 till CF 1, etc, 12/11960.
E I(KH), B I, vol 2.
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"! E # ledningsorganisation. CE # till CFV, #$/% #!$&. 
E #(KH), B I, vol '.

%& IK-utrustning i attackfpl. E # '(.$.$&. FS(H), Cen-
tralexp, E I, vol !).

%# CE # operativa order CE # OpO #!$). CE #, 
(&.##.#!$*. E #(KH), F I, vol (.

%' Stenfeldt, meddelande till förf. */#& '&&!.
%( Orientering om E #, m.m. CE # till CF $, etc., )/( 

#!%). E #(H), Exp, F I, vol #.
%" Stridsmässig avancerad +ygning m.m. med fpl A 

('. CE # till CFV, )/" #!%); Stridsmässig avancerad 
+ygning m.m. med fpl A ('. CE # till CF $, etc., 
'!/" #!%). E #(H), Exp, F I, vol #.

%% Kompendium i attacktaktik. CE # till CF $, etc, 
(/* #!%). E #(H), Exp, F I, vol #.

%$ Pettersson, sid. ##' och ##".
%* Sammandrag av CE # genomgång efter E # eskövn 

hösten #!%). CE # till CF $, etc., '/#& #!%). E #(H), 
Exp, F I, vol #.

%) Rapport efter bombfällningsprov enligt buntmeto-
den…, F #" till CE #, '"/! #!%). E #(H), Exp, F I, 
vol #.

%!  Rapport efter bombfällningsprov enligt buntmeto-
den. E # till CFV, '*/! #!%); Erfarenheter från FVÖ 
#!%!. E # till CF $, etc., #"/## #!%!. E #(H), Exp, F I, 
vol #.

$& Rapport över prov vid '. div F $ med ändrad me-
tod för buntbombfällning. F $ *.%.$&. FS(H), 
Centralexp, E I, vol !); Skjut- och bombfällnings-
resultat med fpl A (' sommarhalvåret #!%!. E # till 
CFV, #%/# #!$& och Resultat vid raketskjutning och 
bombfällning. E # till CFV, etc., '&/! #!$&. E #(H), 
Exp, F I, vol %.

$# Taktiska studier som förövning till FVÖ/%!. E #, 
(.$.#!%!. E #(H), Exp, F I, vol '.

$' Taktiska studier som förövning till FVÖ/%!. E #, 
(.$.#!%!. E #(H), Exp, F I, vol '.

$( %& kg lysbomb för taktisk utprovning. E # till CFV, 
(#/( #!%!. E #(H), Exp, F I, vol '.

$" Erfarenheter från FVÖ #!%!. E # till CF $, etc., 
#"/## #!%!. E #(H), Exp, F I, vol #.

$% E # verkan vid anfall mot fartygsmål. E # till Ch 
försvarshögskolan, '(/#' #!%). E #(H), Exp, F I, vol 
#

$$ Order, Fo AH nr ", !.#&.%). FS(H), Centralexp, 
B III, vol #.

$* Yttrande över ”Basutredning #!%)”. E #, ''.##.%). 
FS(H), Centralexp, E I, vol !&.

$) Yttrande över ”Basutredning #!%)”. E #, ''.##.%). 
FS(H), Centralexp, E I, vol !&.

$! Yttrande över PUF #!$&. CE # #%.$.$&. FS(H), 
Centralexp, E I, vol !).

*& Kompletterande +ygfältsarbeten i fred… E ", 
#&.$&. FS(H), Centralexp, E I, vol !$.

*# Erfarenheter från E # basövning #!$&. CE # till 
CFV, ''/#' #!$&. FS(H), Centralexp, E I, vol #&'.

*' Förslag till förband…. E # till CFV, #!/" #!$&, och 
Förslag till ändring… E # till CFV, #&/#' #!$&. 
E #(H), Exp, F I, vol ".

*( Erfarenheter från E # basövning #!$&. CE # till 
CFV, ''/#' #!$&. FS(H), Centralexp, E I, vol #&'.

*" Krigsfall IISN. E # till CF $, etc, !/#' #!$&. 
E #(KH), B I, vol '.

*% ”Operation Påsksmäll”, odaterad redogörelse för 
pressen. Björn Bjuggrens arkiv, vol *.

*$ Förutsättning för ”Operation Påsksmäll”. E # till 
CF $, etc., #/" #!%!, och Resultat av på Påsksmäll. 
E # till CF $, etc., '#/* #!%!. E #(H), Exp, F I, vol 
'; ”Operation Påsksmäll”, odaterad redogörelse för 
pressen. Björn Bjuggrens arkiv, vol *.

** Övningar hösten #!$&. E # till CF $, etc, #*/$ #!$&; 
Erfarenheter från AFÖ #!$&. E # till CFV, CA, etc., 
'#/## #!$&. E #(H), Exp, F I, vol ".

*) Erfarenheter från E # eskövning hösten #!$#. CE # 
till ÖB, etc., !/#' $#. E #(H), Exp, F I, vol $.

*! Krigsfall IISN. E # till CF $, etc., !/#' #!$&. 
E #(KH), B I, vol '.

49 E 1 ledningsorganisation. CE 1 till CFV, 16/51960.
E '(KH), B I, vol 2.

50 IK-utrustning i attackfpl. E 23.6.60. FS(H), Cen-
tralexp, E I, vol 98.
CE 1 operativa order CE I OpO 1968. CE
30.11.1967. E I(KH), F I, vol 3.

52 Stenfeldt, meddelande till förf. 7/10 2009.
53 Orientering om E 1, m.m. CE 1 till CF 6, etc., 8/3

1958. E i(H), Exp, F I, volt.
54 Stridsmässig avancerad flygning m.m. med fpl A

32. CE 1 till CFV, 8/4 1958; Stridsmässig avancerad
flygning m.m. med fpl A 32. CE t i l l  CF 6, etc.,
29/41958. E i(H), Exp, F I, vol 1.

55 Kompendium i attacktaktik. CE t i l l  CF 6, etc,
3/7 1958. E i(H), Exp, F I, volt.

56 Pettersson, sid. In och 114.
57 Sammandrag av CE 1 genomgång efter E 1 eskövn

hösten 1958. CE 1 till CF 6, etc., 2/10 1958. E i(H),
Exp, F I, vol 1.

58 Rapport efter bombfällningsprov enligt buntmeto-
den..., F 14 till CE 1, 24/9 1958. E i(H), Exp, F I,
volt.

59 Rapport efter bombfÄllningsprov enligt buntmeto-
den. E 1 till CFV, 27/9 1958; Erfarenheter från FVÖ
1959. E 1 till CF 6, etc., 14/II 1959. E i(H), Exp, F I,
vol 1.

6o Rapport över prov vid 2. div F 6 med ändrad me-
tod för buntbombfällning. F 6 7.5.60. FS(H),
Centralexp, E I, vol 98; Skjut- och bombfallnings-
resultat med fpl A 32 sommarhalvåret 1959. E I till
CFV, 15/I 1960 och Resultat vid raketskjutning och
bombfällning. E 1 till CFV, etc., 20/9 1960. E 1(H),
Exp, F I, vol 5.

61 Taktiska studier som förövning till FVÖ/59. E I,
3.6.1959. E 1(H), Exp, F I, vol 2.

62 Taktiska studier som förövning till FVÖ/59. E I,
3.6.1959. E 1(H), En, F I, vol 2.

63 5o kg lyrbomb för taktisk utprovning. E 1 till CFV,
31/3 1959. E 1(H), En, F I, vol 2.

64 Erfarenheter från FVÖ 1959. E t i l l  CF 6, etc.,
14/111959. E 1(H), En, F I, vol 1.

65 E 1 verkan vid anfall mot fartygsmål. E r till Ch
försvarshögskolan, 23/121958. E i(H), En, F I, vol

66 Order, Fo AH nr 4, 9.10.58. FS(H), Centralexp,
B III, volt.

67 Yttrande över "Basutredning 1958". E I, 22.11.58.
FS(H), Centralexp, E I, vol 9o.

68 Yttrande över "Basutredning 1958". E I, 22.11.58.
FS(H), Centralexp, E I, vol 9o.

69 Yttrande över PUF 1960. CE 15.6.60. FS(H),
Centralexp, E I, vol 98.

70 Kompletterande flygfältsarbeten i fred.. • E 4,
10.6o. FS(H), Centralexp, E I, vol 96.

71 Erfarenheter från E r basövning 1960. CE r till
CFV, 22/12 1960. FS(H), Centralexp, E I, vol 102.

72 Förslag till förband.... E t i l l  CFV, 19/4 1960, och
Förslag till ändring... E t i l l  CFV, 1o/12 1960.
E 1(H), En, F I, vol 4.

73 Erfarenheter från E r basövning 1960. CE r till
CFV, 22/12 1960. FS(H), Centralexp, E I, vol 102.

74 Krigsfall IISN. E t i l l  CF 6, etc, 9/12 1960.
E I(KH), B I, vol 2.

75 "Operation Påsksmäll", odaterad redogörelse för
pressen. Björn Bjuggrens arkiv, vol 7.

76 Förutsättning för "Operation Påsksmäll". E 1 till
CF 6, etc., 1/4 1959, och Resultat av på Påsksmäll.
E 1 till CF 6, etc., 11/71959. E 1(H), En, F I, vol
2; "Operation Påsksmäll", odaterad redogörelse för
pressen. Björn Bjuggrens arkiv, vol 7.

77 Övningar hösten 1960. E t i l l  CF 6, etc, 17/6 1960;
Erfarenheter från AFÖ 1960. E t i l l  CFV, CA, etc.,
21/111960. E 1(H), En, F I, vol 4.

78 Erfarenheter från E r eskövning hösten 1961. CE
till ÖB, etc., 9/12 61. E 1(H), En, F I, vol 6.

79 Krigsfall IISN. E t i l l  CF 6, etc., 9/12 1960.
E I(KH), B I, vol 2.
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". Lansenepokens senare del (#!$%–#!&%)

Under hela sextiotalet minskade antalet 'ygplan successivt genom avgång på grund av 
haverier. #!$( hade E # haft sammanlagt %)) stycken A *%A Lansen och när AJ *& Vig-
gen började komma i tjänst i liten skala #!&% hade antalet A *%A sjunkit med hela !( 
'ygplan, till #"). Alltså var förlusten sju–åtta 'ygplan varje år. De sista exemplaren av 
A *%A Lansen var kvar i aktiv tjänst till #!&+ vid F $.#

År #!$% började en reviderad krigsplanläggning att gälla för det svenska försvaret, 
men liksom tidigare blev endast krigsfall % Sovjetunionen och förbundna stater#* före-
mål för operativ krigsplanläggning. Det fanns tre alternativ: grundalternativet % och 
förstärkningsalternativen % S och % Ö.%

CE ! operativa order OpO !"#$
Enligt de ”Riktlinjer för försvarets förande” som ingick i överbefälhavarens operativa 
order gällde vid Storanfall respektive Strategisk kupp följande:

*.% Storanfall
(…) Vid försvar mot kustinvasion skall marin- och 'ygstridskrafternas insats mot angri-
parens överskeppningsföretag samordnas på ett sådant sätt, att invasionsstyrkan tillfogas 
största möjliga förluster. Det är viktigt att attack'yget och sjöstridskrafterna utnyttjas 
maximalt under överskeppningen. Attack'yget skall därvid vara berett att insättas så ti-
digt som förvarningen och den egna räck vidden från disponibla baser tillåter.

*.*. Strategisk kupp
(…) Insatsberedda attackförband och marinstridskrafter skall insättas mot överskepp-
ningsföretag. Insatsberedda markstridskrafter skall insättas för att försvara hamnar och 
'ygfält samt hindra eller försvåra för angriparen att få fast fot inom betydelsefulla områ-
den och förhindra utbredning av eventuella brohuvuden. Dessa stridskrafter komplette-
ras efterhand med förband med korta mobiliseringstider.

CE #:s operativa order OpO #!$* var daterad %( november #!$% och började gälla från 
och med den # januari #!$*. Den var en anpassning till den nya krigsplanläggningen, 
men innebar inga egentliga nyheter för E #:s del. E #:s huvuduppgift var att bekämpa in-
vasion riktad mot Götaland, Gotland och Svealand, samt mot Norrland så långt norrut 
som aktionsradien medgav från tilldelade baser. E # skulle därutöver på särskild order 
bland annat bekämpa 'ygbaser och radarstationer i Danmark (Själland, östra Jylland 
och Bornholm) och sydvästra Finland. A *%A:s maximala räckvidd med uppträdande 
på låg eller lägsta höjd angavs till %"–*" mil.*

#* Man övergick från romerska till arabiska si,ror vid benämningen av krigsfallen.

5. Lansenepokens senare del (1962-1972.)

Under hela sextiotalet minskade antalet flygplan successivt genom avgång på grund av
haverier. 1960 hade E i haft sammanlagt 244 stycken A 32A Lansen och när AJ 37 Vig-
gen började komma i tjänst i liten skala 1972 hade antalet A 32A sjunkit med hela 90
flygplan, till 154. Alltså var förlusten sju—åtta flygplan varje år. De sista exemplaren av
A 32A Lansen var kvar i aktiv tjänst till 1978 vid F 6.'

År 1962 började en reviderad krigsplanläggning att gälla för det svenska försvaret,
men liksom tidigare blev endast krigsfall 2 Sovjetunionen och förbundna stater* före-
mål för operativ krigsplanläggning. Det fanns tre alternativ: grundalternativet 2 och
förstärkningsalternativen 2 S och 2 10.'

CE 1 operativa order OpO 1963
Enligt de "Riktlinjer för försvarets förande" som ingick i överbefälhavarens operativa
order gällde vid Storanfall respektive Strategisk kupp följande:

3.2 Storanfall
(...) Vid försvar mot kustinvasion skall marin- och flygstridskrafternas insats mot angri-
parens överskeppningsföretag samordnas på ett sådant sätt, att invasionsstyrkan tillfogas
största möjliga förluster. Det är viktigt att attackflyget och sjöstridskrafterna utnyttjas
maximalt under överskeppningen. Attackflyget skall därvid vara berett att insättas så ti-
digt som förvarningen och den egna räckvidden från disponibla baser tillåter.

3.3. Strategisk kupp
(...) Insatsberedda attackförband och marinstridskrafter skall insättas mot överskepp-
ningsföretag. Insatsberedda markstridskrafter skall insättas för att försvara hamnar och
flygfält samt hindra eller försvåra för angriparen att fa fast fot inom betydelsefulla områ-
den och förhindra utbredning av eventuella brohuvuden. Dessa stridskrafter komplette-
ras efterhand med förband med korta mobiliseringstider.

CE i:s operativa order OpO 1963 var daterad 20 november 1962 och började gälla från
och med den i januari 1963. Den var en anpassning till den nya krigsplanläggningen,
men innebar inga egentliga nyheter för E i:s del. E i:s huvuduppgift var att bekämpa in-
vasion riktad mot Götaland, Gotland och Svealand, samt mot Norrland så långt norrut
som aktionsradien medgav från tilldelade baser. E i skulle därutöver på särskild order
bland annat bekämpa flygbaser och radarstationer i Danmark (Själland, östra Jylland
och Bornholm) och sydvästra Finland. A 32A:s maximala räckvidd med uppträdande
på låg eller lägsta höjd angavs till 25-35 mil.3

'Man övergick från romerska till arabiska siffror vid benämningen av krigsfallen.
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Försök hade gjort runt #!"$ att med utvecklade anfallsmetoder öka räckvidden. Det 
gick i princip ut på att i syfte att minska bränsleförbrukningen göra an%ygningen och 
även anfall från högre höjd än lägsta. Det fanns två varianter, attackdykning och hög-
fartsplané. Sista sträckan fram till dykpunkten användes efterbrännkammare för att få 
upp farten och sedan gjordes dykningen i #&–'$ graders vinkel. Dessa metoder ströks 
emellertid snart, eftersom de var alltför känsliga för luftvärnsmotverkan.(

Klargöring av en attackdivision vid O-bas tog i genomsnitt # till #,& timme, vid T-bas 
mellan ' och ( timmar. Snabbtankning tog &–#$ minuter per grupp räknat från land-
ning till start. Klargöring på O-bas och snabbtankning under åter%ygningen gav störst 
insatsfrekvens och medgav förnyade anfall varannan timme. T-baser avsåg man att ut-
nyttja för klargöring endast om skador eller väderläge krävde det.

Attack%yget skulle insättas på sådana uppgifter som gav bäst resultat för krigföringen 
i stort. Anfall skulle i regel endast utföras mot mål där god verkan kunde nås och där 
förlusterna stod ”i rimlig proportion till vinsten”. Sträng prioritering måste därför ske 
och insats måste göras med i tid och rum koncentrerade företag.

Insats mot kustinvasion var huvuduppgiften. Insats mot )endens inlastningsham-
nar måste med hänsyn till förväntad motverkan bli sporadisk, varför den inte kunde 
förväntas få någon avgörande verkan. Bäst möjligheter att nå e*ekt erbjöd själva över-
skeppningsskedet, vilket dock innebar att den disponibla tidsmarginalen för insatser 
blev liten. För upprepade anfall krävdes att lämplig beredskap redan hade intagits, att 

En division A 32A Lansen. Attack!yget opererade normalt inte i mindre förband än division (åtta !ygplan).
Foto Krigsarkivet.

En division A 32A Lansen. Attackflyget opererade normalt inte i mindre förband än division (åtta flygplan).
Foto Krigsarkivet.

Försök hade gjort runt 1960 att med utvecklade anfallsmetoder öka räckvidden. Det
gick i princip ut på att i syfte att minska bränsleförbrukningen göra anflygningen och
även anfall från högre höjd än lägsta. Det fanns två varianter, attackdykning och hög-
fartsplane. Sista sträckan fram till dykpunkten användes efterbrännkammare för att få
upp farten och sedan gjordes dykningen i 15-20 graders vinkel. Dessa metoder ströks
emellertid snart, eftersom de var alltför känsliga för luftvärnsmotverkan.4

Klargöring av en attackdivision vid 0-bas tog i genomsnitt 1 till 1,5 timme, vid T-bas
mellan 2 och 4 timmar. Snabbtankning tog 5—io minuter per grupp räknat från land-
ning till start. Klargöring på 0-bas och snabbtankning under återflygningen gav störst
insatsfrekvens och medgav förnyade anfall varannan timme. T-baser avsåg man att ut-
nyttja för klargöring endast om skador eller väderläge krävde det.

Attackflyget skulle insättas på sådana uppgifter som gav bäst resultat för krigföringen
i stort. Anfall skulle i regel endast utföras mot mål där god verkan kunde nås och där
förlusterna stod "i rimlig proportion till vinsten". Sträng prioritering måste därför ske
och insats måste göras med i tid och rum koncentrerade företag.

Insats mot kustinvasion var huvuduppgiften. Insats mot fiendens inlastningsham-
nar måste med hänsyn till förväntad motverkan bli sporadisk, varför den inte kunde
förväntas få någon avgörande verkan. Bäst möjligheter att nå effekt erbjöd själva över-
skeppningsskedet, vilket dock innebar att den disponibla tidsmarginalen för insatser
blev liten. För upprepade anfall krävdes att lämplig beredskap redan hade intagits, att
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beslut om anfall fattades snabbt och rätt, och att eskadern sattes in med maximalt ut-
nyttjande redan från första början.

Motverkan från jakt!yg och från fartyg bestyckade med robotar och luftvärn för-
väntades, varför sporadiska insatser med små attackförband måste undvikas, eftersom 
det skulle komma att innebära stora förluster. För att minska förlusterna skulle !era 
divisioner i koncentrerade anfall sättas in, om möjligt med tre till fyra divisioner per 
våg. Målen utgjordes främst av trupptransportfartyg, men vid behov skulle divisioner 
med RB "#$ sättas in mot krigsfartyg och luftvärnsfartyg för att hjälpa övriga divisio-
ner fram till anfall.

E %:s operationsområde delades in utifrån räknat, i målområde A–D, där A utgjorde 
utländska landområden, B och C havsområden och D svenskt landområde. Attack-
divisioner skulle sättas in i samtliga områden och de stridskrafter som i övrigt skulle 
utnyttjas inom respektive område var: A, inga, B, ubåtar, C, jaktdivisioner, övervattens-
stridskrafter och ubåtar, och D, jaktdivisioner och lantstridskrafter.

Operationsområdet
Operationsområdet var dessutom indelat i sex delområden med hänsyn till tänkta in-
vasionsriktningar och till territoriell indelning av landet: I (nordost), II (ost), III (syd-
ost), IV (syd), V (sydväst) och VI (väst). I ordern angavs E %:s insatsmöjligheter i varje 
delområde, beräknat med maximal krigsorganisation intakt och utan hänsyn till &entlig 
motverkan. För att illustrera hur detta fungerade kan delområde III, det vill säga insats-
riktning sydost, tas som exempel.

Om målområdet var utländska landområden (A) skulle målen utgöras av trans-
portfartyg, specialtonnage, !ygbaser och radarstationer och de kunde anfallas med en 
maximal anfallsfrekvens av tre divisioner per timme. Minst tre snabbtankningsbaser 
skulle komma att behövas i samband med åter!ygningen. Den samverkan som krävdes 
var med attackchefen i lfc O ', med CE " (underrättelser angående jakt- och strilsam-
verkan, samt T-basbetjäning), samt med Chefen för Marinkommando Ost (CMKO) 
angående egna fartygs lägen.

Om målområdet utgjordes av ett havsområde skulle transportfartyg, specialtonnage 
och örlogsfartyg anfallas och detta kunde ske med två divisioner varannan timme plus 
tre divisioner varje timme (område B, norra delen), alternativt fyra divisioner i timmen 
(område B, södra delen), alternativt tre divisioner i timmen plus tre divisioner varje %,( 
timma (område C, alltså närmare svensk kust). Samverkan behövdes då med attack-
chefen i lfc O ', CE ', CE ", MB I.milot och MB IV.milot (eventuella önskemål om 
huvudinriktning), samt CMKO (endast område B: underrättelser om egna fartygs lä-
gen, bomblinje/anfallstider, målfördelning). I det fall område B skulle anfallas skulle 
även ubåtar användas och i område C, närmare den svenska kusten, skulle även jakt-
divisioner och övervattensstridskrafter sättas in, varför samverkan behövdes angående 
målfördelning och anfallstider.

Om svenskt territorium eller svensk kust (område D) skulle anfallas utgjordes målen 
av transportfartyg, specialtonnage, brohuvuden, transport!ygplan, samt materiel och 

beslut om anfall fattades snabbt och rätt, och att eskadern sattes in med maximalt ut-
nyttjande redan från första början.

Motverkan från jaktflyg och från fartyg bestyckade med robotar och luftvärn för-
väntades, varför sporadiska insatser med små attackförband måste undvikas, eftersom
det skulle komma att innebära stora förluster. För att minska förlusterna skulle flera
divisioner i koncentrerade anfall sättas in, om möjligt med tre till fyra divisioner per
våg. Målen utgjordes främst av trupptransportfartyg, men vid behov skulle divisioner
med RB 304 sättas in mot krigsfartyg och luftvärnsfartyg för att hjälpa övriga divisio-
ner fram till anfall.

E I:s operationsområde delades in utifrån räknat, i målområde A—D, där A utgjorde
utländska landområden, B och C havsområden och D svenskt landområde. Attack-
divisioner skulle sättas in i samtliga områden och de stridskrafter som i övrigt skulle
utnyttjas inom respektive område var: A, inga, B, ubåtar, C, jaktdivisioner, övervattens-
stridskrafter och ubåtar, och D, jaktdivisioner och lantstridskrafter.

Operationsområdet
Operationsområdet var dessutom indelat i sex delområden med hänsyn till tänkta in-
vasionsriktningar och till territoriell indelning av landet: I (nordost), II (ost), III (syd-
ost), IV (syd), V (sydväst) och VI (väst). I ordern angavs E i:s insatsmöjligheter i varje
delområde, beräknat med maximal krigsorganisation intakt och utan hänsyn till fientlig
motverkan. För att illustrera hur detta fungerade kan delområde III, det vill säga insats-
riktning sydost, tas som exempel.

Om målområdet var utländska landområden (A) skulle målen utgöras av trans-
portfartyg, specialtonnage, flygbaser och radarstationer och de kunde anfallas med en
maximal anfallsfrekvens av tre divisioner per timme. Minst tre snabbtankningsbaser
skulle komma att behövas i samband med återflygningen. Den samverkan som krävdes
var med attackchefen i lfc 0 2, med CE 3 (underrättelser angående jakt- och strilsam-
verkan, samt T-basbetjäning), samt med Chefen för Marinkommando Ost (CMKO)
angående egna fartygs lägen.

Om målområdet utgjordes av ett havsområde skulle transportfartyg, specialtonnage
och örlogsfartyg anfallas och detta kunde ske med två divisioner varannan timme plus
tre divisioner varje timme (område B, norra delen), alternativt fyra divisioner i timmen
(område B, södra delen), alternativt tre divisioner i timmen plus tre divisioner varje 1,5
timma (område C, alltså närmare svensk kust). Samverkan behövdes då med attack-
chefen i lfc 0 2, CE 2, CE 3, MB I.milot och MB IV.milot (eventuella önskemål om
huvudinriktning), samt CMKO (endast område B: underrättelser om egna fartygs lä-
gen, bomblinje/anfallstider, målfördelning). I det fall område B skulle anfallas skulle
även ubåtar användas och i område C, närmare den svenska kusten, skulle även jakt-
divisioner och övervattensstridskrafter sättas in, varför samverkan behövdes angående
målfördelning och anfallstider.

Om svenskt territorium eller svensk kust (område D) skulle anfallas utgjordes målen
av transportfartyg, specialtonnage, brohuvuden, transportflygplan, samt materiel och
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trupp under urlastning. Möjlig insatsfrekvens var sex divisioner i timmen, eller om an-
fallsområdet utgjordes av Gotland, tre divisioner i timmen plus tre divisioner varje #,$ 
timme. Samverkan skulle ske i huvudsak på samma sätt som angivits ovan, men med 
MB IV.milot skulle utbytas underrättelser angående målfördelning, egna stridskrafters 
lägen, bomblinje och samverkanstyp.

På särskild order skulle jakteskadrarna E %, E & och E ' i samverkan med E # genom 
attackanfall hindra eller försvåra överskeppnings- och luftlandsättningsföretag mot es-
kaderområdet, försvåra (entlig )ygverksamhet genom jaktsvep och attack mot baser 
och radarstationer, samt jaktskydda E #.

De måltyper som angavs i ordern var:
– Vid kustinvasion: transportfartyg, färjor och örlogsfartyg, pansar, artilleri och 

fordon i brohuvud, samt raid- och mineringsföretag
– Vid luftinvasion: transport)ygplan, trupp och materiel under urlastning
– Vid gränsinvasion: broar, järnvägslinjer, bangårdar, rullande materiel, underhåll-

stransporter, grupperade markstridskrafter och stabskvarter
– Flygbaser: )ygmateriel och rullbanor
– Radarstationer

Attack!ygets operationsom-
råde uppdelat i målområden 
enligt OpO 1967. A betecknar 
utländskt land- och kustom-
råde och D betecknar svenskt 
land- och kustområde.
Kartskiss Krigsarkivet.

Attackflygets operationsom-
råde uppdelat i målområden
enligt Op° 1967. A betecknar
utländskt land- och kustom-
råde och D betecknar svenskt
land- och kustområde.
Kartskiss Krigsarkivet

trupp under urlastning. Möjlig insatsfrekvens var sex divisioner i timmen, eller om an-
fallsområdet utgjordes av Gotland, tre divisioner i timmen plus tre divisioner varje 1,5
timme. Samverkan skulle ske i huvudsak på samma sätt som angivits ovan, men med
MB IV.milot skulle utbytas underrättelser angående målfördelning, egna stridskrafters
lägen, bomblinje och samverkanstyp.

På särskild order skulle jakteskadrarna E 2, E 3 och E 4 i samverkan med E i genom
attackanfall hindra eller försvåra överskeppnings- och luftlandsättningsföretag mot es-
kaderområdet, försvåra fientlig flygverksamhet genom jaktsvep och attack mot baser
och radarstationer, samt jaktskydda E i.

De måltyper som angavs i ordern var:
— Vid kustinvasion: transportfartyg, färjor och örlogsfartyg, pansar, artilleri och

fordon i brohuvud, samt raid- och mineringsföretag
— Vid luftinvasion: transportflygplan, trupp och materiel under urlastning
— Vid gränsinvasion: broar, järnvägslinjer, bangårdar, rullande materiel, underhåll-

stransporter, grupperade markstridskrafter och stabskvarter
— Flygbaser: flygmateriel och rullbanor
— Radarstationer
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CE !:s riktlinjer för attackuppgifternas lösande skiljde sig endast i mindre detaljer från 
de riktlinjer från december !"#$ som tidigare redovisats. Texten ”På särskild order av 
CFV” hade dock strukits från alternativen anfall mot underhållstransporter vid kusten 
i Baltikum, Polen och Nordtyskland, mot invasionsförberedelser i Nordtyskland och 
Polen, mot raid- och mineringsföretag, samt mot %ygbaser och radarstationer i Dan-
mark och Finland.

Åtta av eskaderns divisioner var nu utgångsbaserade på västgötabaserna, medan fyra, 
senare under !"#& fem divisioner hade placerats ut på andra baser. Utgångsgruppering-
en var som följer:

F # Karlsborg, fält # Hasslösa, fält ' Moholm
F ( Såtenäs, Lidköping, fält )$ Råda
F !* Hässlö, Arboga, fält *# Eskilstuna
F !( Hagshult, fält # Hasslösa, fält ' Moholm (från !.!$.#& nybyggda fält '*  

 Byholma, i stället för fält ')
Följande baser var T-bas attack: Halmstad, Uråsa, Hultsfred, Malmen, Arlanda, fält !+ 
Tierp, Frösön, fält )' Gunnarn, fält +) Vidsel och fält ++ Kubbe. E !:s basförband var 
numrerade B #!, B #), B #&, B (!, B () och B (&. En speciell del attack ur B #) och B #& 
skulle kunna omgruppera till Frösön, respektive fält )'. För reparation av E !:s %yg-
plan disponerade eskadern två stycken fältverkstäder, V # i Tibro och V ( i Grästorp.

Normaltilldelningen av %ygplan var +' per %ottilj, det vill säga !# %ygplan per di-
vision. De var standardutrustade med extratank, åtta A-balkar för raketer och lätta 
bomber och fyra B-balkar för tunga bomber, och övriga balktyper och raketskenor var 
utlagda vid baserna. Vid mobilisering skulle de ersättnings%ygplan som fanns, det vill 
säga %ygplan som inte var placerade på en krigsdivision, ställas upp på baserna enligt 
följande (antal %ygplan). Icke %ygklara %ygplan skulle i möjligaste mån ställas skyd-
dade vid hemma%ottiljen.

F # Lidköping ('), fält # (+)
F ( Såtenäs ()), fält )$ (!$)
F !* Hässlö (+), Eskilstuna (')
F !( Hagshult (+), fält '* (')*

Principerna för E !:s operativa uppträdande
Några månader efter att OpO !"#& utfärdades hade CE ! utarbetat ”Underlag för E ! 
operativa verksamhet och ledning” där en mängd detaljer speci,cerades. Bland annat 
slogs fast att innan invasionen satt igång kunde anfall mot fasta mål som hamnar och 
%ygplatser bara kunna komma i fråga inom närliggande territorium och innan ,enden 
hunnit ordna ett starkt luftförsvar, alternativt under skydd av eget jakt%yg.

I detta skede skulle förband hållas i hög beredskap för oförutsedda uppgifter, till ex-
empel anfall mot raidföretag, medan övriga delar av E ! i möjligaste mån skulle skyddas 
mot förluster på marken genom maskering, skenanläggningar och utspridning inom 
baserna. Om läget medgav skulle utbildning av icke fullständigt utbildade %ygplans-
besättningar kompletteras.

CE i:s riktlinjer för attackuppgifternas lösande skiljde sig endast i mindre detaljer från
de riktlinjer från december 1960 som tidigare redovisats. Texten "På särskild order av
CFV" hade dock strukits från alternativen anfall mot underhållstransporter vid kusten
i Baltikum, Polen och Nordtyskland, mot invasionsförberedelser i Nordtyskland och
Polen, mot raid- och mineringsföretag, samt mot flygbaser och radarstationer i Dan-
mark och Finland.

Åtta av eskaderns divisioner var nu utgångsbaserade på västgötabaserna, medan fyra,
senare under 1963 fem divisioner hade placerats ut på andra baser. Utgångsgruppering-
en var som följer:

F 6 Karlsborg, fält 6 Hasslösa, fält 8 Moholm
F 7 Såtenäs, Lidköping, fält zo Råda
F 15 Hässlö, Arboga, fält 56 Eskilstuna
F 17 Hagshult, fält 6 Hasslösa, fält 8 Moholm (från 1.10.63 nybyggda fält 85

Byholma, i stället för fält 8)
Följande baser var T-bas attack: Halmstad, Uråsa, Hultsfred, Malmen, Arlanda, fält 14
Tierp, Frösön, fält 28 Gunnarn, fält 42 Vidsel och fält 44 Kubbe. E Es basförband var
numrerade B 61, B 62, B 63, B 71, B 72 och B 73. En speciell del attack ur B 62 och B 63
skulle kunna omgruppera till Frösön, respektive fält 28. För reparation av E Es flyg-
plan disponerade eskadern två stycken fältverkstäder, V 6 i Tibro och V 7 i Grästorp.

Normaltilldelningen av flygplan var 48 per flottilj, det vill säga 16 flygplan per di-
vision. De var standardutrustade med extratank, åtta A-balkar för raketer och lätta
bomber och fyra B-balkar för tunga bomber, och övriga balktyper och raketskenor var
utlagda vid baserna. Vid mobilisering skulle de ersättningsflygplan som fanns, det vill
säga flygplan som inte var placerade på en krigsdivision, ställas upp på baserna enligt
följande (antal flygplan). Icke flygldara flygplan skulle i möjligaste mån ställas skyd-
dade vid hemmaflottiljen.

F 6 Lidköping (8), fält 6 (4)
F 7 Såtenäs (2), fält zo (jo)
F is Hässlö (4), Eskilstuna (8)
F 17 Hagshult (4), fät 85 (8)5

Principerna för E Es operativa uppträdande
Några månader efter att OpO 1963 utfärdades hade CE 1 utarbetat "Underlag för E 1
operativa verksamhet och ledning" där en mängd detaljer specificerades. Bland annat
slogs fast att innan invasionen satt igång kunde anfall mot fasta mål som hamnar och
flygplatser bara kunna komma i fråga inom närliggande territorium och innan fienden
hunnit ordna ett starkt luftförsvar, alternativt under skydd av eget jaktflyg.

I detta skede skulle förband hållas i hög beredskap för oförutsedda uppgifter, till ex-
empel anfall mot raidföretag, medan övriga delar av E 1 i möjligaste mån skulle skyddas
mot förluster på marken genom maskering, skenanläggningar och utspridning inom
baserna. Om läget medgav skulle utbildning av icke fullständigt utbildade flygplans-
besättningar kompletteras.
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Grunder för bastjänsten
Normer för betjäning vid E 1 baser i Västergötland.

1.1. O-basbetjäning. Betjäning skall normalt kunna ske vid enkelbelagd bas av 8 attackfpl och vid dubbelbe-
lagda baser av 16 attackfpl. Betjäningen skall utföras enligt BFS A32. Terrängbil m/46 (Brockway) förde-
las på fält 8 (ur V 6) och Såtenäs (ur V 7). Landning med skadade fpl bör i första hand ske på dessa baser.

1.2. T-basbetjäning. A-service och laddning skall normalt kunna ske av en grp J 29 (Såtenäs även J 34 fr o m 
1/7) och snabbtankning av en grp 29/32. Vid Lidköping skall dessutom A-service kunna utföras av 4 fpl 
S 29/S 32. Betjäningen skall utföras enligt SKI (fpl och vapen) för respektive fpltyp. Utrustning för betjä-
ning av jakt skall vara utlagd i främre klargöringsområde. Vid snabbtankning får övrig betjäningskapa-
citet nedgå. Snabb tankning skall dock planläggas så att denna nedgång blir minsta möjliga.

1.3. Samtidig betjäning. Samtidig betjäning (A-service, laddning, bogsering och/eller startning) skall nor-
malt kunna ske vid enkelbelagd bas av 8 attackfpl eller 4 attackfpl + 4 fpl J 29 (Såtenäs även J 34 fr o m 
1/7) och vid dubbelbelagd bas av 16 attackfpl eller 12 attackfpl + 4 fpl J 29. Härutöver skall betjäning 
samtidigt kunna ske av 2 sambands- eller transportfpl. För Lidköping gäller alternativen 8 attackfpl el-
ler 4 attackfpl + 4 fpl J 29/S 29/S 32 eller 6 attackfpl + 2 fpl S 29/S 32.

1.4. Överbeläggning. Angivna normer bygger på kontinuerligt pågående arbete i avlös ningar enligt BFS A 32. 
Tilldelad utrustning medger emellertid att betjäning av jfpl (sfpl) kan pågå samtidigt med betjäning av 8 
(16) attackfpl. Planläggning för resursernas utnyttjande, uppställning av fpl med mera vid överbelägg-
ning med attackdivision skall även göras.

2. Normer för betjäning vid attackens O-baser tilldelade E 2 och E 3 
Normerna är i princip desamma som för enkelbelagd bas i Väster götland. O-basuppgifterna har prioritet.

3. Normer för betjäning vid E 1 T-baser tilldelade E 2–E 4
3.1. Fullständig T-basbetjäning (inkl laddning) samtidigt för alt 8 eller 4 attackfpl – beroende på pågående 

betjäning av andra förband.
3.2. Snabbtankning samtidigt för 8 attackfpl.

4. Normer för betjäning vid övriga baser tilldelade E 2 - E 4 
Snabbtankning samtidigt för 4 attackfpl.

5. Beredskap för omgruppering 
Personal motsvarande en speciell del för T-bas attack med erfor derlig utrustning per bas skall vara be-
redd att på särskild order omgruppera till (tillfälligt tjänstgöra vid) jaktbas inom E 2 - E 3.

6. Övriga bestämmelser för bastjänsten (utöver Bas H)
6.1. På enkelbelagd bas skall – där så är möjligt – ordinarie divisions fpl ställas upp på varannan plats i bakre 

klargöringsområde.
6.2. Flygande personal skall förläggas nära stabsplatsen – tp till främre upl bör passera denna.
6.3. Ordersal för divisionen skall vara förberedd dels i närheten av stabsplatsen/förläggningen och dels inom 

bakre klargöringsområde (kombineras om möjligt med bakre och främre upl för underrättelsedetaljen). 
Inom bakre klargöringsområde skall beredskapsförläggning för !ygande personal "nnas.6

Grunder för bastjänsten
Normer för betjäning vid E 1 baser i Västergötland.
1.1. 0-basbetjäning. Betjäning skall normalt kunna ske vid enkelbelagd bas av 8 attackfpl och vid dubbelbe-

lagda baser av 16 attackfpl. Betjäningen skall utföras enligt BFS A32.Terrängbil m/46 (Brockway) förde-
las på fält 8 (urV 6) och Såtenäs (urV 7). Landning med skadade fpl bör i första hand ske på dessa baser.

1.2. T-basbetjäning. A-service och laddning skall normalt kunna ske av en grp 129 (Såtenäs även 134 fr o m
1/7) och snabbtankning av en grp 29/32. Vid Lidköping skall dessutom A-service kunna utföras av 4 fpl
S 29/S 32. Betjäningen skall utföras enligt SKI (fpl och vapen) för respektive fpltyp. Utrustning för betjä-
ning av jakt skall vara utlagd i främre klargöringsområde. Vid snabbtankning får övrig betjäningskapa-
citet nedgå. Snabbtankning skall dock planläggas så att denna nedgång blir minsta möjliga.

1.3. Samtidig betjäning. Samtidig betjäning (A-service, laddning, bogsering och/eller startning) skall nor-
malt kunna ske vid enkelbelagd bas av 8 attackfpl eller 4 attackfpl +4 fpl 129 (Såtenäs även 134 fr o m
1/7) och vid dubbelbelagd bas av 16 attackfpl eller 12 attackfpl + 4 fpl 129. Härutöver skall betjäning
samtidigt kunna ske av 2 sambands- eller transportfpl. För Lidköping gäller alternativen 8 attackfpl el-
ler 4 attackfpl + 4 fpl .129/S 29/S 32 eller 6 attackfpl + 2 fpl S 29/S 32.

1.4. Överbeläggning. Angivna normer bygger på kontinuerligt pågående arbete i avlösningar enligt BFS A 32.
Tilldelad utrustning medger emellertid att betjäning avjfpl (sfpl) kan pågå samtidigt med betjäning av 8
(16) attackfpl. Planläggning för resursernas utnyttjande, uppställning av fpl med mera vid överbelägg-
ning med attackdivision skall även göras.

2. Normer för betjäning vid attackens 0-baser tilldelade E2 och E 3
Normerna är i princip desamma som för enkelbelagd bas i Västergötland. 0-basuppgifterna har prioritet.

3. Normer för betjäning vid E 1 T-baser tilldelade E 1—E4
3.1. Fullständig T-basbetjäning (inkl laddning) samtidigt för alt 8 eller 4 attackfpl — beroende på pågående

betjäning av andra förband.
3.2. Snabbtankning samtidigt för 8 attackfpl.

4. Normer för betjäning vid övriga baser tilldelade E1- E4
Snabbtankning samtidigt för 4 attackfpl.

5. Beredskap för omgruppering
Personal motsvarande en speciell del förT-bas attack med erforderlig utrustning per bas skall vara be-
redd att på särskild order omgruppera till (tillfälligt tjänstgöra vid) jaktbas inom E 2 - E 3.

6. Övriga bestämmelser för bastjänsten (utöver Bas
6.1. På enkelbelagd basskall — där så är möjligt — ordinarie divisions fpl ställas upp på varannan plats i bakre

klargöringsområde.
6.2. Flygande personal skall förläggas nära stabsplatsen —tp till främre upl bör passera denna.
6.3. Ordersal fördivisionen skall vara förberedd dels i närheten av stabsplatsen/förläggningen och dels inom

bakre klargöringsområde (kombineras om möjligt med bakre och främre upl för underrättelsedetaljen).
Inom bakre klargöringsområde skall beredskapsförläggning för flygande personal finnas.6
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Vid insats mot kustinvasion måste E ! sättas in snabbt och hänsynslöst, så att anfal-
len hann upprepas innan invasions#ottan nådde svensk kust och eskadern skulle ock-
så sättas in med största möjliga kraft redan från början. Flygplan och robotar $ck inte 
sparas, utan det var maximal insats som gällde och krafterna $ck inte heller splittras på 
andra, mindre viktiga sidouppgifter.

Våra anfallsmetoder måste vara enkla och sådana, att vi har största möjliga garanti för 
god utdelning vid varje anfall. Det utstuderat listiga och komplicerade anfallet, som kan 
ge högsta utdelning när allt stämmer men som också lätt kan bli helt misslyckat, har 
ingen plats bland våra anfallsmetoder mot detta slag av mål.

Bedöms $ motverkan bli stor – och det blir den med all sannolikhet – måste vi efter-
sträva hög koncentration i anfallen för att minska våra förluster och få en bättre e%ekt. 
Vågor om &–' divisioner bör eftersträvas. I gynnsamma lägen kan större koncentration 
bli möjlig. Strävan att nå hög koncentration måste alltid vägas mot kravet att snabbt få 
iväg förband mot $enden. Hellre två–tre divisioner nu än fyra–fem divisioner om en 
timme. Ingen vet vad som kan hända under väntetiden. Att insätta E ! hänsynslöst får å 
andra sidan inte innebära ett planlöst insättande utan tanke på egna förluster. Ett dropp-
vis insättande av förbanden i små enheter är liktydigt med stora förluster, det vill säga 
sämre verkan.

Efter detta skede skulle sannolikt delar av eskadern vara utslagna och återstående de-
lar skulle behöva reorganiseras – samtidigt som fortsatt optimal insats skulle påfordras. 
Detta skulle komma att kräva ännu strängare prioritering av målvalet och den främsta 
uppgiften för kvarvarande delar av attacken skulle bli att anfalla $endens underhålls- 
och förstärkningstransporter sjöledes, vilket skulle kunna ge resultat av betydelse för 
krigföringen i stort. Redan landsatta styrkor skulle anfallas endast om krigsläget i övrigt 
krävde detta eller vid särskilt gynnsamma omständigheter, till exempel vid anhopning 
av materiel och trupp i brohuvud.

Listan över attack#ygets anfallsmetoder hade förändrats något, men den svåra 
buntmetoden fanns fortfarande kvar, dock endast som reservmetod vid låg molnhöjd. 
Dykanfall var den vanligaste metoden, Robotanfall skulle nu insättas inte bara mot ör-
logsfartyg utan även mot andra fartyg. Topprollanfall hade införts att använda vid an-
fall mot små och svårupptäckta mål som radarstationer. Vid behov skulle störning ske 
i samband med anfallen, med remsfällning och brusstörning – när sådan utrustning 
blev tillgänglig.

Eskaderns insatsfrekvens var devis beroende av klargöringstiderna på baserna. Den 
var naturligtvis olika på O-baser, där basförbandet uppsatts med personal ur attack-
#ottilj eller med en så kallad speciell del, organiserad av attack#ottilj, och på T-bas, där 
attacktropp organiserades av attack#ottilj. Även där kunde fullständig attackbetjäning 
erhållas, men i begränsad utsträckning och med förlängda klargöringstider. T-baserna 
var ju också O-baser för jakt- eller spaningsdivisioner, varför attackbetjäning inkräktade 
på dessa förbands ordinarie verksamhet.

Ammunitionstjänsten var den mest tidskrävande delen av klargöringen och därige-

Vid insats mot kustinvasion måste E i sättas in snabbt och hänsynslöst, så att anfal-
len hann upprepas innan invasionsflottan nådde svensk kust och eskadern skulle ock-
så sättas in med största möjliga kraft redan från början. Flygplan och robotar fick inte
sparas, utan det var maximal insats som gällde och krafterna fick inte heller splittras på
andra, mindre viktiga sidouppgifter.

Våra anfallsmetoder måste vara enkla och sådana, att vi har största möjliga garanti för
god utdelning vid varje anfall. Det utstuderat listiga och komplicerade anfallet, som kan
ge högsta utdelning när allt stämmer men som också lätt kan bli helt misslyckat, har
ingen plats bland våra anfallsmetoder mot detta slag av mål.

Bedöms fi motverkan bli stor — och det blir den med all sannolikhet — måste vi efter-
sträva hög koncentration i anfallen för att minska våra förluster och ra en bättre effekt.
Vågor om 3-4 divisioner bör eftersträvas. I gynnsamma lägen kan större koncentration
bli möjlig. Strävan att nå hög koncentration måste alltid vägas mot kravet att snabbt ra
iväg förband mot fienden. Hellre två—tre divisioner nu än fyra—fem divisioner om en
timme. Ingen vet vad som kan hända under väntetiden. Att insätta E i hänsynslöst får å
andra sidan inte innebära ett planlöst insättande utan tanke på egna förluster. Ett dropp-
vis insättande av förbanden i små enheter är liktydigt med stora förluster, det vill säga
sämre verkan.

Efter detta skede skulle sannolikt delar av eskadern vara utslagna och återstående de-
lar skulle behöva reorganiseras — samtidigt som fortsatt optimal insats skulle påfordras.
Detta skulle komma att kräva ännu strängare prioritering av målvalet och den främsta
uppgiften för kvarvarande delar av attacken skulle bli att anfalla fiendens underhålls-
och förstärkningstransporter sjöledes, vilket skulle kunna ge resultat av betydelse för
krigföringen i stort. Redan landsatta styrkor skulle anfallas endast om krigsläget i övrigt
krävde detta eller vid särskilt gynnsamma omständigheter, till exempel vid anhopning
av materiel och trupp i brohuvud.

Listan över attackflygets anfallsmetoder hade förändrats något, men den svåra
buntmetoden fanns fortfarande kvar, dock endast som reservmetod vid låg molnhöjd.
Dykanfall var den vanligaste metoden, Robotanfall skulle nu insättas inte bara mot ör-
logsfartyg utan även mot andra fartyg. Topprollanfall hade införts att använda vid an-
fall mot små och svårupptäckta mål som radarstationer. Vid behov skulle störning ske
i samband med anfallen, med remsfällning och brusstörning — när sådan utrustning
blev tillgänglig.

Eskaderns insatsfrekvens var devis beroende av klargöringstiderna på baserna. Den
var naturligtvis olika på 0-baser, där basförbandet uppsatts med personal ur attack-
flottilj eller med en så kallad speciell del, organiserad av attackflottilj, och på T-bas, där
attacktropp organiserades av attackflottilj. Även där kunde fullständig attackbetjäning
erhållas, men i begränsad utsträckning och med förlängda klargöringstider. T-baserna
var ju också 0-baser för jakt- eller spaningsdivisioner, varför attackbetjäning inkräktade
på dessa förbands ordinarie verksamhet.

Ammunitionstjänsten var den mest tidskrävande delen av klargöringen och därige-
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nom avgörande för klargöringstiderna. Den service på $ygplanen som erfordrades hann 
normalt utföras under tiden. Med fullt utbildade klargöringslag tog laddning med rake-
ter och lätta bomber normalt #"–%" minuter, medan laddning med fyra #&" kg bomber 
eller två '"" kg bomber tog ("–&" min. Laddning med två RB %"( tog %"–(" minu-
ter under förutsättning att robotarna var beredskapsuppställda vid klargöringsplatsen.

I angivna tider hade inte inräknats tid för ammunitionens klargöring i främre am-
förråd och framtransport. Vid upprepade företag, till exempel under ett invasionsskede, 
hade det stor betydelse att order för nästa företag gavs i så god tid att ammunitionen 
fanns framme på klargöringsplatserna vid divisionernas återkomst. Vid de permanen-
ta robotförråden kunde tio–tolv robotar klargöras varje timme. För att A %#A skulle 
kunna bära olika typer av ammunition måste vapenbalkarna bytas och även detta tog 
tid, mellan #" och '" minuter. Det fanns tre olika typer: A-balk för lätta bomber och 
raketer, B-balk för tunga bomber och G-balk för RB %"(. Alla tider var idealtider som 
man inte räknade med skulle kunna uppnås under krigsförhållanden och med erfaren-
heter från övningar visste man också att det förekom fördröjningar av ”mer eller min-
dre onödig natur”.

Insatsfrekvensen, det vill säga det antal företag som varje division kunde utföra un-
der en viss tidsrymd, utgjorde ett mått på den e)ekt, som kunde utvecklas av E !. An-
dra mått var vapenverkan och trä)sannolikhet. Insatsfrekvensen bestämdes – förutom 
av basläge och *entlig motverkan – av ledningens kapacitet beträ)ande planläggning 
och ordergivning, divisionernas tider för förberedelser och genomförande av företag, 
besättningarnas uthållighet och bastjänsten, främst klargöringstjänsten.

Erfarenheterna från övningar tydde på en insatsfrekvens av i stort ett företag per di-
vision varannan timme och i gynnsamma fall ett företag varje !,& timme. Hög insats-
frekvens förutsatte att planläggning, ordergivning och övriga förberedelser var relativt 
enkla och att upprepade företag kunde ske mot samma mål, till exempel ett invasions-
företag. Vid långa an$ygningsvägar som krävde snabbtankning såväl före som efter 
företag nedgick frekvensen till omkring ett företag varannan eller var tredje timme.+

Övningsverksamheten
Det övades mycket i $ygvapnet under !,&"- och !,'"-talen. Månaderna september 
och oktober var i stor utsträckning tagna i anspråk för $ottilj-, sektor- och eskaderöv-
ningar, vilka följdes av en $ygvapenövning. Efter !,'' års omorganisation ersattes es-
kaderövningarna, dock inte för E !, av miloövningar och $ygvapenövningarna ersattes 
av krigsmaktsövningar. Från slutet av sextiotalet minskade av ekonomiska skäl och till 
följd av nya arbetstidsbestämmelser övningarnas frekvens och storlek. E ! hade varje år 
normalt en vårövning och en höstövning på en till två veckor, dygnet runt. Utöver det 
genomfördes fyra–fem systemövningar. Efter beslutet om ny organisation från !,''/'- 
lades mycket kraft på operativa studier, många olika angreppsscenarier prövades och 
ett antal spel genomfördes.-

I januari !,'% gjordes en sammanställning av samtliga övningar med skarp ammu-
nition som genomförts under perioden !,'"–!,'#. Det handlade om sammanlagt över 

nom avgörande för klargöringstiderna. Den service på flygplanen som erfordrades hann
normalt utföras under tiden. Med fullt utbildade klargöringslag tog laddning med rake-
ter och lätta bomber normalt 20-3o minuter, medan laddning med fyra 25o kg bomber
eller två 600 kg bomber tog 40-50 min. Laddning med två RB 304 tog 30-4o minu-
ter under förutsättning att robotarna var beredskapsuppställda vid klargöringsplatsen.

I angivna tider hade inte inräknats tid för ammunitionens klargöring i främre am-
förråd och framtransport. Vid upprepade företag, till exempel under ett invasionsskede,
hade det stor betydelse att order för nästa företag gavs i så god tid att ammunitionen
fanns framme på klargöringsplatserna vid divisionernas återkomst. Vid de permanen-
ta robotförråden kunde tio—tolv robotar klargöras varje timme. För att A 32A skulle
kunna bära olika typer av ammunition måste vapenbalkarna bytas och även detta tog
tid, mellan 20 och 6o minuter. Det fanns tre olika typer: A-balk för lätta bomber och
raketer, B-balk för tunga bomber och G-balk för RB 304. Alla tider var idealtider som
man inte räknade med skulle kunna uppnås under krigsförhållanden och med erfaren-
heter från övningar visste man också att det förekom fördröjningar av "mer eller min-
dre onödig natur".

Insatsfrekvensen, det vill säga det antal företag som varje division kunde utföra un-
der en viss tidsrymd, utgjorde ett mått på den effekt, som kunde utvecklas av E 1. An-
dra mått var vapenverkan och träffsannolikhet. Insatsfrekvensen bestämdes — förutom
av basläge och fientlig motverkan — av ledningens kapacitet beträffande planläggning
och ordergivning, divisionernas tider för förberedelser och genomförande av företag,
besättningarnas uthållighet och bastjänsten, främst klargöringstjänsten.

Erfarenheterna från övningar tydde på en insatsfrekvens av i stort ett företag per di-
vision varannan timme och i gynnsamma fall ett företag varje 1,5 timme. Hög insats-
frekvens förutsatte att planläggning, ordergivning och övriga förberedelser var relativt
enkla och att upprepade företag kunde ske mot samma mål, till exempel ett invasions-
företag. Vid långa anflygningsvägar som krävde snabbtankning såväl före som efter
företag nedgick frekvensen till omkring ett företag varannan eller var tredje timme.'

Övningsverksamheten
Det övades mycket i flygvapnet under 1950- och 1960-talen. Månaderna september
och oktober var i stor utsträckning tagna i anspråk för flottilj-, sektor- och eskaderöv-
ningar, vilka följdes av en flygvapenövning. Efter 1966 års omorganisation ersattes es-
kaderövningarna, dock inte för E I, av miloövningar och flygvapenövningarna ersattes
av krigsmaktsövningar. Från slutet av sextiotalet minskade av ekonomiska skäl och till
följd av nya arbetstidsbestämmelser övningarnas frekvens och storlek. E 1 hade varje år
normalt en vårövning och en höstövning på en till två veckor, dygnet runt. Utöver det
genomfördes fyra—fem systemövningar. Efter beslutet om ny organisation från 1966/68
lades mycket kraft på operativa studier, många olika angreppsscenarier prövades och
ett antal spel genomfördes.'

I januari 1963 gjordes en sammanställning av samtliga övningar med skarp ammu-
nition som genomförts under perioden 1960-1962. Det handlade om sammanlagt över
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E 1:s anfallsmetoder, 1963
1. Robotanfall med rb 304 insättes mot sjömål på öppet vatten. In !ygning och inriktning sker under ögon-
kontakt eller med hjälp av radar. Robotanfall sker på cirka 15 km avstånd och på låg höjd. Metoden använ-
des under dager och mörker, vid behov kombinerat med lysbombanfall för identi"ering.

2. Dykanfall (bomber, raketer, automatkanon) är den vanligast förekommande anfallsmetoden. Den an-
vänds mot alla slag av mål under dager och mörker (kombinerat med lysbombanfall). Normalt erfordras 
4–5 km sikt samt en molnhöjd av 400–500 m vid raketskjutning och 700–800 m vid bombanfall under da-
ger och en molnhöjd av cirka 1 000 m under mörker. Dykanfall utföres i regel divisions- eller gruppvis. Dyk-
ningen sker efter upptagning från lägsta höjd nära målet, efter dykning eller högfartsplané från höjd eller 
efter in!ygning i molnkanten.

3. Låganfall med fallskärmsbomber sker som regel som ytbombanfall och användes endast mot markmål. 
Anfall kan ske vid låga molnhöjder. Anfall sker från 200 m höjd efter upptagning från lägsta höjd så nära 
målet som möjligt.

4. Låganfall med brandbomber utföres endast mot markmål. Anfall sker i svag dykning från omkring 30 m 
höjd.

5.  Buntanfall användes endast mot mål på sjön vid låga molnhöjder, då dykanfall icke är möjligt. Inriktning 
sker under buntrörelse efter in!ygning på lägsta höjd. Med hänsyn till kravet på säkerhetsavstånd i sida 
(risk för studs, rikoschetter) insattes ett fpl mot 
varje enskilt mål. Metoden är en reservmetod.

6.  Topprollanfall är en form av dykanfall som kan 
användas mot svårupptäckta mål (till exempel 
radarstationer), varvid fpl efter över!ygning över 
eller i närheten av målet på lägsta höjd utför en 
topproll och därefter en brant dykning (mer än 
30 grader) mot målet på kontrakurs.

7. Radaranfall kan användas såväl mot sjö- som 
markmål under förutsättning att målets läge kan 
fastställas med hjälp av radar. Det är en reserv-
metod vid mycket låga molnhöjder (dimma) un-
der dager och mörker. Anfallet sker i grupp eller 
division med 20–50 m lucka mellan fpl och som 
ytbombfällning.

(Underlag för E 1 operativa verksamhet och led-
ning. CE 1, 1.4.1963. E 1(H), Exp, F I, vol 12.)

Skiss Krigsarkivet.

E 1:s anfallsmetoder, 1963
1. Robotanfall med rb 304 insättes mot sjömål på öppet vatten. Inflygning och inriktning sker under ögon-
kontakt eller med hjälp av radar. Robotanfall sker på cirka 15 km avstånd och på låg höjd. Metoden använ-
des under dager och mörker, vid behov kombinerat med lysbombanfall för identifiering.

2. Dykanfall (bomber, raketer, automatkanon) är den vanligast förekommande anfallsmetoden. Den an-
vänds mot alla slag av mål under dager och mörker (kombinerat med lysbombanfall). Normalt erfordras
4-5 km sikt samt en molnhöjd av 400-500 m vid raketskjutning och 700-800 m vid bombanfall under da-
ger och en molnhöjd av cirka 1 000 m under mörker. Dykanfall utföres i regel divisions- eller gruppvis. Dyk-
ningen skerefter upptagning från lägsta höjd nära målet, efter dykning eller högfartspla0 från höjd eller
efter inflygning i molnkanten.

3. Låganfall med fallskärmsbomber sker som regel som ytbombanfall och användes endast mot markmål.
Anfall kan ske vid låga molnhöjder. Anfall sker från 200 m höjd efter upptagning från lägsta höjd så nära
målet som möjligt.

4. Låganfall med brandbom ber utföres endast mot markmål. Anfall sker i svag dykning från omkring 30 m
höjd.

5. Buntanfall användes endast mot mål på sjön vid låga molnhöjder, då dykanfall icke är möjligt. Inriktning
sker under buntrörelse efter inflygning på lägsta höjd. Med hänsyn till kravet på säkerhetsavstånd i sida
(risk för studs, rikoschetter) insattes ett fpl mot
varje enskilt mål. Metoden är en reservmetod.

6. Topprollanfallär en form av dykanfall som kan
användas mot svårupptäckta mål (till exempel
radarstationer), varvid fpl efter överflygning över
eller i närheten av målet på lägsta höjd utför en
topproll och därefter en brant dykning (mer än
30 grader) mot målet på kontrakurs.

7. Radaranfall kan användas såväl mot sjö- som
markmål under förutsättning att målets läge kan
fastställas med hjälp av radar. Det är en reserv-
metod vid mycket låga molnhöjder (dimma) un-
der dager och mörker. Anfallet sker i grupp eller
division med 20-50 m lucka mellan fpl och som
ytbombfäl In ing.

(Underlag för E 1 operativa verksamhet och led-
ning. CE 1,1.4.1963. E 1(H), Exp, F I, vol 12.)

TOPPP 0 1.4.A.

Skiss Krigsarkivet
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$"" anfall där bedömd verkan nu undersöktes. Man kom fram till att %& procent av 
anfallen med bomber och raketer skulle ha haft verkan mot trupptransportfartyg. Mot 
landstigningsfarkoster skulle &' procent ha haft verkan. Med denna statistiska bak-
grund räknade man i fortsättningen med att två (ygplansanfall skulle behövas för att 
sänka ett fartyg.)

Mellan oktober !)%! och augusti !)%* tjänstgjorde det svenska FN-förbandet F ++ 
i Kongo, men underligt nog verkar de erfarenheter som vanns där inte ha väckt något 
större intresse hemma i Sverige. Ursprungligen hade ett jaktförband efterfrågats, men 
den helt överskuggande uppgiften för F ++ skulle i stället visa sig bli attackanfall mot 
markmål.

F ++ utrustades med (ygplan av typ J +)B Tunnan. Av denna version fanns bara ett 
fåtal kvar i (ygvapnet, sedan de (esta modi,erats till den förbättrade versionen J +)F. 
Den ingick inte längre i krigsorganisationen och kunde därför avvaras. Eftersom attack-
uppgifterna blev viktigast skulle man kunna tänka sig att F ++ i stället skulle kunna ha 
utrustats med A *+A. Alla A *+A behövdes emellertid i krigsorganisationen och valdes 
också bort av den anledningen att typen skulle ha krävt större personal- och materiel-
resurser än vad som behövdes för J +).

Huvuduppgiften för F ++ blev som sagt attack, både direkt samverkan med armé-
förband och anfall mot infrastruktur och (ygplatser. J +)B-planen kom i princip att 
användas på samma sätt som A +)B hade använts. De fyra automatkanonerna var hygg-
ligt e-ektiva mot markmål och därutöver användes attack- och jaktraketer. För Kongo-
insatsen valdes !& cm sprängraket och ',& cm jaktraket, även den senare för insats mot 

På klargöringsplatserna skulle !ygplanen kamou!eras med hjälp av stolpar och maskeringsnät. Här står en 
A 32A Lansen från F 14 i skydd under en övning hösten 1959. Foto SFF.

På klargöringsplatserna skulle flygplanen kamoufleras med hjälp av stolpar och maskeringsnät. Här står en
A 32A Lansen från F 14 i skydd under en övning hösten 1959. Foto SFF.

800 anfall där bedömd verkan nu undersöktes. Man kom fram till att 65 procent av
anfallen med bomber och raketer skulle ha haft verkan mot trupptransportfartyg. Mot
landstigningsfarkoster skulle 57 procent ha haft verkan. Med denna statistiska bak-
grund räknade man i fortsättningen med att två flygplansanfall skulle behövas för att
sänka ett fartyg.9

Mellan oktober 1961 och augusti 1963 tjänstgjorde det svenska FN-förbandet F 22
i Kongo, men underligt nog verkar de erfarenheter som vanns där inte ha väckt något
större intresse hemma i Sverige. Ursprungligen hade ett jaktförband efterfrågats, men
den helt överskuggande uppgiften för F 22 skulle i stället visa sig bli attackanfall mot
markmål.

F 22 utrustades med flygplan av typ J 29B Tunnan. Av denna version fanns bara ett
fåtal kvar i flygvapnet, sedan de flesta modifierats till den förbättrade versionen J 29F.
Den ingick inte längre i krigsorganisationen och kunde därför avvaras. Eftersom attack-
uppgifterna blev viktigast skulle man kunna tänka sig att F 22 i stället skulle kunna ha
utrustats med A 32A. Alla A 32A behövdes emellertid i krigsorganisationen och valdes
också bort av den anledningen att typen skulle ha krävt större personal- och materiel-
resurser än vad som behövdes för J 29.

Huvuduppgiften för F 22 blev som sagt attack, både direkt samverkan med arms-
förband och anfall mot infrastruktur och flygplatser. J 29B-planen kom i princip att
användas på samma sätt som A 29B hade använts. De fyra automatkanonerna var hygg-
ligt effektiva mot markmål och därutöver användes attack- och jaktraketer. För Kongo-
insatsen valdes 15 cm sprängraket och 7,5 cm jaktraket, även den senare för insats mot
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markmål. För att förbättra startprestanda med hänsyn till temperaturen bars aldrig full 
raketlast i Kongo.

F $$ anföll katangesiska %ygplan och helikoptrar på marken, luftvärn, landsvägs-
transporter, järnvägsmateriel, olika typer av byggnader (staber, kaserner, etc) och trupp, 
samt en bro. Det man uträttade var alltså i mångt och mycket sådana uppgifter som låg 
inom E !:s ansvarsområde. Enligt uppgift var intresset emellertid svalt hemma i Sverige 
för att ta till vara de erfarenheter som vanns i Kongo.!"

Under %ygvapenövningen FVÖ &' övade E ! ”som vanligt” anfall mot överskepp-
ning och landstigning och marinen (ck spela invasions%otta. Åtta divisioner från F &, 
F ), F !#, och F !) deltog och som vanligt gjordes nya erfarenheter. På Hasslösabasen 
fanns till exempel en träbro över en bäck som %ygplansvägen gick över, vilket föran-
ledde följande kommentar i övningsrapporten: ”Vid körning på bron gungar den så att 
plankor lossnar och spik dras upp. Ny, stabilare bro önskvärd.”

Det visade sig att den %ygande personalen inte kunde skilja på de två larmsignalerna 
”%ygvarning” och ”%yglarm”, utan rusade i skydd vid varje larm. Så småningom tvinga-
des man, för att hinna med förberedelserna för företagen, stanna kvar i ordersalen trots 
larmsignal om ”%ygvarning”. (”Man blev döv för signalerna”). Vid anfallslarm/%yglarm 
skulle utkörning från Bakom avbrytas, motorerna kuperas och besättningarna snabbt 
lämna %ygplanen. Detta medförde blockering av %ygplanvägen och det tog också minst 
en minut för besättningarna att lämna %ygplanen.!!

Mot slutet av Lansenepoken genomfördes i mars !*)$ en eskaderövning i övre Norr-
land, ESKÖ )$. Den genomfördes samtidigt med krigsförbandsövningar med basba-
taljonerna vid baserna Gunnarn och Vidsel, och delvis samordnat med miloövningen 
Pakte. Flygövningsområdet utgjordes av sydöstra delen av övre Norrland. Det man 
övade var maximal insats mot mål i övre Norrland, avlösning av i Norrland baserade 
divisioner, attackföretag i dager och mörker, krigsmässig bastjänst, förstärkning av Vid-
selbasen från T-bas till O-baskapacitet, samt ledning.

Enligt övningens förutsättningar hade kriget pågått sedan tio dagar och Danmark 
och Finland var ockuperade. Strider pågick i Nordnorge. Den & mars anfölls Sverige 
med %ygbekämpning av %ygbaser och kommunikationer. Två dagar senare överskred 
(enden svensk-(nska gränsen med två arméer och den * mars skedde en luftlandsätt-
ning väster om Kalixlinjen, där (enden hade hejdats. Koncentration av specialtonnage 
i södra Östersjön konstaterades.

Gunnarn utnyttjades som O-bas dygnet runt, medan Såtenäs, Karlsborg, Lidköping 
och fält + utnyttjades under ordinarie arbetstid. Vidsel användes som T-bas och var 
under perioden !'–!# mars förstärkt med rörlig del till O-baskapacitet. Fält , Everöd, 
Frösön, Söderhamn och Ronneby användes som snabbtankningsbaser. Sex divisioner 
deltog: $/F ) var baserad på hemmabasen Såtenäs, '/F ) på fält +, !/F & på Lidköping, 
!/F !) på Karlsborg, '/F !) på Ronneby och !/F !# på Gunnarn. De målplatser som an-
fölls var Junkön, Granträsk, Bynäset, Hattefuran, Tönnersjö och Bollö.

Samarbetet med milobefälhavaren gick inte friktionsfritt under övningen. Ibland 
(ck E ! order om anfall utan att någon tagit reda på om målen var rimliga eller om till-

markmål. För att förbättra startprestanda med hänsyn till temperaturen bars aldrig full
raketlast i Kongo.

F 22 anföll katangesiska flygplan och helikoptrar på marken, luftvärn, landsvägs-
transporter, järnvägsmateriel, olika typer av byggnader (staber, kaserner, etc) och trupp,
samt en bro. Det man uträttade var alltså i mångt och mycket sådana uppgifter som låg
inom E r:s ansvarsområde. Enligt uppgift var intresset emellertid svalt hemma i Sverige
för att ta till vara de erfarenheter som vanns i Kongo.1°

Under flygvapenövningen FVÖ 63 övade E i "som vanligt" anfall mot överskepp-
ning och landstigning och marinen fick spela invasionsflotta. Åtta divisioner från F 6,
F 7, F 15, och F 17 deltog och som vanligt gjordes nya erfarenheter. På Hasslösabasen
fanns till exempel en träbro över en bäck som flygplansvägen gick över, vilket föran-
ledde följande kommentar i övningsrapporten: "Vid körning på bron gungar den så att
plankor lossnar och spik dras upp. Ny, stabilare bro önskvärd."

Det visade sig att den flygande personalen inte kunde skilja på de två larmsignalerna
"flygvarning" och "flyglarm", utan rusade i skydd vid varje larm. Så småningom tvinga-
des man, för att hinna med förberedelserna för företagen, stanna kvar i ordersalen trots
larmsignal om "flygvarning". ("Man blev döv för signalerna"). Vid anfallslarm/flyglarm
skulle utkörning från Bakom avbrytas, motorerna kuperas och besättningarna snabbt
lämna flygplanen. Detta medförde blockering av flygplanvägen och det tog också minst
en minut för besättningarna att lämna flygplanen.

Mot slutet av Lansenepoken genomfördes i mars 1972 en eskaderövning i övre Norr-
land, ESKÖ 72. Den genomfördes samtidigt med krigsförbandsövningar med basba-
taljonerna vid baserna Gunnarn och Vidsel, och delvis samordnat med miloövningen
Pakte. Flygövningsområdet utgjordes av sydöstra delen av övre Norrland. Det man
övade var maximal insats mot mål i övre Norrland, avlösning av i Norrland baserade
divisioner, attackföretag i dager och mörker, krigsmässig bastjänst, förstärkning av Vid-
selbasen från T-bas till 0-baskapacitet, samt ledning.

Enligt övningens förutsättningar hade kriget pågått sedan tio dagar och Danmark
och Finland var ockuperade. Strider pågick i Nordnorge. Den 6 mars anfölls Sverige
med flygbekämpning av flygbaser och kommunikationer. Två dagar senare överskred
fienden svensk-finska gränsen med två armeer och den 9 mars skedde en luftlandsätt-
ning väster om Kalixlinjen, där fienden hade hejdats. Koncentration av specialtonnage
i södra Östersjön konstaterades.

Gunnarn utnyttjades som 0-bas dygnet runt, medan Såtenäs, Karlsborg, Lidköping
och fait 8 utnyttjades under ordinarie arbetstid. Vidsel användes som T-bas och var
under perioden 13-15 mars förstärkt med rörlig del till 0-baskapacitet. Fält 4 Everöd,
Frösön, Söderhamn och Ronneby användes som snabbtankningsbaser. Sex divisioner
deltog: 2/F 7 var baserad på hemmabasen Såtenäs, 3/F 7 på fält 8, r/F 6 på Lidköping,
r/F 17 på Karlsborg, 3/F 17 på Ronneby och r/F 15 på Gunnarn. De målplatser som an-
fölls var Junkön, Granträsk, Bynäset, Hattefuran, Tönnersjö och Bollö.

Samarbetet med milobefähavaren gick inte friktionsfritt under övningen. Ibland
fick E i order om anfall utan att någon tagit reda på om målen var rimliga eller om till-
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räckligt bildunderlag fanns. Detta kunde i krig fungera vid exempelvis en luftlandsätt-
ning, men inte om det handlade om att anfalla en radarstation. Då krävdes en till två 
dagars förvarning så att bildunderlag kunde beställas från spaningsavdelningen. Ope-
rationsledningen och attackavdelningen borde ”ta initiativet till att stimulera MB att 
ge order om att ta fram målunderlag”, skrev CE !.

En del av anfallen blev mindre lyckade. Första divisionen F !$ %ck order att med 
högsta möjliga frekvens från Gunnarn anfalla kommunikationer i Kalix-Luleåområdet 
för att fördröja %entlig inbrytning (mål: Junkön och Granträsk). Av fem beordrade an-
fall inställdes tre på grund av dåligt väder. De två gruppanfall som genomfördes gjordes 
med bara tre &ygplan vardera på grund av motor- och siktesfel. Endast tre av &ygplanen 
åstadkom verkan i målet och resultaten betecknades som ”knappt godtagbara”. Vid ett 
av företagen tog det på grund av dålig hörbarhet sammanlagt '' minuter att vidarebe-
fordra anfallsordern från ledningscentralen upl Björn till Vidsel.

Klargöringskapaciteten vid Vidselbasen skulle som planerat förstärkas och de i Övre 
Norrland baserade divisionerna skulle efterhand ersättas med utvilade divisioner söderi-
från. Tredje divisionen F !( ombaserades därför från Ronneby till Vidsel tillsammans 
med en rörlig del O-bas attack. För att undersöka vad som fungerade bäst prövade man 
dels att ersätta ”uttröttad” personal genom att &ytta divisioner, dels att med hjälp av 
&ygtransport bara byta personal.

De transport&ygplan som E ! disponerade, speciellt två Tp )* Hercules, visade sig 
vara mycket värdefulla och man noterade att alla åtgärder måste vidtas så att de inte gick 
förlorade på något sätt. De %ck bara göra korta uppehåll på utsatta baser och mycket 
god maskering krävdes vid längre uppehåll. Transport&ygplanen måste kamou&agemå-
las och helst ville man ha detta gjort redan i fred.!'

Transportresurser
E ! disponerade redan från !+*)'* två av de transportförband som fanns i &ygvapnets 
krigsorganisation, !. och ,. &ygtransportgruppen. Varje &ygtransportgrupp hade i krig 
sju stycken B ,, ett till transportplan ombyggt bombplan från trettiotalet. !+$# dis-
ponerade !. &ygtransportgruppen sex B , och en civil Douglas DC-,, och ,. &ygtran-
sportgruppen hade tre Tp ), Pembroke. Två år senare hade !. gruppen tre Tp (+ och 
tre, senare fyra DC-, från AB Aerotransport, medan ,. &ygtransportgruppen hade fyra 
Tp ), och fyra Lodestar från Dagens Nyheter och Svensk Flygtjänst.

E !:s stab behövde ständig tillgång till en Tp ), eller motsvarande &ygplan under de 
fyra första mobiliseringsdygnen, eftersom eskaderns ledning skulle ske från olika platser 
tills upl Björn hade gjorts i ordning och var klar att tas i bruk. Detta behov bortföll se-
nare när ny uppehållsplats blev disponibel !+#(/#). F # och F ( har inget &ygtransport-
behov så länge man var utgångsbaserade på fredsbaserna, men F !* och F !( behövde 
vardera motsvarande en Tp ), hela andra och tredje mobdygnen för transporter till sina 

'* E $, som bara fanns i krigsorganisationen, disponerade ,. &ygtpgrp så länge denna eskader fanns kvar, men 
transportgruppen övergick sedan till E !.

räckligt bildunderlag fanns. Detta kunde i krig fungera vid exempelvis en luftlandsätt-
ning, men inte om det handlade om att anfalla en radarstation. Då krävdes en till två
dagars förvarning så att bildunderlag kunde beställas från spaningsavdelningen. Ope-
rationsledningen och attackavdelningen borde "ta initiativet till att stimulera MB att
ge order om att ta fram målunderlag", skrev CE 1.

En del av anfallen blev mindre lyckade. Första divisionen F 15 fick order att med
högsta möjliga frekvens från Gunnarn anfalla kommunikationer i Kalix-Luleåområdet
för att fördröja fientlig inbrytning (mål: Junkön och Granträsk). Av fem beordrade an-
fall inställdes tre på grund av dåligt väder. De två gruppanfall som genomfördes gjordes
med bara tre flygplan vardera på grund av motor- och siktesfel. Endast tre av flygplanen
åstadkom verkan i målet och resultaten betecknades som "knappt godtagbara". Vid ett
av företagen tog det på grund av dålig hörbarhet sammanlagt 2.a minuter att vidarebe-
fordra anfallsordern från ledningscentralen upl Björn till Vidsel.

Klargöringskapaciteten vid Vidselbasen skulle som planerat förstärkas och de i Övre
Norrland baserade divisionerna skulle efterhand ersättas med utvilade divisioner söderi-
från. Tredje divisionen F 17 ombaserades därför från Ronneby till Vidsel tillsammans
med en rörlig del 0-bas attack. För att undersöka vad som fungerade bäst prövade man
dels att ersätta "uttröttad" personal genom att flytta divisioner, dels att med hjälp av
flygtransport bara byta personal.

De transportflygplan som E i disponerade, speciellt två Tp 84 Hercules, visade sig
vara mycket värdefulla och man noterade att alla åtgärder måste vidtas så att de inte gick
förlorade på något sätt. De fick bara göra korta uppehåll på utsatta baser och mycket
god maskering krävdes vid längre uppehåll. Transportflygplanen måste kamouflagemå-
las och helst ville man ha detta gjort redan i fred."

Transportresurser
E i disponerade redan från 1948 * två av de transportförband som fanns i flygvapnets
krigsorganisation, 1. och 3. flygtransportgruppen. Varje flygtransportgrupp hade i krig
sju stycken B 3, ett till transportplan ombyggt bombplan från trettiotalet. 1956 dis-
ponerade 1. flygtransportgruppen sex B 3 och en civil Douglas DC-3, och 3. flygtran-
sportgruppen hade tre Tp 83 Pembroke. Två år senare hade 1. gruppen tre Tp 79 och
tre, senare fyra DC-3 från AB Aerotransport, medan 3. flygtransportgruppen hade fyra
Tp 83 och fyra Lodestar från Dagens Nyheter och Svensk Flygtjänst.

E i:s stab behövde ständig tillgång till en Tp 83 eller motsvarande flygplan under de
fyra första mobiliseringsdygnen, eftersom eskaderns ledning skulle ske från olika platser
tills upl Björn hade gjorts i ordning och var klar att tas i bruk. Detta behov bortföll se-
nare när ny uppehållsplats blev disponibel 1967/68. F 6 och F 7 har inget flygtransport-
behov så länge man var utgångsbaserade på fredsbaserna, men F 14 och F 17 behövde
vardera motsvarande en Tp 83 hela andra och tredje mobdygnen för transporter till sina

E 5, som bara fanns i krigsorganisationen, disponerade 3. flygtpgrp så länge denna eskader fanns kvar, men
transportgruppen övergick sedan till E 1.
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krigsbaser. Flygtransportgrupperna var visserligen inte färdigmobiliserade förrän $ärde 
mobdygnet, men de %ygplan som var %ygvapnets egna kunde börja användas tidigare. 
!&'( disponerade transportgrupperna fyra Tp #& och två DC-), respektive fyra Tp *) 
och tre Lodestar. De var utgångsbaserade på Såtenäs och Karlsborg.

Från och med maj !&+* sattes i krigsorganisationen upp fyra %ygsambandsgrupper. 
De skulle stå till eskaderchefernas förfogande och skulle baseras i nära anslutning till 
eskaderstabernas krigsuppehållsplatser. CE ! disponerade !. %ygsambandsgruppen med 
två S !, Stork och tre Sk !' (alternativt Sk +" Sa-r) med basering på fält ' Hasslösa. 
Från början av sextiotalet hade gruppen tre Sk !' och två Sk +".!)

Under ESKÖ #( ombaserades alltså den rörliga delen av en basbataljon från F !# till 
Gunnarn. Bataljonschefen -ck order om en timmes beredskap för ombasering och las-
tade då huvuddelen av materielen på fordon för att snabbt kunna komma iväg. Detta 
gjorde att klargöringskapaciteten på F !# gick ned till fyra %ygplan, vilket ingen hade 
tagit med i beräkningarna. En Tp *, räckte för att frakta hela den rörliga delens perso-
nal ('+ man) och materiel utöver bogserfordon och startbil som inte %yttades. Unge-
fär sex timmar efter påbörjad ilastning på F !# var man redo att börja betjäna %ygplan 
på Vidsel.

På Gunnarn gick den %ygande personalens transporbuss sönder, varför sparkstöt-
tingar(!) inköptes för transport till och från %ygplanen. I krig och kärlek är, som be-
kant, alla medel tillåtna, men ”transportmedlet visade sig ej lämpligt”, som det står i 
övningsrapporten. CE ! skriver vidare: ”Jag anser, att vi visat de möjligheter attackes-
kadern har att fylla målsättningen om insats mot mål i alla delar av vårt land.” På fyra 
dygn hade totalt )( divisionsföretag genomförts. Vid anfallen i övre Norrland uppnåd-
des +' procent verkan vid bombanfall och med hänsyn till antalet anfall motsvarade 
det !," fartyg, eller !+–)" broar.!,

Samma år genomfördes i augusti en samövning med kust%ottan som gick ut på att 
i stridsgrupp i samordning med spanings%yg och under ledning från lfc O + öva fö-
retag mot ett stort överskeppningsföretag. Detta innebar också anfall mot starkt luft-
värnsförsvarade mål och användning av motmedel (remsfällning framför anfallande 
divisioner). Andra och tredje divisionen F !# deltog. Fartygens eldledning visade sig i 
regel låsa på %ygplanen under robotfällningsfasen och under ut%ygning, vilket gjorde 

Bert Stenfeldt, senare CE 1, om E 1:s robotanfall mot fartyg
Under några perioder tjänstgjorde jag på !ottans fartyg och kunde då i stridsled ningscentralen eller på bryg-
gan följa E 1 attackanfall. Det var högst tillfredsställan de att se hur sken- och störningsföretag splittrade upp-
märksamheten i stridsled ningscentralen och hur A 32, ibland oupp täckta, alltid obekämpade kunde ta sig 
till läge för robotfällning, cirka 25 km från målet, och sedan svänga tillbaka för åter!ygning. Robotarna, som 
simulerades av enstaka A 32A, kom svepande över fartygen på lägsta höjd, ibland helt överraskan de. A 32A 
Lansen med RB 04 var den ti dens bästa vapen mot en sjöinvasion. Ett vapen som kunde användas dag och 
natt, i alla väder och med utmärkta verkans- och överlevnadsmöjligheter för attack!yget.15

krigsbaser. Flygtransportgrupperna var visserligen inte färdigmobiliserade förrän fjärde
mobdygnet, men de flygplan som var flygvapnets egna kunde börja användas tidigare.
1962 disponerade transportgrupperna fyra Tp 79 och två DC-3, respektive fyra Tp 83
och tre Lodestar. De var utgångsbaserade på Såtenäs och Karlsborg.

Från och med maj 1958 sattes i krigsorganisationen upp fyra flygsambandsgrupper.
De skulle stå till eskaderchefernas förfogande och skulle baseras i nära anslutning till
eskaderstabernas krigsuppehållsplatser. CE i disponerade 1. flygsambandsgruppen med
två S 14 Stork och tre Sk 16 (alternativt Sk 5o Safir) med basering på fält 6 Hasslösa.
Från början av sextiotalet hade gruppen tre Sk 16 och två Sk 5o.'3

Under ESKÖ 72 ombaserades alltså den rörliga delen av en basbataljon från F 17 till
Gunnarn. Bataljonschefen fick order om en timmes beredskap för ombasering och las-
tade då huvuddelen av materielen på fordon för att snabbt kunna komma iväg. Detta
gjorde att klargöringskapaciteten på F 17 gick ned till fyra flygplan, vilket ingen hade
tagit med i beräkningarna. En Tp 84 räckte för att frakta hela den rörliga delens perso-
nal (65 man) och materiel utöver bogserfordon och startbil som inte flyttades. Unge-
får sex timmar efter påbörjad ilastning på F 17 var man redo att börja betjäna flygplan
på Vidsel.

På Gunnarn gick den flygande personalens transporbuss sönder, varför sparkstöt-
tingar(!) inköptes för transport till och från flygplanen. I krig och kärlek är, som be-
kant, alla medel tillåtna, men "transportmedlet visade sig ej lämpligt", som det står i
övningsrapporten. CE i skriver vidare: "Jag anser, att vi visat de möjligheter attackes-
kadern har att fylla målsättningen om insats mot mål i alla delar av vårt land." På fyra
dygn hade totalt 32 divisionsföretag genomförts. Vid anfallen i övre Norrland uppnåd-
des 56 procent verkan vid bombanfall och med hänsyn till antalet anfall motsvarade
det 14o fartyg, eller 15-30 broar.4

Samma år genomfördes i augusti en samövning med kustflottan som gick ut på att
i stridsgrupp i samordning med spaningsflyg och under ledning från lfc 0 5 öva fö-
retag mot ett stort överskeppningsföretag. Detta innebar också anfall mot starkt luft-
värnsförsvarade mål och användning av motmedel (remsfällning framför anfallande
divisioner). Andra och tredje divisionen F 17 deltog. Fartygens eldledning visade sig i
regel låsa på flygplanen under robotfällningsfasen och under utflygning, vilket gjorde

Bert Stenfeldt, senare CE 1, om E 1:s robotanfall mot fartyg
Under några periodertjänstgjorde jag påflottansfartyg och kunde då i stridsledningscentralen eller på bryg-
gan följa E 1 attackanfall. Detvar högsttillfredsställande att se hur sken- och störningsföretag splittrade upp-
märksamheten i stridsledningscentralen och hur A 32, ibland oupptäckta, alltid obekämpade kunde ta sig
till läge för robotfällning, cirka 25 km från målet, och sedan svänga tillbaka för återflygning. Robotarna, som
simulerades av enstaka A 32A, kom svepande överfartygen på lägsta höjd, ibland helt överraskande. A 32A
Lansen med RB 04 var den tidens bästa vapen mot en sjöinvasion. Ett vapen som kunde användas dag och
natt, i alla väder och med utmärkta verkans- och överlevnadsmöjligheter för attackflyget."
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att robotarna (i verkligheten simulerade av andra $ygplan som $ög robotbanorna) inte 
upptäcktes på radar.

Vid dykanfall gjorde sista delen av in$ygningen i kolonn och anfallet skedde efter 
gruppvis upptagning. Anfallen var koncentrerade och merparten av fartygens eldled-
ningar kunde bara följa den första gruppen i stridsgruppsförbandet. En förnyad in$yg-
ning i skydd av utlagda remsstråk undgick helt radarledd luftvärnsmotverkan. Fartygen 
%ngerade visserligen beskjutning mot $era $ygplan, men de $ygplan som %ngerade ro-
botar blev aldrig beskjutna.

Detta var uppmuntrande erfarenheter. Dessutom hade man sett att insatt störning 
mot $ygplanens radar PS-&'! hade liten e(ekt. Radiostörningen mot attackförbanden 
hade däremot varit e(ektiv och ändade rutiner krävdes därför, bland annat vid anfall 
med RB "&.!)

Nya operativa order
Den !* mars !+), kom en ny operativ order, CE ! OpO !+),. Jämfört med OpO !+)' 
hade nu återgivningen av överbefälhavarens operativa order i inledningen kraftigt kor-
tats ned. Tre krigsfall räknas upp: I Västtyskland eller ett förenat Tyskland, II Sovjet och 
Warszawapakten, med förstärkningsalternativen II S (samtidig invasion av Sydsverige, 
Gotland och övre Norrland) och II Ö (samtidig invasion av östra Mellansverige, Got-
land eller mellersta Norrland och övre Norrland), och III NATO (eller vissa av NATO:s 
huvudmakter), men fortfarande var endast krigsfall II föremål för närmare planering.

Den mest sannolika anfallsmetoden mot Sverige bedömdes liksom tidigare vara in-
vasion, men nu ansågs inte längre ett överraskande kuppanfall vara osannolikt som al-
ternativ till storanfallet. Om terroranfall anges däremot att det ”syns inte rimma med 
angriparens bedömda syfte”. Aktuella invasionsriktningar var Övre Norrland, Mellersta 
Norrland, Östra Mellansverige och Sydsverige, och om angriparen tog Danmark eller 
Norge skulle detta innebära ett invasionshot även mot landets västra delar. Angriparen 

En rote A 32A Lansen från 
F 6 Karlsborg beväpnad med 
sjömålsrobotar av typ RB 04. 
Denna robot ansågs på sin 
tid vara överlägsen de !es-
ta motsvarande utländska 
robot typer. Foto SFF.

En rote A 32A Lansen från
F 6 Karlsborg beväpnad med
sjömålsrobotar av typ RB 04.
Denna robot ansågs på sin
tid vara överlägsen de fes-
ta motsvarande utländska
robottyper. Foto SFF

att robotarna (i verkligheten simulerade av andra flygplan som flög robotbanorna) inte
upptäcktes på radar.

Vid dykanfall gjorde sista delen av inflygningen i kolonn och anfallet skedde efter
gruppvis upptagning. Anfallen var koncentrerade och merparten av fartygens eldled-
ningar kunde bara följa den första gruppen i stridsgruppsförbandet. En förnyad inflyg-
ning i skydd av utlagda remsstråk undgick helt radarledd luftvärnsmotverkan. Fartygen
fingerade visserligen beskjutning mot flera flygplan, men de flygplan som fingerade ro-
botar blev aldrig beskjutna.

Detta var uppmuntrande erfarenheter. Dessutom hade man sett att insatt störning
mot flygplanens radar PS-431 hade liten effekt. Radiostörningen mot attackförbanden
hade däremot varit effektiv och ändade rutiner krävdes därför, bland annat vid anfall
med RB (4.'6

Nya operativa order
Den 15 mars 1967 kom en ny operativ order, CE 1 Op0 1967. Jämfört med OpO 1963
hade nu återgivningen av överbefälhavarens operativa order i inledningen kraftigt kor-
tats ned. Tre krigsfall räknas upp: I Västtyskland eller ett förenat Tyskland, II Sovjet och
Warszawapakten, med förstärkningsalternativen II S (samtidig invasion av Sydsverige,
Gotland och övre Norrland) och II Ö (samtidig invasion av östra Mellansverige, Got-
land eller mellersta Norrland och övre Norrland), och III NATO (eller vissa av NATO:s
huvudmakter), men fortfarande var endast krigsfall II föremål för närmare planering.

Den mest sannolika anfallsmetoden mot Sverige bedömdes liksom tidigare vara in-
vasion, men nu ansågs inte längre ett överraskande kuppanfall vara osannolikt som al-
ternativ till storanfallet. Om terroranfall anges däremot att det "syns inte rimma med
angriparens bedömda syfte". Aktuella invasionsriktningar var Övre Norrland, Mellersta
Norrland, Östra Mellansverige och Sydsverige, och om angriparen tog Danmark eller
Norge skulle detta innebära ett invasionshot även mot landets västra delar. Angriparen
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bedömdes ha resurser att genomföra två stort upplagda invasionsföretag samtidigt, va-
rav ett över landgränsen.

I och men den nya högre regionala ledning som införts !#$$ försvann eskaderområ-
dena E %, E & och E ', antalet luftförsvarssektorer reducerades till sju och sektorchefer-
na, som (ck ansvar för )ygbaserna, underställdes militärbefälhavarna (MB). Se vidare 
under rubriken Ledning. Attackeskadern E ! bibehölls, men CE ! skulle nu vara beredd 
att med erforderliga ledningsresurser och hela eller delar av eskadern tilldelas militär-
befälhavare, varvid CE ! underställdes eller lydde under militärbefälhavaren (se sidan 
!#*), som därvid utövade operativ ledning.

I OpO !#$+ anges ”MB riktlinjer för stridens förande” i stället för som tidigare ”ÖB 
riktlinjer för attackuppgifternas lösande” och sådana riktlinjer fanns för militärbefälha-
vare S, Ö, NN och ÖN.

Enligt exempelvis militärbefälhavare Syds anvisningar skulle attack)yg sättas in med 
kraftsamling syd Skåne mot trupptransportfartyg, vid behov även förband med attack-
robot mot örlogsfartyg. Under (endens förberedelser för storanfall skulle attack)yget i 
möjligaste mån bibehållas intakt på tillbakadragna baser, men under överskeppnings-
skedet skulle ”attack)ygets verksamhet och de marina försvarsåtgärderna bringas till 
ett maximum”. Attack)yget skulle sättas in längst ut till sjöss och varje chans att sänka 
motståndaren skulle utnyttjas. Efter landstigning skulle tilltransporter bekämpas och 
man skulle även vara beredd att understödja arméstridskrafterna.

Enligt MB Östs anvisningar skulle E ! i första hand bekämpa invasionsföretag och i 
andra hand )ygbaser och radarstationer i sydvästra Finland och för försvar av milo NN 
och ÖN kunde maximalt fyra divisioner avdelas.

Attack)ygets maximala räckvidd, det vill säga A &%A:s aktionsradie, angavs som ti-

”Det är männen på 
marken som håller 
!ygplanen i luften”. 
Flygteknikerna Tor-
sten Söderberg, Stig 
Sterkman och Nils 
Pärson. Bilden tagen 
under en övning på 
Eskilstunabasen, som 
var krigsbas för en av 
divisionerna från F 15 
i Söderhamn.
Foto Rolf Pettersson via SFF.

bedömdes ha resurser att genomföra två stort upplagda invasionsföretag samtidigt, va-
rav ett över landgränsen.

I och men den nya högre regionala ledning som införts 1966 försvann eskaderområ-
dena E 2, E 3 och E 4, antalet luftförsvarssektorer reducerades till sju och sektorchefer-
na, som fick ansvar för flygbaserna, underställdes militärbefälhavarna (MB). Se vidare
under rubriken Ledning. Attackeskadern E i bibehölls, men CE i skulle nu vara beredd
att med erforderliga ledningsresurser och hela eller delar av eskadern tilldelas militär-
befälhavare, varvid CE i underställdes eller lydde under militärbefälhavaren (se sidan
198), som därvid utövade operativ ledning.

I OpO 1967 anges "MB riktlinjer för stridens förande" i stället för som tidigare "ÖB
riktlinjer för attackuppgifternas lösande" och sådana riktlinjer fanns för militärbefälha-
vare S, Ö, NN och ÖN.

Enligt exempelvis militärbefälhavare Syds anvisningar skulle attackflyg sättas in med
kraftsamling syd Skåne mot trupptransportfartyg, vid behov även förband med attack-
robot mot örlogsfartyg. Under fiendens förberedelser för storanfall skulle attackflyget i
möjligaste mån bibehållas intakt på tillbakadragna baser, men under överskeppnings-
skedet skulle "attackflygets verksamhet och de marina försvarsåtgärderna bringas till
ett maximum". Attackflyget skulle sättas in längst ut till sjöss och varje chans att sänka
motståndaren skulle utnyttjas. Efter landstigning skulle tilltransporter bekämpas och
man skulle även vara beredd att understödja armsstridskrafterna.

Enligt MB Östs anvisningar skulle E i i första hand bekämpa invasionsföretag och i
andra hand flygbaser och radarstationer i sydvästra Finland och för försvar av milo NN
och ÖN kunde maximalt fyra divisioner avdelas.

Attackflygets maximala räckvidd, det vill säga A 32A:s aktionsradie, angavs som ti-

"Det är männen på
marken som håller
flygplanen i luften".
Flygteknikerna Tor-
sten Söderberg, Stig
Sterkman och Nils
Pärson. Bilden tagen
under en övning på
Eskilstunabasen, som
var krigsbas för en av
divisionerna från F 15
i Söderhamn.
Foto Rolf Pettersson via SEE
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digare till #$–%$ mil och som medelvärde för olika beräkningar användes %" mil. För 
första gången förekommer här uppgiften att när stor kraftsamling erfordrades i speci-
ellt kritiska lägen så kunde divisionerna utökas med en reservgrupp. Det vill säga, divi-
sionen utökades då från åtta till !# &ygplan med hjälp av de fyra reserv&ygplanen som 
divisionen själv disponerade.

Utöver de !# &ygplan som varje division disponerade (åtta operativa och fyra i reserv) 
fanns ett antal ersättnings&ygplan i eskaderns ”centrala” reserv och de fördelades genom 
CE ! försorg. Vid mobilisering skulle de ställas upp på Karlsborg, Såtenäs, fält ', fält (, 
fält #", Lidköping, Uråsa, Hagshult, fält ($, Eskilstuna och Hässlö, med !)–!* &ygplan 
per bas. Varje division hade !' &ygförare och !# navigatörer. Fyra inom vardera kate-
gorin var reservpersonal eller motsvarande. En besättningsmedlem beräknades kunna 
genomföra tre–fem uppdrag per dygn, ”under förutsättning att + motverkan icke all-
varligt påverkat förbandets stridsduglighet”.

Utgångsbaseringen var nu:
F ' Karlsborg, fält ( Moholm och fält ' Hasslösa
F , Såtenäs, Lidköping och fält #" Råda
F !$ Hässlö, fält #( Gunnarn och Eskilstuna
F !, Hagshult, fält ($ Byholma och Uråsa

Först nu hade alltså målsättningen en division per bas kunnat genomföras. Av E !:s tolv 
O-baser låg nu hälften utanför västgötaområdet: tre i södra delen av landet (Småland), 
två i Mälarområdet och en i Norrland. De två &ygtransportgrupper och den sambands-
grupp som CE ! disponerade var fortfarande baserade på samma ställen som tidigare 
(Såtenäs och Karlsborg, respektive fält '), men &ygplansbeståndet hade förändrats:

!. &ygtpgrp ) Tp ,* och ! Tp () Hercules
%. &ygtpgrp ) Tp (% Pembroke
!. &ygsbgrp % J #(C Vampire, # Sk !'/Sk $" och ! Hkp # Alouette

För de transporter som behövdes i samband med för&yttning från fredsbaserna till 
krigsbaserna skulle under själva mobiliseringsskedet en Tp (% och tre Tp ,* avdelas för 
F !$, en Tp ,* för F , och en Tp (% för F !,. Sambands&yggruppen skulle stå till CE ! 
förfogande och skulle dessutom upprätthålla vissa fasta turer mellan baserna.!,

Redan den %" november !*', utfärdades en ny operativ order, OpO !*'(, som inne-
höll större förändringar jämfört med tidigare. För det första hade E !:s numerär mins-
kat, då CFV den ! juli !*', anbefallt indragning av en division vid F ' och en vid F !$. 
Krigsorganisationen minskade alltså från tolv divisioner till tio. Under !*', vakantsat-
tes för övrigt även sex av &ygvapnets jaktdivisioner.

Under rubriken måltyper tillkom i OpO !*'( örlogsfartyg och hamnar/anläggning-
ar, men samma påpekande som tidigare fanns kvar om att insats mot invasionsförbe-
redelser i hamnar endast kunde bli sporadisk. Det kunde dessutom endast komma i 
fråga inom ”näraliggande territorium” och så länge +enden inte hade hunnit ordna sitt 
luftförsvar.

Vid anfall över landgränsen var inte insats av E ! aktuell annat än i begränsad om-

digare till 25-35 mil och som medelvärde för olika beräkningar användes 3o mil. För
första gången förekommer här uppgiften att när stor kraftsamling erfordrades i speci-
ellt kritiska lägen så kunde divisionerna utökas med en reservgrupp. Det vill säga, divi-
sionen utökades då från åtta till 12 flygplan med hjälp av de fyra reservflygplanen som
divisionen själv disponerade.

Utöver de 12 flygplan som varje division disponerade (åtta operativa och fyra i reserv)
fanns ett antal ersättningsflygplan i eskaderns "centrala" reserv och de fördelades genom
CE 1 försorg. Vid mobilisering skulle de ställas upp på Karlsborg, Såtenäs, fält 6, fält 8,
fält 20, Lidköping, Uråsa, Hagshult, fält 85, Eskilstuna och Hässlö, med 14-19 flygplan
per bas. Varje division hade 16 flygförare och 12 navigatörer. Fyra inom vardera kate-
gorin var reservpersonal eller motsvarande. En besättningsmedlem beräknades kunna
genomföra tre—fem uppdrag per dygn, "under förutsättning att fi motverkan icke all-
varligt påverkat förbandets stridsduglighet".

Utgångsbaseringen var nu:
F 6 Karlsborg, fält 8 Moholm och fält 6 Hasslösa
F 7 Såtenäs, Lidköping och fält 20 Råda
F 15 Hässlö, fält 28 Gunnarn och Eskilstuna
F 17 Hagshult, fält 85 Byholma och Uråsa

Först nu hade alltså målsättningen en division per bas kunnat genomföras. Av E i:s tolv
0-baser låg nu hälften utanför västgötaområdet: tre i södra delen av landet (Småland),
två i Mälarområdet och en i Norrland. De två flygtransportgrupper och den sambands-
grupp som CE 1 disponerade var fortfarande baserade på samma ställen som tidigare
(Såtenäs och Karlsborg, respektive fält 6), men flygplansbeståndet hade förändrats:

1. flygtpgrp 4  Tp 79 och 1 Tp 84 Hercules
3. flygtpgrp 4  Tp 83 Pembroke
1. flygsbgrp 3  J 28C Vampire, 2 Sk i6/Sk 50 och 1 Hkp 2 Alouette

För de transporter som behövdes i samband med förflyttning från fredsbaserna till
krigsbaserna skulle under själva mobiliseringsskedet en Tp 83 och tre Tp 79 avdelas för
F 15, en Tp 79 för F 7 och en Tp 83 för F 17. Sambandsflyggruppen skulle stå till CE 1
förfogande och skulle dessutom upprätthålla vissa fasta turer mellan baserna.'?

Redan den 3o november 1967 utfärdades en ny operativ order, OpO 1968, som inne-
höll större förändringar jämfört med tidigare. För det första hade E i:s numerär mins-
kat, då CFV den I juli 1967 anbefallt indragning av en division vid F 6 och en vid F 15.
Krigsorganisationen minskade alltså från tolv divisioner till tio. Under 1967 vakantsat-
tes för övrigt även sex av flygvapnets jaktdivisioner.

Under rubriken måltyper tillkom i OpO 1968 örlogsfartyg och hamnar/anläggning-
ar, men samma påpekande som tidigare fanns kvar om att insats mot invasionsförbe-
redelser i hamnar endast kunde bli sporadisk. Det kunde dessutom endast komma i
fråga inom "näraliggande territorium" och så länge fienden inte hade hunnit ordna sitt
luftförsvar.

Vid anfall över landgränsen var inte insats av E 1 aktuell annat än i begränsad om-
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fattning. Även om det handlade om ett isole rat invasionsföretag och E ! skulle vara 
intakt så skulle en sådan in sats på grund av bristen på basbetjäningsmöjligheter i Norr-
land bli begränsad. E ! skulle i så fall sättas in mot kommunikationer, främst krigsbro-
ar, transport medel samt anhopningar av trupp och materiel. Starkt "entligt #ygtryck 
förväntades över svenskt område, speciellt sedan uppmarsch i Finland genomförts, och 
det kunde därför bli nödvändigt med attackanfall mot framskjutna "entliga #ygbaser 
och radar stationer.

Vid kuppanfall var huvuduppgiften för angriparens landstigningsstyrkor och luft-
landsatta styrkor att säkra urlastningshamnar och #ygbaser för efterföljande huvud-
styrkor. Om detta lyckades skulle E ! sättas in mot erövrade svenska hamnar och 
#ygbaser. Målen i hamnarna skulle då kunna utgöras av såväl "entliga som egna fartyg 
och i vissa fall också själva hamnanläggningarna.

E !:s formella operationsområde hade nu delats in i tio, i stället för sex, delområden 
och omfattade inte som tidigare endast södra Sveriges omgivande, främmande territo-
rium, utan inkluderade nu hela landet, Danmark, Norge och Finland samt Östersjöns 
kustområden. De moment som berörde stridsplanering skiljdes ut tydligare från den 
övriga texten, samlades på ett och samma ställe och benämns ”CE ! stridsplan”. Den 

Attackeskaderns aktionsradie från 
O-baser respektive T-baser (streckad 
linje) enligt OpO 1968. I och med att 
en division numer var utgångsbaserad 
på fält 28 Gunnarn kunde västra delen 
av Finland, inklusive södra Tornedalen, 
och hela norra Sverige täckas redan 
i utgångsläget. Man nådde också ut 
över havet närmast norska kusten norr 
om Trondheim.
Karta Krigsarkivet.

fattning. Även om det handlade om ett isolerat invasionsföretag och E i skulle vara
intakt så skulle en sådan insats på grund av bristen på basbetjäningsmöjligheter i Norr-
land bli begränsad. E i skulle i så fall sättas in mot kommunikationer, främst krigsbro-
ar, transportmedel samt anhopningar av trupp och materiel. Starkt fientligt flygtryck
förväntades över svenskt område, speciellt sedan uppmarsch i Finland genomförts, och
det kunde därför bli nödvändigt med attackanfall mot framskjutna fientliga flygbaser
och radarstationer.

Vid kuppanfall var huvuduppgiften för angriparens landstigningsstyrkor och luft-
landsatta styrkor att säkra urlastningshamnar och flygbaser för efterföljande huvud-
styrkor. Om detta lyckades skulle E i sättas in mot erövrade svenska hamnar och
flygbaser. Målen i hamnarna skulle då kunna utgöras av såväl fientliga som egna fartyg
och i vissa fall också själva hamnanläggningarna.

E i:s formella operationsområde hade nu delats in i tio, i stället för sex, delområden
och omfattade inte som tidigare endast södra Sveriges omgivande, främmande territo-
rium, utan inkluderade nu hela landet, Danmark, Norge och Finland samt Östersjöns
kustområden. De moment som berörde stridsplanering skiljdes ut tydligare från den
övriga texten, samlades på ett och samma ställe och benämns "CE i stridsplan". Den
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baserade sig på krigsfall II Sovjetunionen med förstärkningsalternativ, men endast mål-
områden med kust, nr I-VII, ingick. För målområdena VIII-X, det vill säga Norge och 
västra delen av Sverige, fanns ingen stridsplan.

Kartan över räckvidd visar nu även vilka svenska och norska områden som täcktes av 
E !. Den stora förändringen i detta sammanhang är annars att den division som numer 
var utgångsbaserad på fält "# Gunnarn gör att västra delen av Finland, inklusive södra 
delen av Tornedalen, och hela norra Sverige kan täckas redan i utgångsläget. Man når 
också ända ut över havet närmast norska kusten norr om Trondheim.

Stridsplanen innehöll en skiss över varje del av operationsområdet, militärbefälhava-
rens riktlinjer för attackinsats, CE !:s karaktäristik över området från attacksynpunkt, 
indelning i målområden, samverkansbehov, uppgifter om maximal insatsfrekvens, 
snabbtankningsbehov, underrättelsebehov, samt planerade lv-rännor. Underrättelsebe-
hovet exempli$erades med kartskisser där hamnar och kända %ygplatser, radarstatio-
ner och stridsledningsradarstationer var utmärkta inom ett område betydligt större än 
E !:s operationsområde.

För varje målområde fanns en text som beskrev CE !:s karaktäristik över området 
sett från attacksynpunkt.

Milo S
Inom milo Syd organiseras i utgångsläget två O-baser och tre T-baser attack samt inom 
milo Väst – för vilket MBS i utgångs läget har luftoperativt ansvar – fem O-baser at-
tack. På fält # – som i utgångsläget ej har betjäningsuppgifter attack – är T-basbetjäning 

Underrättelsebehov för attackföretag enligt CE 1 OpO 1968
1. Operations- och stridsläge i stort.
2. Väderförhållanden i målområdet.
3. Samverkan eget luftvärn. 

– Vårt luftvärns läge.
4. Mål. 

– Läge (fart, kurs), utseende, storlek, konstruktion, hållfast het. 
– Taktiska: Grupperingsprinciper, taktik. 
– Rörliga: Prestanda.

5. Fi motverkan. 
– Luftvärn, luftvärnsrobotar: Läge, typ, prestanda, taktik, verkan (luftvärnsanalys). 
– Jakt: Baser, basering, typ, prestanda, taktik, stridsvärde. 
– Stridsledning och luftbevakning: Organisation, stridsvärde. 
– Radarstationer: läge, typ, prestanda, anomali, störresistens. 
– Telemotmedel, skenmål: Störsändare, vilseledande radiotra!k, signalspaning (pejl och  
 luftbevakning), elektronisk målsimulering. 
– Övriga motmedel: Remsfällning, rök, spärrballonger.

Underrättelsebehov för attackföretag enligt CE 1 Op0 1968
1. Operations- och stridsläge i stort.
2. Väderförhållanden i målområdet.
3. Samverkan eget luftvärn.

—Vårt luftvärns läge.
4. Mål.

— Läge (fart, kurs), utseende, storlek, konstruktion, hållfasthet.
— Taktiska: Grupperingsprinciper, taktik.
— Rörliga: Prestanda.

5. Fi motverkan.
— Luftvärn, I uftvärnsrobotar: Läge, typ, prestanda, taktik, verkan (luftvärnsanalys).
— Jakt: Baser, basering, typ, prestanda, taktik, stridsvärde.
— Stridsledning och luftbevakning: Organisation, stridsvärde.
— Radarstationer: läge, typ, prestanda, anomali, störresistens.
— Telemotmedel, skenmål: Störsändare, vilseledande radiotrafik, signalspaning (pejl och

luftbevakning), elektronisk målsimulering.
— Övriga motmedel: Remsfällning, rök, spärrballonger.

baserade sig på krigsfall II Sovjetunionen med förstärkningsalternativ, men endast mål-
områden med kust, nr I-VII, ingick. För målområdena VIII-X, det vill säga Norge och
västra delen av Sverige, fanns ingen stridsplan.

Kartan över räckvidd visar nu även vilka svenska och norska områden som täcktes av
E i. Den stora förändringen i detta sammanhang är annars att den division som numer
var utgångsbaserad på fält 28 Gunnarn gör att västra delen av Finland, inklusive södra
delen av Tornedalen, och hela norra Sverige kan täckas redan i utgångsläget. Man når
också ända ut över havet närmast norska kusten norr om Trondheim.

Stridsplanen innehöll en skiss över varje del av operationsområdet, militärbefälhava-
rens riktlinjer för attackinsats, CE i:s karaktäristik över området från attacksynpunkt,
indelning i målområden, samverkansbehov, uppgifter om maximal insatsfrekvens,
snabbtankningsbehov, underrättelsebehov, samt planerade Iv-rännor. Underrättelsebe-
hovet exemplifierades med kartskisser där hamnar och kända flygplatser, radarstatio-
ner och stridsledningsradarstationer var utmärkta inom ett område betydligt större än
E i:s operationsområde.

För varje målområde fanns en text som beskrev CE i:s karaktäristik över området
sett från attacksynpunkt.

Milo S
Inom milo Syd organiseras i utgångsläget två 0-baser och tre T-baser attack samt inom
milo Väst — för vilket MBS i utgångsläget har luftoperativt ansvar — fem 0-baser at-
tack. På fält 8 — som i utgångsläget ej har betjäningsuppgifter attack — är T-basbetjäning
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ändock möjlig av # $ygplan A "%. Till fält & förde las jämväl huvuddelen av eskaderns 
ersättnings$ygplan.

(Information om attackrobotförråd borttagen. Förf anm). Laddning av rb '# är i in-
ledningsskedet be ordrad för två attackdivisioner (på Karlsborg och Såtenäs) och är för-
beredd på samtliga övriga O-baser.

Ledningsresurserna för taktisk ledning av attackförband inom området utgörs för-
utom av CE ! centrala upl l (…) av $ygstridsledarstab Syd samt CE ! upl % – som i 
utgångsläget fungerar som reserv-upl – bemannad med mindre styrka ur eskaderled-
ningen. Härutöver (nns för underhållsledning med mera inom området bland annat tre 
sektorstaber. Savakorganisation (nns i sektor S)! och S)%. Sambandet inom området är 
väl utbyggt och bedöms kunna fungera tillfredsställande även i det fall att reservnivåer 
skulle be höva utnyttjas.

Luftförsvaret inom milo Syd karaktäriseras av relativt stor koncentra tion av luftvärn 
(eldrörs- och robotluftvärn) längst i söder med jaktför band baserade något mer tillbaka-
draget. Koncentrationen av luftvärn kan i vissa områden medföra samordningsproblem 
för attack$yg och luftvärn främst i lägen då sambandet icke på grund av skador, kan 
fungera på avsett sätt. Detta gäller främst eldrörsluftvärn utan modern igenkänningsut-
rustning. Vår radartäckning över området är i utgångsläget god i södra delarna, mindre 
god i nordvästra och dålig över Västgötaområdet.

A 32A Lansen startar från krigsbas. Flygplanet tillhör F 6, som var den !ottilj som sist bytte sina Lansenplan 
mot AJ 37 Viggen. Detta skedde åren 1977–1978. Foto Å Andersson via SFF.

A 32A Lansen startarfrån krigsbas. Flygplanettillhör F 6, som var den flottilj som sist bytte sina Lansenplan
mot AJ 37 Viggen. Detta skedde åren 1977-1978. Foto A Andersson via SFF.

ändock möjlig av 4 flygplan A 32. Till falt 8 fördelas jämväl huvuddelen av eskaderns
ersättningsflygplan.

(Information om attackrobotförråd borttagen. Förf anm). Laddning av rb 04 är i in-
ledningsskedet beordrad för två attackdivisioner (på Karlsborg och Såtenäs) och är för-
beredd på samtliga övriga 0-baser.

Ledningsresurserna för taktisk ledning av attackförband inom området utgörs för-
utom av CE i centrala upl 1 (...) av flygstridsledarstab Syd samt CE i upl 2 — som i
utgångsläget fungerar som reserv-upl — bemannad med mindre styrka ur eskaderled-
ningen. Härutöver finns för underhållsledning med mera inom området bland annat tre
sektorstaber. Savakorganisation finns i sektor S i och S 2. Sambandet inom området är
väl utbyggt och bedöms kunna fungera tillfredsställande även i det fall att reservnivåer
skulle behöva utnyttjas.

Luftförsvaret inom milo Syd karaktäriseras av relativt stor koncentration av luftvärn
(eldrörs- och robotluftvärn) längst i söder med jaktförband baserade något mer tillbaka-
draget. Koncentrationen av luftvärn kan i vissa områden medföra samordningsproblem
för attackflyg och luftvärn främst i lägen då sambandet icke på grund av skador, kan
fungera på avsett sätt. Detta gäller främst eldrörsluftvärn utan modern igenkänningsut-
rustning. Var radartäckning över området är i utgångsläget god i södra delarna, mindre
god i nordvästra och dålig över Västgötaområdet.

"3



!!"

Kortaste tider för # kustinvasionsstyrkors överfart rör sig omkring ", $–% tim (om an-
griparen inte utgår från Danmark).

Milo Ö
I området inräknas även milo B. Inom milo organiseras i utgångsläget två O-baser (Häs-
slö, Eskilstuna) och tre T-baser attack (Malmen, Arlanda, fält !"). Därutöver har bas Ar-
boga bland annat till uppgift att vara beredd övergå till O-bas attack. (Information om 
attackrobotförråd borttagen. Förf anm). Samtliga amalternativ kan laddas inom milot.

Ledningsresurserna för taktisk ledning av attackförband utgörs, förutom av CE ! 
centrala upl l, av &ygstridsledarstab Öst samt för underhållsledning med mera två sek-
torstaber (O'! och O'$). Savakorganisation #nns i sektor O'! och O'$. Sambandet inom 
området är väl utbyggt och bedöms kunna fungera tillfredsställande även i det fall att re-
servnivåer skulle be höva utnyttjas.

Luftvärnet inom området karaktäriseras av relativt stor koncentration av luftvärn till 
kustområdet mellan Nynäshamn och Öregrund samt vid Bråviken. Koncentrationen 
av luftvärn kan i dessa områden medföra vissa samordningsproblem vid attackinsatser, 
främst i lägen då sambandet på grund av skador icke kan fungera på avsett sätt. Detta 
gäller främst eldrörsluftvärn utan modern igen känningsutrustning.

Jaktförbanden är baserade något mer tillbakadraget. Vår radartäckning över områdets 
centrala och södra delar bedöms som mycket god på alla höjder och som god – tillfreds-
ställande inom norra delen utom på lägre höjder där den bedöms som mindre god.

Kortaste tider för # invasionsstyrkas överfart rör sig omkring (–!) tim (( tim mot 
Gotland samt mot Uppland om Finland dis poneras av angriparen).

Milo NN
Inom milo NN organiseras i utgångsläget en T-bas attack (fält ""). Bas Frösön har till 
uppgift att bland annat vara beredd övergå till O-bas attack.  Inga attackförband #nns 
utgångsbaserade inom milo. Baserna är i utgångsläget väl utrustade med såväl speciell 
&ygmateriel, såsom till exempel balkar, som med attackammunition. Samtliga ammuni-
tionsalternativ, utom rb *", kan laddas inom milo. Attack- och jämväl övriga baser inom 
angränsande milo kan ut nyttjas vid behov för insats inom milo NN.

Ledningsresurserna för taktisk ledning av attackförband inom området utgörs för-
utom av CE ! centrala upl l, (…), (då CE ! är underställd eller lyder under MB) av sek-
torstab N+ i vilken attackavdelning organiserats. Savakorganisation #nns inte inom 
sektorn. Genom sektorstabens försorg genomförs jämväl underhållsledning med mera, 
vilken CE ! beträ,ande attackresursers utnyttjande kan påverka genom anvisningar till 
sektorchefen. Sambandet inom och till/från milo/sektorn är föremål för fort satt utbygg-
nad. För närvarande #nns relativt goda sambandsmöjligheter mellan CE ! upl och sek-
torstab N+ samt via N+ till attackbaserna. Kvalitén på förmedlade förbindelser kan dock 
vara mindre god vilket kan komma att medföra till exempel krav på repetition i N+.

Luftförsvaret inom milo karaktäriseras av eldrörsluftvärn vid viktigare förbindelse-
knutpunkter såsom broar, järnvägsstationer och hamnar samt vid &ygbaser. Jaktförsvaret 

Kortaste tider för fi kustinvasionsstyrkors överfart rör sig omkring 4, 5-8 tim (om an-
griparen inte utgår från Danmark).

Milo
I området inräknas även milo B. Inom milo organiseras i utgångsläget två 0-baser (Häs-
slö, Eskilstuna) och tre T-baser attack (Malmen, Arlanda, fat 14). Därutöver har bas Ar-
boga bland annat till uppgift att vara beredd övergå till 0-bas attack (Information om
attackrobotförråd borttagen. Förf anm). Samtliga amalternativ kan laddas inom milot.

Ledningsresurserna för taktisk ledning av attackförband utgörs, förutom av CE
centrala upl 1, av flygstridsledarstab Öst samt för underhållsledning med mera två sek-
torstaber (0 i och 0 5). Savakorganisation finns i sektor 0 i och 0 5. Sambandet inom
området är väl utbyggt och bedöms kunna fungera tillfredsställande även i det fall att re-
servnivåer skulle behöva utnyttjas.

Luftvärnet inom området karaktäriseras av relativt stor koncentration av luftvärn till
kustområdet mellan Nynäshamn och Öregrund samt vid Bråviken. Koncentrationen
av luftvärn kan i dessa områden medföra vissa samordningsproblem vid attackinsatser,
främst i lägen då sambandet på grund av skador icke kan fungera på avsett sätt. Detta
gäller främst eldrörsluftvärn utan modern igenkänningsutrustning.

Jaktförbanden är baserade något mer tillbakadraget. Vår radartäckning över områdets
centrala och södra delar bedöms som mycket god på alla höjder och som god — tillfreds-
ställande inom norra delen utom på lägre höjder där den bedöms som mindre god.

Kortaste tider för fi invasionsstyrkas överfart rör sig omkring 6-12, tim (6 tim mot
Gotland samt mot Uppland om Finland disponeras av angriparen).

Milo NN
Inom milo NN organiseras i utgångsläget en T-bas attack (fat 44). Bas Frösön har till
uppgift att bland annat vara beredd övergå till 0-bas attack. Inga attackförband finns
utgångsbaserade inom milo. Baserna är i utgångsläget väl utrustade med såväl speciell
flygmateriel, såsom till exempel balkar, som med attackammunition. Samtliga ammuni-
tionsalternativ, utom rb 04, kan laddas inom milo. Attack- och jämväl övriga baser inom
angränsande milo kan utnyttjas vid behov för insats inom milo NN.

Ledningsresurserna för taktisk ledning av attackförband inom området utgörs för-
utom av CE i centrala upl 1, (...), (då CE i är underställd eller lyder under MB) av sek-
torstab N3 i vilken attackavdelning organiserats. Savakorganisation finns inte inom
sektorn. Genom sektorstabens försorg genomförs jämväl underhållsledning med mera,
vilken CE i beträffande attackresursers utnyttjande kan påverka genom anvisningar till
sektorchefen. Sambandet inom och till/från milo/sektorn är föremål för fortsatt utbygg-
nad. För närvarande finns relativt goda sambandsmöjligheter mellan CE i upl och sek-
torstab N3 samt via N3 till attackbaserna. Kvaliten på förmedlade förbindelser kan dock
vara mindre god vilket kan komma att medföra till exempel krav på repetition i N3.

Luftförsvaret inom milo karaktäriseras av eldrörsluftvärn vid viktigare förbindelse-
knutpunkter såsom broar, järnvägsstationer och hamnar samt vid flygbaser. Jaktförsvaret
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är i utgångsläget koncentrerat till kustområdets centrala del. Luftvärnet är icke utrus-
tat med modern igenkänningsutrustning, vilket dock icke bedöms komma att medföra 
större svårigheter vid samordningen med attack#yg eftersom relativt goda möjligheter 
$nns för våra attackförband att operera i området utan att #yga genom luftvärnsområ-
den. Vid insatser intill räckviddsgränsen kan dock lägen uppstå då samordningsproblem 
måste lösas, vilket lämpligen bör ske genom sektorchefs befäl.

Vår radartäckning över området är i utgångsläget relativt god i centrala kustområdet, 
mindre god på lägre höjder inom områdets östra delar i övrigt. I områdets västra delar 
bedöms radartäckningen på alla höjder, utom de högsta, som dålig.

På $nska sidan $nns i stort sett endast en hamn, Mäntyluoto, som har större kapa-
citet för lastning av fartyg samt en användbar hamn i övrigt (Vasa). Överskeppningsti-
derna för en invasion mot till exempel Sundsvall-Härnö sandsområdet torde röra sig om 
lägst cirka % tim samt från Vasa mot Umeå om lägst cirka & tim.

En angripares luftförsvar kan i inledningsskedet utefter aktuell $nsk kuststräcka stöd-
jas på #ygbaser vid Vasa, Björneborg, Tampere och Kauhava, med luftbevakning och 
stridsledning från radarstation vid Tampere samt med luftbevakning från radarstationer 
vid Replot, Björneborg och Kauhava – allt under förutsättning att dessa anläggningar 
kan disponeras i användbart skick.

Enligt MB riktlinjer skulle, om läget så påfordrade, attack#yg insättas bland annat 
mot fartygs- och materielkoncentrationer i Mäntyluoto och Vasa hamnar.

Milo ÖN
Inom milo organiseras i utgångsläget en O-bas attack (fält '() samt en T-bas attack 
(Vidsel). En attackdivision är utgångsbaserad inom milo. Baserna är i utgångsläget väl 
utrustade med såväl speciell #ygmateriel, såsom till exempel balkar, som med attack-
ammunition. Samtliga ammunitionsalternativ, utom rb )*, kan laddas inom milo. At-
tack- och jämväl övriga baser inom angränsande eller längre bort belägna milo kan – och 
måste vid större insatser – utnyttjas för insats inom milo ÖN.

Ledningsresurserna för taktisk ledning av attackförband utgörs förutom av CE ! 
centrala upl l, (…), (då CE ! är underställd eller lyder under MB) av sektorstab ÖN & 
i vilken attackavdelning organiserats. Savakorganisation $nns inom sektorn. Genom 
sektorstabens försorg genomförs jämväl underhållsledning med mera, vilken CE ! be-
trä+ande attackresursers utnyttjande kan påverka genom anvisningar till sektorchefen. 
Sambandet inom och till/från milo/sektorn är föremål för fortsatt utbyggnad. För närva-
rande $nns sambandsmöjligheter mellan CE ! upl och sektorstab ÖN & samt via ÖN & 
till attackbaserna.  Kvalitén på förmedlade förbindelser kan dock vara sådan att om sam-
band CE ! – attack bas eftersträvas, repetition i ÖN & kan bli nödvändig och i vissa fall 
även i N &.

Luftförsvaret inom milo karaktäriseras av koncentration med eldrörsluftvärn till 
Kalixlinjen samt kring Boden och i viss mån Vännäs. Jaktförsvaret är i utgångsläget 
koncentrerat till Boden-Skellefteåområdet. Luftvärnet är icke utrustat med modern 
igenkänningsutrustning. Detta kan i vissa fall komma att medföra problem vid samord-

är i utgångsläget koncentrerat till kustområdets centrala del. Luftvärnet är icke utrus-
tat med modern igenkänningsutrustning, vilket dock icke bedöms komma att medföra
större svårigheter vid samordningen med attackflyg eftersom relativt goda möjligheter
finns för våra attackförband att operera i området utan att flyga genom luftvärnsområ-
den. Vid insatser intill räckviddsgränsen kan dock lägen uppstå då samordningsproblem
måste lösas, vilket lämpligen bör ske genom sektorchefs befäl.

Vår radartäckning över området är i utgångsläget relativt god i centrala kustområdet,
mindre god på lägre höjder inom områdets östra delar i övrigt. I områdets västra delar
bedöms radartäckningen på alla höjder, utom de högsta, som dålig.

På finska sidan finns i stort sett endast en hamn, Mäntyluoto, som har större kapa-
citet för lastning av fartyg samt en användbar hamn i övrigt (Vasa). Överskeppningsti-
derna för en invasion mot till exempel Sundsvall-Härnösandsområdet torde röra sig om
lägst cirka 7 tim samt från Vasa mot Umeå om lägst cirka 3 tim.

En angripares luftförsvar kan i inledningsskedet utefter aktuell finsk kuststräcka stöd-
jas på flygbaser vid Vasa, Björneborg, Tampere och Kauhava, med luftbevakning och
stridsledning från radarstation vid Tampere samt med luftbevakning från radarstationer
vid Replot, Björneborg och Kauhava — allt under förutsättning att dessa anläggningar
kan disponeras i användbart skick.

Enligt MB riktlinjer skulle, om läget så påfordrade, attackflyg insättas bland annat
mot fartygs- och materielkoncentrationer i Mäntyluoto och Vasa hamnar.

Milo ÖN
Inom milo organiseras i utgångsläget en 0-bas attack (fält 28) samt en T-bas attack
(Vidsel). En attackdivision är utgångsbaserad inom milo. Baserna är i utgångsläget väl
utrustade med såväl speciell flygmateriel, såsom till exempel balkar, som med attack-
ammunition. Samtliga ammunitionsalternativ, utom rb o4, kan laddas inom milo. At-
tack- och jämväl övriga baser inom angränsande eller längre bort belägna milo kan — och
måste vid större insatser — utnyttjas för insats inom milo ÖN.

Ledningsresurserna för taktisk ledning av attackförband utgörs förutom av CE
centrala upl 1, (...), (då CE i är underställd eller lyder under MB) av sektorstab ÖN 3
i vilken attackavdelning organiserats. Savakorganisation finns inom sektorn. Genom
sektorstabens försorg genomförs jämväl underhållsledning med mera, vilken CE i be-
träffande attackresursers utnyttjande kan påverka genom anvisningar till sektorchefen.
Sambandet inom och till/från milo/sektorn är föremål för fortsatt utbyKnad. För närva-
rande finns sambandsmöjligheter mellan CE i upl och sektorstab ÖN 3 samt via ÖN 3
till attackbaserna. Kvaliten på förmedlade förbindelser kan dock vara sådan att om sam-
band CE i — attackbas eftersträvas, repetition i ÖN 3 kan bli nödvändig och i vissa fall
även i N 3.

Luftförsvaret inom milo karaktäriseras av koncentration med eldrörsluftvärn till
Kalixlinjen samt kring Boden och i viss mån Vännäs. Jaktförsvaret är i utgångsläget
koncentrerat till Boden-Skellefteåområdet. Luftvärnet är icke utrustat med modern
igenkänningsutrustning. Detta kan i vissa fall komma att medföra problem vid samord-
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ning mellan luftvärn och attack#yg, främst då attackinsatser krävs i anslutning till södra 
delen av landgränsen Sverige-Finland. Vår radartäckning över området är i utgångsläget 
relativt god i kustområdet söder Kalix, mindre god på lägre höjder i övrigt öster Inlands-
banan samt dålig i området i övrigt på alla höjder, utom de högsta.

En angripares luftförsvar kan i inledningsskedet främst stödjas på #ygbaser vid Rova-
niemi, Kemi och Uleåborg med luftbevakning och stridsledning från radarstationer vid 
Rovaniemi och Sodankylä samt med enbart luftbevakning från radarstationer vid Enon-
tekiö, Kemi och Uleåborg – allt under förutsättning att dessa anläggningar kan dispone-
ras i användbart skick.

På $nska sidan Bottenviken $nns endast ett fåtal hamnar, användbara för ilastning av 
kustinvasionsstyrkor. Överfartstiderna från hamnar på sträckan Kemi-Brahestad torde 
röra sig om lägst c:a % tim.

Enligt MB riktlinjer skall vid anfall direkt ur fredsgruppering attack insättas till an-
fall öster landgränsen främst mot kommunikationer, lufttransportmedel på marken och 
fordonskolonner. Om $enden anfaller efter uppmarsch i Finland bör vår attack främst 
anfalla $endens framskjutna radarstationer och #yg baser. När anfall med marktrupper 
satts igång, bör första anfallsmålet vara $endens förbindelser över gränsälven och broar 
(de$léer) närmast öster därom. I främre avvärjningszonen skall försvaret främst stödas av 
starkast möjliga befästningar, av artilleri och där artilleri ej kan nå, av attack#yg. Vid för-
svar av havs- och kustområdet ges #ygunderstöd främst genom attackanfall mot mål på 
sjön (landstigningsfartyg, förrådsfartyg) och mot ilastningshamnar. !&

Utvecklingen på bassidan
Hösten !'"( blev den nya basen fält &% Byholma klar och togs sedan i bruk av en av 
F !):s divisioner som O-bas attack. Ungefär samtidigt blev ett uppställningsområde till 
Hagshultsbasen, som också användes av F !), klart.!' Byholmabasens tid som O-bas at-
tack blev emellertid kort.

I april !'") yttrade sig CE ! över ett förslag från CFV angående #ygvapnets basering. 
Han underströk att ett minskat antal divisioner ökade betydelsen av att snabbt kunna 
omgruppera E !:s resurser och därför var det önskvärt att antalet baser inte blev för li-
tet. Fält & Moholm och Lidköping skulle nedgraderas till reservbaser, men CE ! ville 
att de ändå skulle tilldelas permanent betjäningskapacitet för att förbättra bassystemet 
uthållighet. Han ville också behålla Hässlö som O-bas attack, bland annat eftersom där 
redan byggts ett förråd för RB *+. För att förbättra basläget vid ett anfall mot norra Sve-
rige ville han ha till stånd en utbyggnad av det planerade fält ,* (Gällivare/Jokkmokk) 
och Kiruna borde iordningställas som snabbtankningsbas.(*

Enligt OpO !'"& hade E !:s utgångsbasering ändrats i och med att två baser utgått i 
samband med att antalet divisioner minskade till tio. Det var fält & Moholm och fält &% 
Byholma som hade strukits och dessutom övertog F !) Eskilstunabasen i stället för Byhol-
ma. En annan nyhet var att två baser skulle vara beredda att vid behov övergå till O-bas 
attack, Arboga och Frösön. Åtta baser, fält &% Byholma, den nya fält &) Kosta, Hults-
fred, Malmen, Arlanda, fält !+ Tierp, fält ++ Kubbe och Vidsel skulle vara T-bas attack.(!

ving mellan luftvärn och attackflyg, främst då attackinsatser krävs i anslutning till södra
delen av landgränsen Sverige-Finland. Vår radartäckning över området är i utgångsläget
relativt god i kustområdet söder Kalix, mindre god på lägre höjder i övrigt öster Inlands-
banan samt dålig i området i övrigt på alla höjder, utom de högsta.

En angripares luftförsvar kan i inledningsskedet främst stödjas på flygbaser vid Rova-
niemi, Kemi och Uleåborg med luftbevakning och stridsledning från radarstationer vid
Rovaniemi och Sodankylä samt med enbart luftbevakning från radarstationer vid Enon-
tekiö, Kemi och Uleåborg — allt under förutsättning att dessa anläKningar kan dispone-
ras i användbart skick

På finska sidan Bottenviken finns endast ett fåtal hamnar, användbara för ilastning av
kustinvasionsstyrkor. Överfartstidema från hamnar på sträckan Kemi-Brahestad torde
röra sig om lägst c:a 5 tim.

Enligt MB riktlinjer skall vid anfall direkt ur fredsgruppering attack insättas till an-
fall öster landgränsen främst mot kommunikationer, lufttransportmedel på marken och
fordonskolonner. Om fienden anfaller efter uppmarsch i Finland bör vår attack främst
anfalla fiendens framskjutna radarstationer och flygbaser. När anfall med marktrupper
satts igång, bör första anfallsmålet vara fiendens förbindelser över gränsälven och broar
(defileer) närmast öster därom. I främre avvärjningszonen skall försvaret främst stödas av
starkast möjliga befästningar, av artilleri och där artilleri ej kan nå, av attackflyg. Vid för-
svar av havs- och kustområdet ges flygunderstöd främst genom attackanfall mot mål på
sjön (landstigningsfartyg, förrådsfartyg) och mot ilastningshamnar."

Utvecklingen på bassidan
Hösten 1962 blev den nya basen fält 85 Byholma klar och togs sedan i bruk av en av
F 17:s divisioner som 0-bas attack. Ungefår samtidigt blev ett uppställningsområde till
Hagshultsbasen, som också användes av F 17, klart.19 Byholmabasens tid som 0-bas at-
tack blev emellertid kort.

I apri11967 yttrade sig CE i över ett förslag från CFV angående flygvapnets basering.
Han underströk att ett minskat antal divisioner ökade betydelsen av att snabbt kunna
omgruppera E Es resurser och därför var det önskvärt att antalet baser inte blev för li-
tet. Fält 8 Moholm och Lidköping skulle nedgraderas till reservbaser, men CE i ville
att de ändå skulle tilldelas permanent betjäningskapacitet för att förbättra bassystemet
uthållighet. Han ville också behålla Hässlö som 0-bas attack, bland annat eftersom där
redan byggts ett förråd för RB 04. För att förbättra basläget vid ett anfall mot norra Sve-
rige ville han ha till stånd en utbyggnad av det planerade fat 3o (Gällivare/Jokkmokk)
och Kiruna borde iordningställas som snabbtankningsbas.'°

Enligt Op0 1968 hade E Es utgångsbasering ändrats i och med att två baser utgått i
samband med att antalet divisioner minskade till tio. Det var fat 8 Moholm och fält 85
Byholma som hade strukits och dessutom övertog F 17 Eskilstunabasen i stället för Byhol-
ma. En annan nyhet var att två baser skulle vara beredda att vid behov övergå till 0-bas
attack, Arboga och Frösön. Åtta baser, flit 85 Byholma, den nya fat 87 Kosta, Hults-
fred, Malmen, Arlanda, fält i4 Tierp, fält 44 Kubbe och Vidsel skulle vara T-bas attack.'I
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Utgångsgrupperingen blev därefter:
!/F # fält # Hasslösa
$/F # Karlsborg
!/F " Såtenäs
$/F " fält $% Råda
&/F " Lidköping
!/F !' Hässlö
$/F !' Gunnarn
!/F !" Hagshult
$/F !" Uråsa
&/F !" Eskilstuna$$

I december !("% )ck CE ! återigen tillfälle att yttra sig över bassystemets utveckling och 
över dess operativa inriktning. Han ville i själva verket ha till stånd en omarbetning av 
planerna för bassystemet, eftersom han ansåg att de var onödigt omfattande med hän-
syn till de ekonomiska medel och personella tillgångar som stod till buds. Dessutom 
skulle *era av de satsningar som var på gång och som var anpassade för !("%-talets sys-
tem inte komma att behövas på !(+%-talet. Han vände sig också mot de nya begreppen 

Hasslösabasen (fält 6), var ursprung-
ligen ett gammalt krigs!ygfält be-
läget en mil sydost om Lidköping. 
Banan byggdes 1956 och på denna 
kartskiss från 1961 syns det bakre 
klargöringsområde (Bakom) för två 
divisioner som byggdes. Närmare 
fältet (vid si"ran 9) fanns ett mindre 
Bakom med ett fåtal !ygplanplatser.
Skiss Krigsarkivet.

Utgångsgrupperingen blev därefter:
1/F 6 fält 6 Hasslösa
2/F 6 Karlsborg
1/F 7 Såtenäs
2/F 7 fält 20 Råda
3/F 7 Lidköping
1/F 15 Hässlö
2/F 15 Gunnarn
1/F 17 Hagshult
2/F 17 Uråsa
3/F 17 Eskilstuna"

I december 1970 fick CE i återigen tillfälle att yttra sig över bassystemets utveckling och
över dess operativa inriktning. Han ville i själva verket ha till stånd en omarbetning av
planerna för bassystemet, eftersom han ansåg att de var onödigt omfattande med hän-
syn till de ekonomiska medel och personella tillgångar som stod till buds. Dessutom
skulle flera av de satsningar som var på gång och som var anpassade för 1970-talets sys-
tem inte komma att behövas på 1980-talet. Han vände sig också mot de nya begreppen

Hasslösabasen (fält 6), var ursprung-
ligen ett gammalt krigsflygfält be-
läget en mil sydost om Lidköping.
Banan byggdes 1956 och på denna
kartskiss från 1961 syns det bakre
klargöringsområde (Bakom) för två
divisioner som byggdes. Närmare
fältet (vid siffran 9) fanns ett mindre
Bakom med ett fåtal flygplanplatser.
Skiss Krigsarkivet.

I JAKTPLATTA
2 ALLMAN vX6
3 nOTE3PLATS
4 KLAR60U6ScriRADE
6 AMVX6AR
7 61t6mAD m o m
8 —  D I V  j
9 KC•BARA(K
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huvudbas och framskjuten bas, som enligt CFV skulle ersätta de tidigare begreppen 
O-bas och T-bas.

!#$% fanns &" huvudbaser och enligt CFV:s planering skulle detta !#"% ha minskat 
till '" stycken. Så många huvudbaser gick det inte, med tanke på ekonomin, att byg-
ga ut, enligt CE !. Samtliga huvudbaser skulle nämligen ha ett eller (era Framom för 
jaktrote, ett Bakom med tio platser för en attackdivision, samt platser för två till fyra 
spanings(ygplan. Dessutom skulle det )nnas ett Uom för en division, samt snabbtank-
ningsmöjligheter för en attackgrupp. Av de framskjutna baserna skulle vissa ha Bakom 
för en grupp.

Hänsyn måste enligt CE ! tas till överbefälhavarens direktiv, hotbild, operativ och 
taktisk handlingsfrihet, insatsberedskap och skydd i fred, personalläge, tillgång på ma-
teriel och ammunition, ekonomi och redan existerande basers utbyggnad. E ! behövde 
O-baser som skulle klara ordinarie basering av en attackdivision och de skulle ha ett 
Bakom med !% klargöringsplatser och ett Uom med !'–!* uppställningsplatser. På en 
O-bas lätt attack skulle en lätt attackdivision kunna baseras och även där skulle )n-
nas ett Bakom med !% klargöringsplatser och ett Uom med !'–!* uppställningsplatser.

På en T-bas attack respektive lätt attack skulle för tillfällig basering av en attackdi-
vision )nnas ett Bakom med !% klargöringsplatser. Reservbas attack skulle vara förbe-
redd för basering av en attackdivision och ha ett Bakom med !% klargöringsplatser och 
snabbtankningsbaserna skulle ha kapacitet för tankning av två divisioner AJ &$, grupp-
vis varannan timme, fem–sex gånger per dygn. CE ! ville ha åtta O-bas attack, fem O-
bas lätt attack, tolv T-bas attack och sju reservbaser attack. Av de av honom föreslagna 
baserna var det åtta som inte hade något Bakom och fyra baser var ännu inte byggda. 
Förslaget skulle i jämförelse med CFV:s förslag ändå utgöra en väsentlig minskning av 
den totala kostnaden.

Enligt CFV:s förslag skulle en attackdivision komma att få ändrad utgångsbasering 
från södra Sverige till Nedre Norrland, men CE ! kunde inte se några skäl som talade 
för detta. Han ville därför att den av CFV föreslagna O-baseringen av en division på 
Frösön skulle strykas och föredrog att behålla divisionen i Västergötland. Orsaken var 
att Frösön med hänsyn till räckvidden var olämplig som bas vid insats mot nordost och 
sydost. CE !:s samlade förslag för E !:s framtida basering blev som följer:

O-bas attack
Uråsa, Hagshult, Karlsborg, fält + Hasslösa, fält '% Råda, Såtenäs, Eskilstuna och 
Gunnarn

O-bas lätt attack
Fält *+ Färila, Gunnarn, Vidsel, fält *# Jokkmokk och Gällivare

T-bas attack
Fält ", Byholma, fält "$ Kosta, Hultsfred, Malmen, fält ," Björkvik, Hässlö, fält !* 
Tierp, fält ** Kubbe, Vidsel, fält *# Jokkmokk, fält *% Fällfors och fält *! Åmsele

huvudbas och framskjuten bas, som enligt CFV skulle ersätta de tidigare begreppen
0 -bas och T-bas.

1970 fanns 38 huvudbaser och enligt CFV:s planering skulle detta 1980 ha minskat
till 28 stycken. Så många huvudbaser gick det inte, med tanke på ekonomin, att byg-
ga ut, enligt CE r. Samtliga huvudbaser skulle nämligen ha ett eller flera Framom för
jaktrote, ett Bakom med tio platser för en attackdivision, samt platser för två till fyra
spaningsflygplan. Dessutom skulle det finnas ett Uom för en division, samt snabbtank-
ningsmöjligheter för en attackgrupp. Av de framskjutna baserna skulle vissa ha Bakom
för en grupp.

Hänsyn måste enligt CE i tas till överbefälhavarens direktiv, hotbild, operativ och
taktisk handlingsfrihet, insatsberedskap och skydd i fred, personalläge, tillgång på ma-
teriel och ammunition, ekonomi och redan existerande basers utbyggnad. E i behövde
0 -baser som skulle klara ordinarie basering av en attackdivision och de skulle ha ett
Bakom med ro klargöringsplatser och ett Uom med 12-14 uppställningsplatser. På en
0 -bas lätt attack skulle en lätt attackdivision kunna baseras och även där skulle fin-
nas ett Bakom med ro klargöringsplatser och ett Uom med 12-14 uppställningsplatser.

På en T-bas attack respektive lätt attack skulle för tillfällig basering av en attackdi-
vision finnas ett Bakom med ro klargöringsplatser. Reservbas attack skulle vara förbe-
redd för basering av en attackdivision och ha ett Bakom med ro klargöringsplatser och
snabbtankningsbaserna skulle ha kapacitet för tankning av två divisioner AJ 37, grupp-
vis varannan timme, fem—sex gånger per dygn. CE i ville ha åtta 0-bas attack, fem 0-
bas lätt attack, tolv T-bas attack och sju reservbaser attack. Av de av honom föreslagna
baserna var det åtta som inte hade något Bakom och fyra baser var ännu inte byggda.
Förslaget skulle i jämförelse med CFV:s förslag ändå utgöra en väsentlig minskning av
den totala kostnaden.

Enligt CFV:s förslag skulle en attackdivision komma att få ändrad utgångsbasering
från södra Sverige till Nedre Norrland, men CE i kunde inte se några skäl som talade
för detta. Han ville därför att den av CFV föreslagna 0-baseringen av en division på
Frösön skulle strykas och föredrog att behålla divisionen i Västergötland. Orsaken var
att Frösön med hänsyn till räckvidden var olämplig som bas vid insats mot nordost och
sydost. CE Es samlade förslag för E Es framtida basering blev som följer:

0-bas attack
Uråsa, Hagshult, Karlsborg, fält 6 Hasslösa, fält 20 Råda, Såtenäs, Eskilstuna och
Gunnarn

0-bas Hitt attack
Fält 46 Färila, Gunnarn, Vidsel, fält 49 Jokkmokk och Gällivare

T-bas attack
Fält 85 Byholma, fält 87 Kosta, Hultsfred, Malmen, fält 58 Björkvik, Hässlö, fält 14
Tierp, fält 44 Kubbe, Vidsel, fält 49 Jokkmokk, fält 4o Fällfors och fält 41 Åmsele
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Reservbas attack
Fält # Moholm, Lidköping, fält $% Strängnäs, Frösön, fält &' Kramfors, Lycksele och 
Arvidsjaur.('

Eskaderns stridsvärde och överlevnadsmöjligheter
Eskaderns stridsvärde var naturligtvis beroende av ett antal olika faktorer, av vilka en var 
piloternas trä)säkerhet. Under E !:s eskaderövningar och tillämpningsövningar !"*+–
!"*( utfördes ett stort antal attackföretag med skarp ammunition. Anfallen utfördes 
som regel med reducerad ammunitionslast mot riktpunkt (pyra mid, måltavla eller lik-
nande) som representerade ett tänkt måls mitt.

Resultaten från övningarna utvärderades och räknades om till full last mot två oli-
ka typer av fartygsmål, trupptransportfartyg med dimensionerna !++ x !$ m och land-
stigningsfarkost på $+ x % m. Trä)resultaten, det vill säga andelen ,ygplananfall med 
verkan, vid anfall mot trupptransportfartyg blev med raketer *% procent, med $+ kg 
bomber *" procent och med ($+ kg bomber &" procent. Vid anfall mot landstignings-
farkost hade *! procent, $# procent respektive &! procent av anfallen verkan. Detta vi-
sade att det fortfarande behövdes två ,ygplansanfall för att uppnå ett sänkt fartyg vid 
dykanfall. Vid robotanfall med RB +& skulle emellertid ett ,ygplan sättas in mot varje 
trupptransportfartyg och jagare, och två ,ygplan mot kryssare.

Major P Th Svensson, !ygchef på F 6 och senare !ottiljchef för F 17, och en grupp attack!ygare under 
ordergivning och förberedelser för !ygning. Foto SFF.

Reservbas attack
Fält 8 Moholm, Lidköping, fält 57 Strängnäs, Frösön, fält 43 Kramfors, Lycksele och
Arvidsjaur.'3

Eskaderns stridsvärde och överlevnadsmöjligheter
Eskaderns stridsvärde var naturligtvis beroende av ett antal olika faktorer, av vilka en var
piloternas träffsäkerhet. Under E i:s eskaderövningar och tillämpningsövningar 1960-
1962 utfördes ett stort antal attackföretag med skarp ammunition. Anfallen utfördes
som regel med reducerad ammunitionslast mot riktpunkt (pyramid, måltavla eller lik-
nande) som representerade ett tänkt måls mitt.

Resultaten från övningarna utvärderades och räknades om till full last mot två oli-
ka typer av fartygsmål, trupptransportfartyg med dimensionerna wo x 15 m och land-
stigningsfarkost på 5o x 7 m. Träffresultaten, det vill säga andelen flygplananfall med
verkan, vid anfall mot trupptransportfartyg blev med raketer 67 procent, med 5o kg
bomber 69 procent och med 25o kg bomber 49 procent. Vid anfall mot landstignings-
farkost hade 6i procent, 58 procent respektive 41 procent av anfallen verkan. Detta vi-
sade att det fortfarande behövdes två flygplansanfall för att uppnå ett sänkt fartyg vid
dykanfall. Vid robotanfall med RB 04 skulle emellertid ett flygplan sättas in mot varje
trupptransportfartyg och jagare, och två flygplan mot kryssare.

Major PTh Svensson, flygchef på F 6 och senare flottiljchef för F 17, och en grupp attackflygare under
ordergivning och förberedelser för flygning. Foto SFF
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En annan faktor som begränsade stridsvärdet var den $ygande personalens uthål-
lighet, eftersom den satte gränsen för hur lång tid som en hög insatsfrekvens kunde 
vidmakthållas. Uthålligheten var beroende av bland annat moral, stridsvilja, divisions-
chefens ledarförmåga, krigsläget, väder- och belysningsförhållanden, samt den påver-
kan som krigsförluster skulle komma att ha. Av erfarenheter från övningar i fred kunde 
man dra slutsatsen att varje förare kunde utföra tre till fem företag per dygn under en 
tiodagarsperiod, förutsatt att han kunde beredas åtta timmars sammanhängande vila.

Fem företag per dygn avsåg upprepade företag mot samma mål, som krävde ringa 
förberedelser, och som företogs under bra väder och dagtid. Om man tog hänsyn till 
krigsförluster och sjunkande stridsmoral ansågs den lägre si%ran kunna användas som 
genomsnittligt värde, vilket innebar att varje division kunde insättas sex gånger per 
dygn under en tiodagarsperiod.

En annan begränsande faktor var motverkan av &entligt luftvärn, och för att se vilka 
risker E !:s $ygplan löpte för att bli nedskjutna kunde man genomföra prov med hjälp 
av svenskt luftvärn. Teoretiska beräkningar visade att för luftvärnstropp m/'( varierade 
den radiella spridningen i förhållande till framförhållningspunkten med ' till !) m be-
roende på skjutavstånd. För att undvika att trä%as borde ett $ygplan därför manövreras 

En A 32A Lansen från F 17 Kallinge landar. På F 17 fanns A 32A kvar till 1975. Redan 1973 bytte två av !ottil-
jens tre divisionerna ut sina A 32:or mot J 35 Draken och gick därmed över från attack till jakt. Foto SFF.

En annan faktor som begränsade stridsvärdet var den flygande personalens uthål-
lighet, eftersom den satte gränsen för hur lång tid som en hög insatsfrekvens kunde
vidmakthållas Uthålligheten var beroende av bland annat moral, stridsvilja, divisions-
chefens ledarförmåga, krigsläget, väder- och belysningsförhållanden, samt den påver-
kan som krigsförluster skulle komma att ha. Av erfarenheter från övningar i fred kunde
man dra slutsatsen att varje förare kunde utföra tre till fem företag per dygn under en
tiodagarsperiod, förutsatt att han kunde beredas åtta timmars sammanhängande vila.

Fem företag per dygn avsåg upprepade företag mot samma mål, som krävde ringa
förberedelser, och som företogs under bra väder och dagtid. Om man tog hänsyn till
krigsförluster och sjunkande stridsmoral ansågs den lägre siffran kunna användas som
genomsnittligt värde, vilket innebar att varje division kunde insättas sex gånger per
dygn under en tiodagarsperiod.

En annan begränsande faktor var motverkan av fientligt luftvärn, och för att se vilka
risker E i:s flygplan löpte för att bli nedskjutna kunde man genomföra prov med hjälp
av svenskt luftvärn. Teoretiska beräkningar visade att för luftvärnstropp m/48 varierade
den radiella spridningen i förhållande till framförhållningspunkten med 4 till 17 m be-
roende på skjutavstånd. För att undvika att träffas borde ett flygplan därför manövreras

En A 32A Lansen från F 17 Kallinge landar. På F 17 fanns A 32A kvar till 1975. Redan 1973 bytte två av flottil-
jens tre divisionerna ut sina A 32:or mot 135 Draken och gick därmed över från attack till jakt. Foto SFF
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så att förändringen i #ygplanets bana var större än $–!% m. Praktiska prov hade också 
visat att inom E ! anbefallda undanmanövrer vid anfall mot luftvärnsförsvarade mål 
gav tillräckligt stora förändringar i #ygplanets bana. Även små variationerna i bana och 
hastighet i slutfasen av ett anfall begränsade luftvärnets trä&möjligheter.

Luftvärnets verkan mot anfallande förband i småbruten terräng undersöktes och för-
söken omfattade anfall mot mål vid #ygfält försvarat av tre luftvärnstroppar i normal 
gruppering. En attackdivision under in#ygning på lägsta höjd fångades av spanings-
radar på i genomsnitt %–' km avstånd, men #ygning på lägsta höjd gav ändå e&ektivt 
skydd och under ett väl genomfört dykanfall blev bara ett eller två av #ygplanen be-
skjutna. Under väl genomförda låganfall i division med fallskärmsbomber undgick di-
visionen helt beskjutning och vid an#ygning i stridsgrupp och samtidigt dykanfall och 
låganfall blev färre dykanfallande #ygplan beskjutna.

De slutsatser som drogs av dessa försök var att:
– robotanfall normalt skulle ske utanför luftvärnets räckvidd. Sjöstridskrafter och 

luftvärnsfartyg grupperade runt målet borde bekämpas med RB ($ för att mins-
ka riskerna för övriga anfallande #ygplan.

– dykanfall borde ske i division eller större förband och koncentrerat i tiden. Stig-
ningen skulle ske under sväng och under ändring av stigvinkel och svängradie, 
igång i dykning genom sväng eller halvrollsliknande rörelse, följt av ut#ygning 
med hög fart under svag sväng och tryckning till lägsta höjd.

– låganfall med  fallskärmsbomber skulle utföras koncentrerat i tid, #ygningen på 
fällningshöjd skulle vara så kort som inriktning och fällning medgav.

– buntanfall (numer räknat som reservmetod) skulle utföras så att upptagning 
skedde från lägsta höjd så sent som möjligt och utan att buntbanan föregicks av 
rakbana.

– topprollsanfall var jämförbart med ett dykanfall i brant dykvinkel. Med stör-
re styrka än grupp måste anfallet ske i kolonn, vilket ökade riskerna genom att 
luftvärnet då kunde beskjuta grupp efter grupp."$

Stridse&ekten var också avhängig de materiella förluster man var tvungen att räkna 
med. En analys av de haverier som skedde med A )"A visar att mer än !!( #ygplan av-
skrevs efter skada eller totalhaveri mellan !*+% och !*%%. Detta betyder att i genom-

Utprovning av telemotmedel
1965–1966 hade en av divisionerna vid F 7 (1/F 7) huvudansvaret för utprovning av motmedel. Divisionen 
provade då ut och tog fram anvisningar för radarvarnare och för remskapslar. Denna utprovning hade stor 
betydelse även för motsvarande utveckling inom luftförsvaret, luftvärnet och marinen. Successivt utbildade 
1/F 7 övriga förband i användning av telemotmedel respektive minimering av störverkan.  En elektronisk stör-
apparat, som också skulle installeras på attackförbanden, fungerade inte på avsett vis utan blev i stället en 
hjälp för den som skulle störas ut, luftvärnet. Den blev aldrig operativ. 1/F 7 ansvarade även för utprovning av 
taktik och nya system, till exempel den nya 120 kg-bomben.25

så att förändringen i flygplanets bana var större än 4-17 m. Praktiska prov hade också
visat att inom E i anbefallda undanmanövrer vid anfall mot luftvärnsförsvarade mål
gav tillräckligt stora förändringar i flygplanets bana. Även små variationerna i bana och
hastighet i slutfasen av ett anfall begränsade luftvärnets träffmöjligheter.

Luftvärnets verkan mot anfallande förband i småbruten terräng undersöktes och för-
söken omfattade anfall mot mål vid flygfält försvarat av tre luftvärnstroppar i normal
gruppering. En attackdivision under inflygning på lägsta höjd Pangades av spanings-
radar på i genomsnitt 7-8 km avstånd, men flygning på lägsta höjd gav ändå effektivt
skydd och under ett väl genomfört dykanfall blev bara ett eller två av flygplanen be-
skjutna. Under väl genomförda låganfall i division med fallskärmsbomber undgick di-
visionen helt beskjutning och vid anflygning i stridsgrupp och samtidigt dykanfall och
låganfall blev färre dykanfallande flygplan beskjutna.

De slutsatser som drogs av dessa försök var att:
— robotanfall normalt skulle ske utanför luftvärnets räckvidd. Sjöstridskrafter och

luftvärnsfartyg grupperade runt målet borde bekämpas med RB 04 för att mins-
ka riskerna för övriga anfallande flygplan.
dykanfall borde ske i division eller större förband och koncentrerat i tiden. Stig-
ningen skulle ske under sväng och under ändring av stigvinkel och svängradie,
igång i dykning genom sväng eller halvrollsliknande rörelse, följt av utflygning
med hög fart under svag sväng och tryckning till lägsta höjd.
låganfall med fallskärmsbomber skulle utföras koncentrerat i tid, flygningen på
fällningshöjd skulle vara så kort som inriktning och fällning medgav.
buntanfall (numer räknat som reservmetod) skulle utföras så att upptagning
skedde från lägsta höjd så sent som möjligt och utan att buntbanan föregicks av
rakbana.

— topprollsanfall var jämförbart med ett dykanfall i brant dykvinkel. Med stör-
re styrka än grupp måste anfallet ske i kolonn, vilket ökade riskerna genom att
luftvärnet då kunde beskjuta grupp efter grupp.'4

Stridseffekten var också avhängig de materiella förluster man var tvungen att räkna
med. En analys av de haverier som skedde med A 32A visar att mer än no flygplan av-
skrevs efter skada eller totalhaveri mellan 1957 och 1977. Detta betyder att i genom-

Utprovning av telemotmedel
1965-1966 hade en av divisionerna vid F 7 (1/F 7) huvudansvaret för utprovning av motmedel. Divisionen
provade då ut och tog fram anvisningar för radarvarnare och för remskapslar. Denna utprovning hade stor
betydelse även för motsvarande utveckling inom luftförsvaret, luftvärnet och marinen. Successivt utbildade
1/F 7 övriga förband i användning avtelemotmedel respektive minimering av störverkan. En elektronisk stör-
apparat, som också skulle installeras på attackförbanden, fungerade inte på avsett vis utan blev i stället en
hjälp för den som skulle störas ut, luftvärnet. Den blev aldrig operativ. 1/F 7 ansvarade även för utprovning av
taktik och nya system, till exempel den nya 120 kg-bomben."
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snitt förlorade #ygvapnet under den period som A $"A var i aktiv tjänst fem #ygplan 
varje år. Åren !%&'–!%(! förlorades under en fyraårsperiod $" #ygplan. En annan topp 
kom !%)*–!%)!, då !' #ygplan kasserades under två år på grund av haverier. Dessa si+-
ror motsvarade en materielförlust i omfattningen fem–sex procent räknat på årsbasis."(

I krig räknade man för attack#yget med sexprocentig #ygplansförlust per företag i 
luften och dessutom fem procent per dygn på marken. Med tre företag per dygn skulle 
alltså "$ procent av insatta #ygplan gå förlorade varje dygn. Personalförlusterna skulle 
bli något lägre, eftersom en del besättningar förväntades kunna rädda sig med hjälp av 
fallskärmshopp över eget område och en del av de #ygplan som förstördes på marken 
skulle vara tomma.")

Vilka krav ställdes då på besättningarna? Enligt ”CE ! operativa krav för attackdivi-
sion (FFSU A $")” från !%(' skulle attackeskaderns piloter klara an- och åter#ygning i 
dåligt väder eller mörker gruppvis på !** m höjd över hav och "** m höjd över land. 
Momentant skulle man klara att #yga i division på !* m höjd över hav och "* m höjd 
över land. Under instrument#ygningsförhållanden skulle man klara av att genomföra 
undanmanövrer i sammanhållen grupp vid anfall av ,entlig jakt. I bra sikt skulle man 
klara undanmanövrer i rote eller grupp och kunna utnyttja #ygplanets maxprestanda, 
exempelvis i maxsvängar och så kallad slingring.

Vid dykbombfällning skulle seriens medelpunkt ligga maximalt -*–&* m från av-

Flankanfallet
Flankanfal let är ett av de största framstegen någonsin vad avser attack!ygtaktik. An fallande !ygplan läggs 
i lång!ank. Däri genom har förbandets !ygförare enbart en sida att hålla uppsikt på. Förarna kan därmed 
manövrera ganska fritt och samtidigt målspana, rikta in !ygplanet, avfyra och ta sig därifrån på bästa möj-
liga sätt.

Anfallet genomförs i stort enligt följan de: Anfallsförbandet !yger in i lång!ank med högsta fart, på läg-
sta höjd och mot en punkt cirka 2,5 km bortom målet med knappt 45° avvikelse till avsedd anfalls riktning. På 
cirka 5,5 km avstånd till må let sker upptagning med cirka 3 g, farten minskar. Efter någon sekund, på ett par 
hundra meters höjd, beroende på typ av vapen, sker individuell halvroll och sväng in mot målet, målfattning, 
roll tillbaka och rakt ut mot målet i dykning, fartökning. Siktet bär och efter två-fyra sekunder sker avfyring 
på avstånd 1 500-2 000 m till må let. Kort upptagning, individuell halvroll ned på lägsta höjd samtidigt med 
sväng upp mot åter!ygningskurs. Tiden över läg sta höjd är mindre än 30 sekunder. Tiden på rakbana är min-
dre än fem sekunder och då under acceleration.

Flankanfallsmetodiken är synnerligen avancerad. Den ställer stora krav på be sättningarna. Metoden 
medför ytterst sto ra svårigheter för luftvärnssystemen att verka. Den korta tiden på rakbana medför allt-
för kort prediktionstid för luftvärnssystemen och/eller att avlossade projektiler diverge rar i förhållande till 
!ygplanets bana.28

I och med att !ankanfallet infördes 1963/64 som standard inom E 1, senare även för jaktförband som 
deltog i attackuppdrag, så ökade förbandens överlevnadsmöjligheter högst väsentligt, samtidigt som också 
möjligheterna att verka ökade något. Detta innebar ett stort moraliskt stöd för besättningarna.29

snitt förlorade flygvapnet under den period som A 32A var i aktiv tjänst fem flygplan
varje år. Åren 1958-1961 förlorades under en fyraårsperiod 32 flygplan. En annan topp
kom 197o-1971, då 18 flygplan kasserades under två år på grund av haverier. Dessa siff-
ror motsvarade en materielförlust i omfattningen fem—sex procent räknat på årsbasis."

I krig räknade man för attackflyget med sexprocentig flygplansförlust per företag i
luften och dessutom fem procent per dygn på marken. Med tre företag per dygn skulle
alltså 23 procent av insatta flygplan gå förlorade varje dygn. Personalförlusterna skulle
bli något lägre, eftersom en del besättningar förväntades kunna rädda sig med hjälp av
fallskärmshopp över eget område och en del av de flygplan som förstördes på marken
skulle vara tomma.'7

Vilka krav ställdes då på besättningarna? Enligt "CE i operativa krav för attackdivi-
sion (FFSU A 32)" från 1968 skulle attackeskaderns piloter klara an- och återflygning i
dåligt väder eller mörker gruppvis på wo m höjd över hav och 200 m höjd över land.
Momentant skulle man klara att flyga i division på jo m höjd över hav och 20 m höjd
över land. Under instrumentflygningsförhållanden skulle man klara av att genomföra
undanmanövrer i sammanhållen grupp vid anfall av fientlig jakt. I bra sikt skulle man
klara undanmanövrer i rote eller grupp och kunna utnyttja flygplanets maxprestanda,
exempelvis i maxsvängar och så kallad slingring.

Vid dykbombfällning skulle seriens medelpunkt ligga maximalt 40-50 m från av-

Flankanfallet
Flankanfallet är ett av de största framstegen någonsin vad avser attackflygtaktik. Anfallande flygplan läggs
i långflank. Därigenom har förbandets flygförare enbart en sida att hålla uppsikt på. Förarna kan därmed
manövrera ganska fritt och samtidigt målspana, rikta in flygplanet, avfyra och ta sig därifrån på bästa möj-
liga sätt.

Anfallet genomförs i stort enligt följande: Anfallsförbandetflyger in i långflank med högsta fart, på läg-
sta höjd och mot en punkt cirka 2,5 km bortom målet med knappt 45° avvikelse till avsedd anfallsriktning. På
cirka 5,5 km avstånd till målet sker upptagning med cirka 3 g, farten minskar. Efter någon sekund, på ett par
hundra meters höjd, beroende på typ av vapen, sker individuell halvroll och sväng in mot målet, målfattning,
roll tillbaka och rakt ut mot målet i dykning, fartökning. Siktet bär och efter två-fyra sekunder sker avfyring
på avstånd 1500-2 000 m till målet. Kort upptagning, individuell halvroll ned på lägsta höjd samtidigt med
sväng upp mot återflygningskurs. Tiden över lägsta höjd är mindre än 30 sekunder.Tiden på rakbana är min-
dre än fem sekunder och då under acceleration.

Flankanfallsmetodiken är synnerligen avancerad. Den ställer stora krav på besättningarna. Metoden
medför ytterst stora svårigheter för luftvärnssystemen att verka. Den korta tiden på rakbana medför allt-
för kort prediktionstid för luftvärnssystemen och/eller att avlossade projektiler divergerar i förhållande till
flygplanets bana.28

I och med att flankanfallet infördes 1963/64 som standard inom E 1, senare även för jaktförband som
deltog i attackuppdrag, så ökade förbandens överlevnadsmöjligheter högst väsentligt, samtidigt som också
möjligheterna att verka ökade något. Detta innebar ett stort moraliskt stöd för besättningarna.29

122



!"#

sedd trä$punkt och vid raketskjutning skulle seriens medelpunkt ligga maximalt !% m 
i sida och #&–'& m i längd från avsedd trä$punkt. Vid fällning av fallskärmsbomber 
gällde maximalt "% m fel i sida och (% m i längd. Vid brandbombfällning skulle första 
bomben trä$a max "% m plus och %& m minus samt !% m i sida. Vid skjutning med auto-
matkanonerna gällde !& procent trä$ med en skur om !&& skott mot målyta om # x ) m.

Piloterna skulle klara av att anfalla mål där målområdet kunde indenti*eras på fem 
km avstånd och där delmål kunde urskiljas på minst tre km avstånd. Navigeringen 
skulle skötas så att upptagningspunkt kunde nås med %&& m noggrannhet och anfalls-
tid skulle hållas med en halv minuts noggrannhet.#&

Vid samtidigt dykanfall med +era enheter mot samma målområde kunde olika ty-
per av anfallsmetoder användas, bland annat kolonnanfall. Samling i stridsgrupp skul-
le då ske före forcering och upptagning skedde ) km före målområdet. Divisionernas 
avstånd till varandra bestämdes av målets bredd och avståndet mellan grupperna an-
passades till måldjupet. Upptagning skedde sedan samtidigt för grupperna inom di-
visionen. Linjeanfall kunde användas vid samtidigt dykanfall med +era enheter mot 
breda mål, exempelvis +ygbaser. In+ygning skedde då parallellt med målets huvudaxel 
och cirka tre km vid sidan av denna. Anfallet skedde sedan efter samtidig upptagning 
och sväng #&–'% grader.

Robotanfall mot litet målområde kunde genomföras med insats gruppvis, med 
gruppen samlad eller med minst tre km mellan rotarna. Radarn skulle startas på %& km 
avstånd och på #& km avstånd skedde stigning till "%& m fällhöjd. Fällning skulle ske i 
plan+ykt utan sidolutning, helst i mot- eller medvind, med fart M &,)%–&,,%, avstånd 
!%–"& km, och rotevis med cirka tre sekunders intervall mellan robotarna. Vid anfall 
från två håll skulle separationen vara minst två minuter.#!

Anfallsmetodiken med A #"A utvecklades kontinuerligt. Metoderna innebar god 
målupptäcktssannolikhet samtidigt som riskerna för luftvärnsmotverkan minimerades 
genom korta tider över lägsta höjd, lämpliga manövrer och användning av telemotme-
del. I dålig sikt och mörker var vid +ygning i förband något eller några +ygplan utrus-
tade med telemotmedel som genom varning initierade undan manövrer och/eller insats 
av telestörning. Med hänsyn till aktuell hotbild skulle varje anfallsenhet vara försedd 
med telemotmedel och om varje +ygplan inte kunde förses med sådan utrustning satte 
man samman anfallsförbanden så att detta behov tillgodosågs.

Under god sikt och med jakteskort skulle +ygning ske i tätt anslutet förband. 
Utan jakteskort skedde +ygning i anfallsgruppering med förbandets sista grupp i för-
svarsgruppering. Den sista gruppens uppgift var att vid ett eventuellt jaktanfall fälla at-
tackvapnen och om möjligt engagera den *entliga jakten. Därmed gavs möjlighet för 
resterande del av förbandet att fortsätta mot målet. Den *entliga jakten skulle helst 
engageras av ett lika stort antal attack+ygplan som antalet anfallande jakt+ygplan. Om 
antalet jaktplan var större än halva antalet attack+ygplan *ck förbandschefen bestämma 
om företaget skulle avbrytas. För att splitt ra jaktförsvaret kunde in+ygning mot målet 
ske på varierande kurser, om möjligt sol-äder format med ett stort antal små förband.

Erfarenheter från övningar hade visat att den taktik som tillämpades vid dålig sikt 

sedd träffpunkt och vid raketskjutning skulle seriens medelpunkt ligga maximalt 15 m
i sida och 30-4o m i längd från avsedd träffpunkt. Vid fållning av fallskärmsbomber
gällde maximalt 25 m fel i sida och 75 m i längd. Vid brandbombfållning skulle första
bomben träffa max 25 m plus och 5o m minus samt 15 m i sida. Vid skjutning med auto-
matkanonerna gällde jo procent träff med en skur om mo skott mot målyta om 3 x 6 m.

Piloterna skulle klara av att anfalla mål där målområdet kunde indentifieras på fem
km avstånd och där delmål kunde urskiljas på minst tre km avstånd. Navigeringen
skulle skötas så att upptagningspunkt kunde nås med 500 m noggrannhet och anfalls-
tid skulle hållas med en halv minuts noggrannhet.3°

Vid samtidigt dykanfall med flera enheter mot samma målområde kunde olika ty-
per av anfallsmetoder användas, bland annat kolonnanfall. Samling i stridsgrupp skul-
le då ske före forcering och upptagning skedde 6 km före målområdet. Divisionernas
avstånd till varandra bestämdes av målets bredd och avståndet mellan grupperna an-
passades till måldjupet. Upptagning skedde sedan samtidigt för grupperna inom di-
visionen. Linjeanfall kunde användas vid samtidigt dykanfall med flera enheter mot
breda mål, exempelvis flygbaser. Inflygning skedde då parallellt med målets huvudaxel
och cirka tre km vid sidan av denna. Anfallet skedde sedan efter samtidig upptagning
och sväng 30-45 grader.

Robotanfall mot litet målområde kunde genomföras med insats gruppvis, med
gruppen samlad eller med minst tre km mellan rotarna. Radarn skulle startas på 5o km
avstånd och på 3o km avstånd skedde stigning till 250 m fållhöjd. Fällning skulle ske i
planflykt utan sidolutning, helst i mot- eller medvind, med fart M o,65—o,85, avstånd
15-20 km, och rotevis med cirka tre sekunders intervall mellan robotarna. Vid anfall
från två håll skulle separationen vara minst två minuter.3'

Anfallsmetodiken med A 32A utvecklades kontinuerligt. Metoderna innebar god
målupptäcktssannolikhet samtidigt som riskerna för luftvärnsmotverkan minimerades
genom korta tider över lägsta höjd, lämpliga manövrer och användning av telemotme-
del. I dålig sikt och mörker var vid flygning i förband något eller några flygplan utrus-
tade med telemotmedel som genom varning initierade undanmanövrer och/eller insats
av telestörning. Med hänsyn till aktuell hotbild skulle varje anfallsenhet vara försedd
med telemotmedel och om varje flygplan inte kunde förses med sådan utrustning satte
man samman anfallsförbanden så att detta behov tillgodosågs.

Under god sikt och med jakteskort skulle flygning ske i tätt anslutet förband.
Utan jakteskort skedde flygning i anfallsgruppering med förbandets sista grupp i för-
svarsgruppering. Den sista gruppens uppgift var att vid ett eventuellt jaktanfall fälla at-
tackvapnen och om möjligt engagera den fientliga jakten. Därmed gavs möjlighet för
resterande del av förbandet att fortsätta mot målet. Den fientliga jakten skulle helst
engageras av ett lika stort antal attackflygplan som antalet anfallande jaktflygplan. Om
antalet jaktplan var större än halva antalet attackflygplan fick förbandschefen bestämma
om företaget skulle avbrytas. För att splittra jaktförsvaret kunde inflygning mot målet
ske på varierande kurser, om möjligt solfiäderformat med ett stort antal små förband.

Erfarenheter från övningar hade visat att den taktik som tillämpades vid dålig sikt
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och mörker var gynnsam för attack$yget. Vid jaktanfall kunde man i regel utföra ef-
fektiva undan manövrer och telestörning och efter mindre tidsfördröjning kunde man 
oftast fortsätta mot målet med sammanhållet förband. Vid god sikt fungerade inte 
detta och då var jakteskort att föredra. Eskortering innebar inte bara ett reellt skydd 
utan hade också en lugnande inverkan på attackbesättningarna som gjorde att de pre-
sterade bättre.

Anfallsmetoderna hade mot slutet av Lansenepoken utvecklats ytterligare något och 
bestod i

– Robotanfall, med upptagningsavstånd på %&–#& km till målet beroende på må-
lets utseende och anfallsgruppens sammansättning.

–  Dykanfall, enligt $ankmetoden som visat sig e'ektiv vad gällde möjlighet till 
snabb och säker målupptäckt och bra begränsning av luftvärnets verkan (kraftiga 
manövrer i tre dimensioner - kort målföljningstid).

–  Lysbombfällning, med in$ygning på höjd mellan lägsta och %&& m. På avstånd 
tre km till målet påbörjades upptagning med % G, bomberna kastades mot målet 
och manövern avslutades med nedgång till lägsta höjd.

–  Låganfall, utfördes på !(& m höjd och innebar stor motverkansrisk.
–  Radarbombanfall, en reservmetod för speciellt dåliga väderförhållanden som 

innebar stor motverkansrisk.
Genom erfarenheter grundade på resultat av teknisk-taktisk och taktisk utprovning av 
anfallsmetodik i samverkan med luftvärn !)*% och !)**–!)*(, på stridsdomariakttagel-
ser från mål- och eldledningsplatser under E !:s övningar !)**–!)*), samt på verkansre-

Sammanställning över E 1:s anfallsmetodik (idealförhållanden), 196932

Metod nr Anfallstyp
Upptagnings- 
avstånd, km

Fart,  
m/s Dykvinkel

Skjutavstånd,  
km

Tider över lägsta  
höjd, sek

A l Robot 40 210 - 20–10 122

150

250 - 20–10 103

127

A 2 Dykbomb, dager 5,5 230 20° 2 31

A 3 Dykraket, dager 5,0 230 15° 1,5 27

A 4 Dykbomb, mörker 10 210 20° 2 61

A 4:1 Lysbombfällning 3 225 3 30

A 5 Låganfall 7 210 1,5 45

250 1,5 36

A 6 Radarbombanfall 20 210 2 118

och mörker var gynnsam för attackflyget. Vid jaktanfall kunde man i regel utföra ef-
fektiva undanmanövrer och telestörning och efter mindre tidsfördröjning kunde man
oftast fortsätta mot målet med sammanhållet förband. Vid god sikt fungerade inte
detta och då var jakteskort att föredra. Eskortering innebar inte bara ett reellt skydd
utan hade också en lugnande inverkan på attackbesättningarna som gjorde att de pre-
sterade bättre.

Anfallsmetoderna hade mot slutet av Lansenepoken utvecklats ytterligare något och
bestod i

— Robotanfall, med upptagningsavstånd på 3o-4o km till målet beroende på må-
lets utseende och anfallsgruppens sammansättning.

— Dykanfall, enligt flankmetoden som visat sig effektiv vad gällde möjlighet till
snabb och säker målupptäckt och bra begränsning av luftvärnets verkan (kraftiga
manövrer i tre dimensioner - kort målföljningstid).

— Lysbombfållning, med inflygning på höjd mellan lägsta och 30o m. På avstånd
tre km till målet påbörjades upptagning med 3 G, bomberna kastades mot målet
och manövern avslutades med nedgång till lägsta höjd.

— Låganfall, utfördes på i8o m höjd och innebar stor motverkansrisk.
— Radarbombanfall, en reservmetod för speciellt dåliga väderförhållanden som

innebar stor motverkansrisk.
Genom erfarenheter grundade på resultat av teknisk-taktisk och taktisk utprovning av
anfallsmetodik i samverkan med luftvärn 1963 och 1966-1968, på stridsdomariakttagel-
ser från mål- och eldledningsplatser under E Es övningar 1966-1969, samt på verkansre-

Metod nr Anfallstyp
Upptagnings-
avstånd, km

Fart,
m/s Dykvinkel

Skjutavstånd,
km

rider över lägsta
höjd, sek

AI Robot 40 210

250

-

-

20-10

20-10

122
150
103
127

A 2 Dykbomb, dager 5,5 230 20° 2 31
A 3 Dykraket, dager 5,0 230 15° 1,5 27
A4 Dykbomb, mörker 10 210 20° 2 61
A4:1 Lysbombfållning3 225 3 30
A 5 Låganfall 7 210

250
1,5
1,5

45
36

A 6 Radarbombanfall20 210 2 118

Sammanställning över E 1:s anfallsmetodik (idealförhållanden), 1969"
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sultat vid anfall med skarp ammunition åren !$%&–!$%% kan följande sägas om verkan 
och motverkan vad gäller E !. Samtliga använda anfallsmetoder innebar att förarperso-
nal i god 'ygtrim klarade de krav på resultat vid tillämpade anfall som CE ! uppställt 
och att anfall med grupp kunde genomföras mot mål där målområdet kunde identi(e-
ras på minst # km avstånd och där delmål kunde urskiljas på minst ) km.

Upp trädande i sammanhållet förband med upp till åtta 'ygplan (division) var rutin, 
utom vid radaranfall då förbandsstor leken i regel var fyra 'ygplan (grupp). De av CE ! 
uppställda kraven på maximal tid över lägsta höjd kunde i regel innehållas. På grund 
av fredsmässiga faktorer – högre in'ygningshöjd för att undvika bullerstörning, längre 
upptagningsavstånd för att säkerställa exakt anfallsriktning – (ck man dock vid anfall 
med stridsammunition längre målföljningstid än nödvändigt.

Flankmetoden innebar i sig en bra undanmanöver mot luftvärn. Den kraftiga upp-
tagningen i anfallets början gav en retardation som medförde att luftvärnets centra-
linstrument räknade fram för stor framförhållning. Svängen – giren – på toppen av 
manövern innebar också en försvårande faktor. Under målföljningsfasen kunde luftvär-
net efter två sekunder i regel avge välriktad eld. Det gällde därför att göra målföljnings-
tiden kort. Ett riktigt utfört 'ankanfall medförde att den möjliga tiden för välriktad 
beskjutning minskade till en–tre sekunder.

Låg- och radaranfall innebar stor motverkansrisk på grund av långa inriktnings- och 
målföljningstider, men risken kunde minskas genom in'ygning över maskrik terräng 
på låg höjd och i hög fart, samt genom användning av telemotmedel. Nederbörd kunde 
ge ett visst skydd genom inverkan av fuktekon. Tid över lägsta höjd vid olika anfalls-
metoder framgår av följande tabell:

Anfallsmetod CE 1 krav Uppnått

Flankmetod
– före anfall 35 sek --

– totalt 50 sek 17–50 sek, medeltal 31 sek

– målföljning 4-6 sek 5–12 sek, medeltal 7,5 sek

– mörker 6–18 sek, medeltal 9,5 sek

Plananfall 45 sek --

Lysbombfällning 40 sek 40–50 sek

I Attackutredning !$%$ konstaterades sammanfattningsvis att studier och praktiska 
erfarenheter visat att E !:s anfallsmetodik var:

… mycket lämplig. God verkan erhålles, god allväderskapacitet (nns, motverkan be-
gränsas genom för bandsuppträdande, manövrer och kort tid över lägsta höjd. I vissa fall 
är dock motverkansrisken stor vilken kan minskas bland annat genom användning av 
telemotmedel.))

sultat vid anfall med skarp ammunition åren 1960-1966 kan följande sägas om verkan
och motverkan vad gäller E 1. Samtliga använda anfallsmetoder innebar att förarperso-
nal i god flygtrim klarade de krav på resultat vid tillämpade anfall som CE i uppställt
och att anfall med grupp kunde genomföras mot mål där målområdet kunde identifie-
ras på minst 5 km avstånd och där delmål kunde urskiljas på minst 3 km.

Uppträdande i sammanhållet förband med upp till åtta flygplan (division) var rutin,
utom vid radaranfall då förbandsstorleken i regel var fyra flygplan (grupp). De av CE
uppställda kraven på maximal tid över lägsta höjd kunde i regel innehållas. På grund
av fredsmässiga faktorer — högre inflygningshöjd för att undvika bullerstörning, längre
upptagningsavstånd för att säkerställa exakt anfallsriktning — fick man dock vid anfall
med stridsammunition längre m'ålföljningstid än nödvändigt.

Flankmetoden innebar i sig en bra undanmanöver mot luftvärn. Den kraftiga upp-
tagningen i anfallets början gav en retardation som medförde att luftvärnets centra-
linstrument räknade fram för stor framförhållning. Svängen — giren — på toppen av
manövern innebar också en försvårande faktor. Under m'ålföljningsfasen kunde luftvär-
net efter två sekunder i regel avge välriktad eld. Det gällde därför att göra målföljnings-
tiden kort. Ett riktigt utfört flankanfall medförde att den möjliga tiden för välriktad
beskjutning minskade till en—tre sekunder.

Låg- och radaranfall innebar stor motverkansrisk på grund av långa inriktnings- och
målföljningstider, men risken kunde minskas genom inflygning över maskrik terräng
på låg höjd och i hög fart, samt genom användning av telemotmedel. Nederbörd kunde
ge ett visst skydd genom inverkan av fuktekon. Tid över lägsta höjd vid olika anfalls-
metoder framgår av följande tabell:

Anfallsmetod CE 1 krav Uppnått
Flankmetod
— före anfall 35 sek - -
- totalt 50 sek 17-50 sek, medeltal 31 sek
— målföljning 4-6 sek 5-12 sek, medeltal 7,5 sek
— mörker 6-18 sek, medeltal 9,5 sek
Plananfall 45 sek - -
Lysbombfällning 40 sek 40-50 sek

I Attackutredning 1969 konstaterades sammanfattningsvis att studier och praktiska
erfarenheter visat att E 1:s anfallsmetodik var:

... mycket lämplig. God verkan erhålles, god allväderskapacitet finns, motverkan be-
gränsas genom förbandsuppträdande, manövrer och kort tid över lägsta höjd. I vissa fall
är dock motverkansrisken stor vilken kan minskas bland annat genom användning av
telemotmedel."
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! Uppgifterna om $ygplansfördelning bygger bland 
annat på tabellen i Stridsberg Lansen, sid. ""%–"&&.

" Wallerfelt, !''', sid. !%"–!%(.
% CE ! operativa order – OpO !'#%. E ! till CF #, 

etc., ")/!! !'#". E !(KH), F I, vol !.
& Tode, Så skulle !enden mötas (opubl. manus).
* E ! insatsmöjligheter m.m. – CE ! bedömande. E ! 

till CE ", etc., !%/!! !'#". E !(KH), B I, vol %; CE ! 
operativa order – OpO !'#%. E ! till CF #, etc., 
")/!! !'#". E !(KH), F I, vol !.

# CE ! operativa order – Opo !'#%. E ! till CF #, 
etc., ")/!! !'#". E !(KH), F I, vol !.

+ Underlag för E ! operativa verksamhet och ledning. 
CE !, !/& !'#%. E !(H), Exp, F I, vol !".

( Wennerholm, "))*, sid. (( och !+#; Hugemark, 
sid. !"'.

' CE !, "%.!.#%. FS(H), Centralexp, F I, vol '.
!) Hellström, sid. !#'–"!".
!! CE ! erfarenheter från FVÖ/#% med förövningar. 

CE !, "'.!!.!'#%. E !(H), Exp, F I, vol !!.
!" CE ! genomgång efter ESKÖ/+" i ÖN. CE ! till 

ÖB, etc., */& !'+". E !(H), Exp, F I, vol %*.
!% Flygtransporter vid mobilisering. E ! till CFV, &/& 

!'*'. E !(H), Exp, F I, vol "; PM angående den 
militära $ygtransportorganisationens kapacitet, Fst 
")/( !'#". FS(H), Centralexp, E I, vol !!+; CE ! 
operativa order – Opo !'#%. E ! till CF #, etc., 
")/!! !'#". E !(KH), F I, vol !; Andersson, "))+, 
sid. ""–"#.

!& CE ! genomgång efter ESKÖ/+" i ÖN. CE ! till 
ÖB, etc., */& !'+". E !(H), Exp, F I, vol %*.

!* Stenfeldt, Lansen "# år, sid. %'.
!# Erfarenheter under samövning E ! – K$ 

!'+".)(.%). CE ! till MB Ö, etc., "'/' !'+". 
E !(H), Exp, F I, vol %(.

!+ CE ! operativa order CE ! OpO !'#+. CE !, 
!*.%.!'#+. E !(KH), F I, vol %.

!( CE ! operativa order CE ! OpO !'#(. CE !, 
%).!!.!'#+. E !(KH), F I, vol %.

!' CE ! orientering till CF #, etc., +/* !'#%. Björn 
Bjuggrens arkiv, vol '.

") Basering av $ygstridskrafter. E ! till CFV, "(/& 
!'#+. E !(KH), B I, vol &.

"! CE ! operativa order CE ! OpO !'#(. CE !, 
%).!!.!'#+. E !(KH), F I, vol %.

"" Utgångsgruppering av förband. CE ! till CF #, etc., 
"!/!" !'#+. E !(KH), B I, vol &.

"% Operativ inriktning av $ygbassystemet. E ! till 
CFV, !&/!" !'+). E !(KH), B I, vol &.

"& Underlag för E ! operativa verksamhet och ledning. 
CE !, !.&.!'#%. E !(H), Exp, F I, vol !".

"* Stenfeldt, Bert. Meddelande till förf. %/!) "))'.
"# Beräkning baserad på tabell i Stridsberg Lansen, 

sid. ""%–"&&.
"+ Pettersson, sid. *#.
"( Stenfeldt, Lansen "# år, sid. &).
"' Stenfeldt, meddelande till förf. !'/!) "))'.
%) CE ! operativa krav för attackdivision (FFSU A 

%"). CE ! till CF #, etc., %/' !'#(. E !(H), Exp, F I, 
vol "*.

%! Anvisningar för samtidig insats med $era divisio-
ner, etc.. CE ! till CF #, etc., !+/' !'#(. E !(H), 
Exp, F I, vol "#.

%" Attackutredning #'. CFV till CFst, etc., !(/' !'+). 
FS(H), Centralexp, F I, vol !%*A.

%% Attackutredning #'. CFV till CFst, etc., !(/' !'+). 
FS(H), Centralexp, F I, vol !%*A.

Uppgifterna om flygplansfördelning bygger bland
annat på tabellen i Stridsberg Lansen, sid. 223-244.

2 Wallerfelt, 1999, sid. 132-138.
3 C E  1 operativa order - OpO 1963. E 1 till CF 6,

etc., 20/111962. E I(KH), F I, vol I.
4 Tode, Så skulle fienden mätas (opubl. manus).
5 E  1 insatsmöjligheter m.m. -  CE 1 bedömande. E

till CE 2, etc., 13/111962. E I(KH), B I, vial 3; CE
operativa order - OpO 1963. E 1 till CF 6, etc.,
zo/11 1962. E I(KH), F I, vol I.

6 CE 1 operativa order - Opo 1963. E 1 till CF 6,
etc., 20/111962. E I(KH), F I, vol I.

7 Underlag för E 1 operativa verksamhet och ledning.
CE I, 1/4 1963. E 1(H), Exp, F I, vol 12.

8 Wennerholm, 2005, sid. 88 och 176; Hugemark,
sid. 129.

9 C E  I, 23.1.63. FS(H), Centralexp, F I, vol 9.
10 Hellström, sid. 169-212.

CE 1 erfarenheter från FVÖ/63 med förövningar.
CE I, 29.11.1963. E i(H), Exp, F I, vol n.

12 CE 1 genomgång efter ESKI3/72. i ÖN. CE 1 till
ÖB, etc., 5/4 1972. E i(H), Exp, F I, vol 35.

13 Flygtransporter vid mobilisering. E 1 till CFV, 4/4
1959. E i(H), Exp, F I, vol 2; PM angående den
militära flygtransportorganisationens kapacitet, Fst
zo/8 1962. FS(H), Centralexp, E I, vol 117, CE I
operativa order - Opo 1963. E 1 till CF 6, etc.,
zo/11 1962. E I(KH), F I, vol I; Andersson, 2007,
sid. 22-26.

14 CE 1 genomgång efter ESKÖ/72 i ÖN. CE 1 till
ÖB, etc., 5/4 1972. E 1(H), Exp, F I, vol 35.

15 Stenfeldt, Lansen 50 år, sid. 39.
16 Erfarenheter under samövning E -  Kfl

1972.08.30. CE 1 till MB 0, etc., 29/9 1972.
E 1(H), Exp, F I, vol 38.

17 CE 1 operativa order CE 1 Op0 1967. CE 1,
15.3.1967. E I(KH), F I, vol 3.

18 CE 1 operativa order CE I OpO 1968. CE I,
30.11.1967. E I(KH), F I, vol 3.
CE 1 orientering till CF 6, etc., 7/5 1963. Björn
Bjuggrens arkiv, vol 9.

zo Basering av flygstridskrafter. E 1 till CFV, 28/4
1967. E '(KH), B I, vol4.
CE 1 operativa order CE I OpO 1968. CE I,
30.11.1967. E I(KH), F I, vol 3.

22 Utgångsgruppering av förband. CE 1 till CF 6, etc.,
21/12 1967. E I(KH), B I, vol 4.

23 Operativ inriktning av flygbassystemet. E 1 till
CFV, 14/12 1970. E I(KH), B I, vol 4-

24 Underlag för E 1 operativa verksamhet och ledning.
CE I, 1.4.1963. E i(H), Exp, F I, vol 12.

25 Stenfeldt, Bert. Meddelande till förf. 3/10 2009.
26 Beräkning baserad på tabell i Stridsberg Lansen,

sid. 223-244.
27 Pettersson, sid. 56.
28 Stenfeldt, Lansen 50 år, sid. 4o.
29 Stenfeldt, meddelande till förf 19/10 2009.
3o CE 1 operativa krav för attackdivision (FFSU A

32). CE 1 till CF 6, etc., 3/9 1968. E 1(H), Exp, F I,
vol 25.

31 Anvisningar för samtidig insats med flera divisio-
ner, etc.. CE 1 till CF 6, etc., 17/9 1968. E i(H),
Exp, F I, vol 26.

32 Attackutredning 69. CFV till CFst, etc., 18/9 1970.
FS(H), Centralexp, F I, vol 135A.

33 Attackutredning 69. CFV till CFst, etc., 18/9 1970.
FS(H), Centralexp, F I, vol 135A.
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$. Viggenepoken (!%#"/#&–!%%')

Med AJ &# Viggen inleddes en ny epok i (ygvapnets och Första (ygeskaderns historia. 
Lansenepoken kom att vara så länge som "& år, men Attackviggen var faktiskt kvar i 
operativ tjänst ännu längre. Leveranserna av AJ &# blev också en utdragen historia jäm-
fört med hur det gick till ") år tidigare när Lansen kom i tjänst. Den gången *ck es-
kaderns samtliga !" divisioner nya (ygplan under en period av ungefär två år. När det 
gällde AJ &# så tog det sju år innan hela leveransen var klar, trots att det inte alls hand-
lade om lika många (ygplan.

F # var först med att få sina (ygplan och det skedde under åren !%#"–!%#'. Därefter 
överfördes överskotts(ygplan därifrån och till F !' och F $, samtidigt som nya (ygplan 
levererades till F !' !%#+–!%## och till F $ !%#$–!%#,. Det totala antalet AJ &# växte 
långsamt från elva !%#" till strax över %) stycken !%#,. Med tanke på att krigsorganisa-
tionen krympt till ',' divisioner så motsvarade detta !$–!# (ygplan per division.! Vig-
genepoken varade även den i "& år av E !:s historia, men (ygplanet som sådant fanns 
kvar i tjänst som krigs(ygplan betydligt längre.

I juni !%', hade CE ! sammanställt de synpunkter man inom E ! hade på den (yg-
planstyp som i framtiden skulle ersätta A &"A Lansen. Att det skulle bli någon form av 
enhets(ygplan stod redan klart. Till att börja med beskrevs i denna sammanställning 
vilka uppgifter det nya (ygplanet måste klara:

E ! viktigaste mål ha i studien bedömts vara invasionstonnage och materiel, invasions-
styrkor till havs, underhållstjänst, kommunikationer, framskjutna (yg- och robotba-
ser (styrstationer) och robotförråd. Vid *entliga (yg- och robotanfall utgöres målen av 
*entliga (ygbaser och robotbaser, i för sta hand i Danmark och i andra hand i Finland 
(om dessa länder äro tagna av *enden) under mycket gynnsamma omständigheter even-
tuellt motsvarande mål på Dagö och Ösel samt i anslutning till nordtyska kusten. Dyli-
ka gynnsamma förhållanden torde dock sällan vara för handen.

Vid *entlig kustinvasion kombinerad med *entligt (yg- och robotanfall bli huvud-
målen (förutom mål enligt ovan) invasionsstyrkor till havs, varvid anfallen böra insättas 
i ett tidigt skede och upprepas med kort tidsmellanrum. Anfall böra dessutom insättas 
mot invasionsförberedelser (tonnage, materiel) i hamnarna eller utmed kusten i första 
hand inom basområdena Själland, norra Jylland, Åland, sydvästra och västra Finland; 
under mycket gynnsamma fall eventuellt utmed nordtyska och baltiska kusten.

Vid genomförd *entlig kustinvasion bedömes förråd, ansamlingar av fordon, perso-
nal och materiel, staber, med mera inom brohuvudet samt *entliga underhållstranspor-
ter till sjöss vara de viktigaste målen. Därtill komma landkommunikationer (främst i 
Finland) samt under ett senare skede *endens (ygbaser och radarstationer samt under-
håll och kommunikationer på svenskt territorium.

6. Viggenepoken (1972/73-1995)

Med AJ 37 Viggen inleddes en ny epok i flygvapnets och Första flygeskaderns historia.
Lansenepoken kom att vara så länge som 23 år, men Attackviggen var faktiskt kvar i
operativ tjänst ännu längre. Leveranserna av AJ 37 blev också en utdragen historia järn-
fört med hur det gick till zo år tidigare när Lansen kom i tjänst. Den gången fick es-
kaderns samtliga 12 divisioner nya flygplan under en period av ungefår två år. När det
gällde AJ 37 så tog det sju år innan hela leveransen var klar, trots att det inte alls hand-
lade om lika många flygplan.

F 7 var först med att få sina flygplan och det skedde under åren 1972-1975. Därefter
överfördes överskottsflygplan därifrån och till F is och F 6, samtidigt som nya flygplan
levererades till F 15 1974-1977 och till F 6 1976-1978. Det totala antalet AJ 37 växte
långsamt från elva 1972 till strax över 90 stycken 1978. Med tanke på att krigsorganisa-
tionen krympt till 5,5 divisioner så motsvarade detta 16-17 flygplan per division.' Vig-
genepoken varade även den i 23 år av E l:s historia, men flygplanet som sådant fanns
kvar i tjänst som krigsflygplan betydligt längre.

I juni 1958 hade CE i sammanställt de synpunkter man inom E i hade på den flyg-
planstyp som i framtiden skulle ersätta A 32A Lansen. Att det skulle bli någon form av
enhetsflygplan stod redan klart. Till att börja med beskrevs i denna sammanställning
vilka uppgifter det nya flygplanet måste klara:

E 1 viktigaste mål ha i studien bedömts vara invasionstonnage och materiel, invasions-
styrkor till havs, underhållstjänst, kommunikationer, framskjutna flyg- och robotba-
ser (styrstationer) och robotförråd. Vid fientliga flyg- och robotanfall utgöres målen av
fientliga flygbaser och robotbaser, i första hand i Danmark och i andra hand i Finland
(om dessa länder äro tagna av fienden) under mycket gynnsamma omständigheter even-
tuellt motsvarande mål på Dagö och Ösel samt i anslutning till nordtyska kusten. Dyli-
ka gynnsamma förhållanden torde dock sällan vara för handen.

Vid fientlig kustinvasion kombinerad med fientligt flyg- och robotanfall bli huvud-
målen (förutom mål enligt ovan) invasionsstyrkor till havs, varvid anfallen böra insättas
i ett tidigt skede och upprepas med kort tidsmellanrum. Anfall böra dessutom insättas
mot invasionsförberedelser (tonnage, materiel) i hamnarna eller utmed kusten i första
hand inom basområdena Själland, norra Jylland, Åland, sydvästra och västra Finland;
under mycket gynnsamma fall eventuellt utmed nordtyska och baltiska kusten.

Vid genomförd fientlig kustinvasion bedömes förråd, ansamlingar av fordon, perso-
nal och materiel, staber, med mera inom brohuvudet samt fientliga underhållstranspor-
ter till sjöss vara de viktigaste målen. Därtill komma landkommunikationer (främst i
Finland) samt under ett senare skede fiendens flygbaser och radarstationer samt under-
håll och kommunikationer på svenskt territorium.
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I princip beskriver detta vad man redan kunde göra med A $". Exempelvis ställs inga 
krav på bättre räckvidd, vilket skulle kunna betecknas som förvånande. CE ! framhöll 
dock att det hade varit önskvärt om det med A $"A gått att anfalla även %ygbaser och 
invasionsförberedelser på Dagö och Ösel och på baltiska och nordtyska kusten. Detta 
väntades också bli allt mer eftersträvansvärt i och med att invasionstekniken utveck-
lades. Med tanke på trolig &entlig motverkan både i luften och från marken var man 
emellertid tvungen att vara återhållsam i fråga om dessa mål med A $"A och underför-
stått väntade man sig att samma förhållande skulle komma att gälla även för det nya 
%ygplanet.

Både de resultat som framkommit i Försökscentralens undersökning om bästa sät-
tet att klara sig undan jakt och de knapphändiga uppgifter som fanns tillgängliga om 
rysk jakttaktik talade för att uppträdande på lägsta höjd var ett måste och man väntade 
sig att detta även skulle gälla det nya %ygplanet. Låg %yghöjd skulle krävas, inte bara i 
samband med själva anfallet utan även under an- och åter%ygning.

CE ! såg det troligt att jakt- och attackförbanden i framtiden skulle komma att ut-
rustas med en enhetstyp, utom möjligen en attack%ottilj avsedd för specialuppgifter, 
det vill säga som var utrustad med kärnvapen. En sådan utveckling var lockande av 
%era skäl, bland annat ekonomiska, men CE ! fruktade att en enhetstyp i praktiken 
skulle komma att innebära att attacken minskade i förhållande till jakten. Risken med 
ett sådant %ygplan var dock att det inte blev de tilltänkta uppgifterna, utan %ygplanets 
begränsningar som skulle komma att bestämma målsättningen för attacken. CE ! be-
gärde att %ygplansfrågan skulle utredas vidare, bland annat vad gällde målsättningen 

AJ 37 Viggen kom i tjänst vid F 7 i Såtenäs 1972 och hade sex år senare helt ersatt attackversionen av Lan-
sen. Här taxar ett !ygplan ut längs en !ygplansväg från en dold klargöringsplats på en av krigsbaserna.
Foto W Lidner via SFF.

AJ 37 Viggen kom i tjänst vid F 7 i Såtenäs 1972 och hade sex år senare helt ersatt attackversionen av Lan-
sen. Här taxar ett flygplan ut längs en flygplansväg från en dold klargöringsplats på en av krigsbaserna.
Foto W Lidner via SEE

I princip beskriver detta vad man redan kunde göra med A 32. Exempelvis ställs inga
krav på bättre räckvidd, vilket skulle kunna betecknas som förvånande. CE i framhöll
dock att det hade varit önskvärt om det med A 32A gått att anfalla även flygbaser och
invasionsförberedelser på Dagö och Ösel och på baltiska och nordtyska kusten. Detta
väntades också bli allt mer eftersträvansvärt i och med att invasionstekniken utveck-
lades. Med tanke på trolig fientlig motverkan både i luften och från marken var man
emellertid tvungen att vara återhållsam i fråga om dessa mål med A 32A och underför-
stått väntade man sig att samma förhållande skulle komma att gälla även för det nya
flygplanet.

Både de resultat som framkommit i Försökscentralens undersökning om bästa sät-
tet att klara sig undan jakt och de knapphändiga uppgifter som fanns tillgängliga om
rysk jakttaktik talade för att uppträdande på lägsta höjd var ett måste och man väntade
sig att detta även skulle gälla det nya flygplanet. Låg flyghöjd skulle krävas, inte bara i
samband med själva anfallet utan även under an- och återflygning.

CE i såg det troligt att jakt- och attackförbanden i framtiden skulle komma att ut-
rustas med en enhetstyp, utom möjligen en attackflottilj avsedd för specialuppgifter,
det vill säga som var utrustad med kärnvapen. En sådan utveckling var lockande av
flera skäl, bland annat ekonomiska, men CE i fruktade att en enhetstyp i praktiken
skulle komma att innebära att attacken minskade i förhållande till jakten. Risken med
ett sådant flygplan var dock att det inte blev de tilltänkta uppgifterna, utan flygplanets
begränsningar som skulle komma att bestämma målsättningen för attacken. CE i be-
gärde att flygplansfrågan skulle utredas vidare, bland annat vad gällde målsättningen
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med attackförbanden. Vilka måltyper skulle anfallas, vilka var kraven på räckvidd och 
under vilka väder- och ljusförhållanden skulle man kunna verka?

Ett enhets$ygplan för kombinerade jakt- och attackuppgifter (…) kan icke bliva ett 
godtagbart fpl för attackuppdrag (…).

Det synes icke sannolikt att vi få vare sig råd, $ygtid, utbildningstid eller ammuni-
tion att räcka till för en sådan dubbelutbildning för såväl attack- som jaktuppgifter."

Det nya flygplanets beväpning
I slutet av sextiotalet var man medveten om att både hotbild och teknisk utveckling 
hade ändrat sig på ett sätt som inte hade kunnat förutses i den Attackutredning som 
genomförts !#%&/%'. En del av de ingångsvärden man arbetat med, exempelvis vad 
gällde AJ &(:s beväpning, hade ändrats – det fanns till exempel många frågetecken runt 
den nya attackroboten RB )*. Gällande hotbild innebar att angriparens motverkan be-
dömdes bli störst under dager och god sikt, varför attackeskadern måste kunna verka 
under mörker och dålig sikt.

RB )', som i modi+erad form skulle övertas av AJ &(, fungerade utmärkt mot far-
tyg i öppen sjö, men den kunde inte användas mot fartyg i hamn, nära kusten eller i 
skärgården. Det fanns också risk för att denna robot skulle kunna störas ut. Verkan av 
RB )* mot vissa mål var liten. Mot fartyg var verkan dock stor, men roboten kunde inte 
användas på avstånd under ' km, i nedsatt sikt och troligen inte heller under mörker. 
Det var en allvarlig brist, eftersom E ! förväntades operera under just sådana förhållan-
den. RB )* kunde dessutom inte användas inomskärs eller i hamn.

Minbomb var ett fullgott alternativ till robotar vid anfall mot samtliga prioriterade 
måltyper. Erfarenheterna från Vietnam och Mellersta Östern visade att styrda robotar 
hade begränsade användningsmöjligheter och sämre trä,sannolikhet, samt att min-
bomber fortfarande var av stor betydelse. Enligt CE ! hade man i USA nästan avska,at 
kommandostyrda attackrobotar av typ RB )*. Den svenska roboten var behäftad med 
samma problem, menade handläggaren av CE !:s yttrande över $ygstabens utredning 
(Bert Stenfeldt): ”Mig veterligt är Sverige det enda land som har planer på att nykon-
struera ett attackrobotsystem av denna typ.”

Det stora problemet var att E !:s förare skulle bli tvungna att uppträda enskilt, vil-
ket man aldrig gjort tidigare, och med en metod som innebar kontinuerlig $ygattityd 
och mycket stor nedskjutningsrisk. Vid anfall med bomber uppträdde man alltid i ett 
förband och kände styrka och moraliskt stöd som gjorde att varje $ygförare ”följer med 
och gör sitt yttersta”, som det står i CE !:s yttrande.

CE ! ville inte ha RB )* till AJ &( – ifall inte en målsökare utvecklades till roboten. 
Istället förordades anska,ning av en modi+erad RB )' (RB )'E), attackraket m/(), 
automatkanon, spräng- och lysbomber och tung minbomb. (Angående utvecklingen av 
&(-systemet och dess beväpning se vidare i kapitlet om $ygplan och robotar.)&

Den i maj !#(! i riksdagen beslutade anska,ningen av $ygplan AJ &( innebar en re-
ducering av antalet $ygplan i attackeskadern. Denna reducering förde också med sig 
att antalet tunga attackdivisioner i samband med leverans av AJ &( skulle minska från 

med attackförbanden. Vilka måltyper skulle anfallas, vilka var kraven på räckvidd och
under vilka väder- och ljusförhållanden skulle man kunna verka?

Ett enhetsflygplan för kombinerade jakt- och attackuppgifter (...) kan icke bliva ett
godtagbart fpl för attackuppdrag (...).

Det synes icke sannolikt att vi O. vare sig råd, flygtid, utbildningstid eller ammuni-
tion att räcka till för en sådan dubbelutbildning för såväl attack- som jaktuppgifter.

Det nya flygplanets beväpning
I slutet av sextiotalet var man medveten om att både hotbild och teknisk utveckling
hade ändrat sig på ett sätt som inte hade kunnat förutses i den Attackutredning som
genomförts 1963/64. En del av de ingångsvärden man arbetat med, exempelvis vad
gällde AJ 37:s beväpning, hade ändrats — det fanns till exempel många frågetecken runt
den nya attackroboten RB os. Gällande hotbild innebar att angriparens motverkan be-
dömdes bli störst under dager och god sikt, varför attackeskadern måste kunna verka
under mörker och dålig sikt.

RB 04, som i modifierad form skulle övertas av AJ 37, fungerade utmärkt mot far-
tyg i öppen sjö, men den kunde inte användas mot fartyg i hamn, nära kusten eller i
skärgården. Det fanns också risk för att denna robot skulle kunna störas ut. Verkan av
RB os mot vissa mål var liten. Mot fartyg var verkan dock stor, men roboten kunde inte
användas på avstånd under 4 km, i nedsatt sikt och troligen inte heller under mörker.
Det var en allvarlig brist, eftersom E i förväntades operera under just sådana förhållan-
den. RB os kunde dessutom inte användas inomskärs eller i hamn.

Minbomb var ett fullgott alternativ till robotar vid anfall mot samtliga prioriterade
måltyper. Erfarenheterna från Vietnam och Mellersta Östern visade att styrda robotar
hade begränsade användningsmöjligheter och sämre träffsannolikhet, samt att min-
bomber fortfarande var av stor betydelse. Enligt CE i hade man i USA nästan avskaffat
kommandostyrda attackrobotar av typ RB os. Den svenska roboten var behäftad med
samma problem, menade handläggaren av CE l:s yttrande över flygstabens utredning
(Bert Stenfeldt): "Mig veterligt är Sverige det enda land som har planer på att nykon-
struera ett attackrobotsystem av denna typ."

Det stora problemet var att E l:s förare skulle bli tvungna att uppträda enskilt, vil-
ket man aldrig gjort tidigare, och med en metod som innebar kontinuerlig flygattityd
och mycket stor nedskjutningsrisk. Vid anfall med bomber uppträdde man alltid i ett
förband och kände styrka och moraliskt stöd som gjorde att varje flygförare "följer med
och gör sitt yttersta", som det står i CE l:s yttrande.

CE i ville inte ha RB os till AJ 37 — ifall inte en målsökare utvecklades till roboten.
Istället förordades anskaffning av en modifierad RB 04 (RB 04E), attackraket m/70,
automatkanon, spräng- och lysbomber och tung minbomb. (Angående utvecklingen av
37-systemet och dess beväpning se vidare i kapitlet om flygplan och robotar.);

Den i maj 1971 i riksdagen beslutade anskaffningen av flygplan AJ 37 innebar en re-
ducering av antalet flygplan i attackeskadern. Denna reducering förde också med sig
att antalet tunga attackdivisioner i samband med leverans av AJ 37 skulle minska från
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tio till sju, men i gengäld skulle fem lätta attackdivisioner tillkomma. Efter utredning 
bedömdes även antalet attack$ottiljer behöva minskas från fyra till tre, vilket främst 
av operativa skäl borde genomföras på så sätt att F !% ombeväpnades till jakt$ottilj.&

När CFV redovisade sin programplan för perioden !'%"/%&–!'%%/%( visade det sig 
att antalet tunga attackdivisioner skulle bli sju bara i det fall man kunde genomföra 
det som kallades tilläggsnivån. I grundnivån skulle E ! få behålla endast fem divisioner. 
Minskningen skulle som föreslagits börja med att  två av F !%:s divisioner utgick i sam-
band med att F !% ombeväpnades till jakt$ottilj.)

Prioritering av uppgifterna
Annars utgick man från att AJ "%-förbanden i stort skulle komma att utnyttjas på sam-
ma sätt som A "*-förbanden, men minskningen av antalet divisioner medförde att pri-
oriteringen av målen måste bli mycket strängare. E ! skulle i framtiden endast sättas in 
mot mål av stort strategiskt värde, det vill säga mål vars utslagning skulle påverka an-
griparens operationer i stort. Detta hade i och för sig varit en av de riktlinjer som styrt 
eskaderns insättande även tidigare. Den lätta attacken med SK +# skulle överta en del 
av uppgifterna, främst understöd av arméstridskrafter.

Med AJ "% skulle tillkomma en förstärkt jaktfunktion och därmed en bättre för-
måga att delta i luftförsvaret, och bland annat av den anledningen tänkte man i delvis 
nya banor. Vid en kustinvasion som startade innan det svenska försvaret hade hunnit 
mobilisera väntade man sig nu kunna minska angriparens styrketillväxt genom insats 
mot sådana transportresurser som medgav taktisk lastning och lossning, mot hamnar, 
$ygfält och kommunikationer. Vid storanfall och med krigsmakten mobiliserad skul-
le attacken först sättas in mot mål som försvårade angriparens förbekämpning av det 
svenska försvaret, samtidigt som man skulle vara beredd att delta i luftförsvaret.

Under transportskedet skulle attacken som tidigare slå mot lastat tonnage och luft-
landsättningsresurser. Tagna hamnar och $ygfält, samt tyngre underhåll skulle också 

De olika typer av vapen som kunde användas på AJ 37 Viggen. I arsenalen ingick efterhand robotar av typerna 
RB 04, RB 05, RB 15, RB 24 och RB 75, automatkanonkapslar, raketkapslar och bomber av olika typer. Foto SFF.

De olika typer av vapen som kunde användas på AJ 37 Viggen. I arsenalen ingick efterhand robotar av typerna
RB 04, RB 05, RB 15, RB 24 och RB 75, automatkanonkapslar, raketkapslar och bomber av olika typer. Foto SFF

tio till sju, men i gengäld skulle fem lätta attackdivisioner tillkomma. Efter utredning
bedömdes även antalet attackflottiljer behöva minskas från fyra till tre, vilket främst
av operativa skäl borde genomföras på så sätt att F 17 ombeväpnades till jaktflottilj .4

När CFV redovisade sin programplan för perioden 1973/74-1977/78 visade det sig
att antalet tunga attackdivisioner skulle bli sju bara i det fall man kunde genomföra
det som kallades tilläggsnivån. I grundnivån skulle E i få behålla endast fem divisioner.
Minskningen skulle som föreslagits börja med att två av F 17:s divisioner utgick i sam-
band med att F 17 ombeväpnades till jaktflottilj.5

Prioritering av uppgifterna
Annars utgick man från att AJ 37-förbanden i stort skulle komma att utnyttjas på sam-
ma sätt som A 32-förbanden, men minskningen av antalet divisioner medförde att pri-
oriteringen av målen måste bli mycket strängare. E i skulle i framtiden endast sättas in
mot mål av stort strategiskt värde, det vill säga mål vars utslagning skulle påverka an-
griparens operationer i stort. Detta hade i och för sig varit en av de riktlinjer som styrt
eskaderns insättande även tidigare. Den lätta attacken med SK 6o skulle överta en del
av uppgifterna, främst understöd av armsstridskrafter.

Med AJ 37 skulle tillkomma en förstärkt jaktfunktion och därmed en bättre för-
måga att delta i luftförsvaret, och bland annat av den anledningen tänkte man i delvis
nya banor. Vid en kustinvasion som startade innan det svenska försvaret hade hunnit
mobilisera väntade man sig nu kunna minska angriparens styrketillväxt genom insats
mot sådana transportresurser som medgav taktisk lastning och lossning, mot hamnar,
flygfält och kommunikationer. Vid storanfall och med krigsmakten mobiliserad skul-
le attacken först sättas in mot mål som försvårade angriparens förbekämpning av det
svenska försvaret, samtidigt som man skulle vara beredd att delta i luftförsvaret.

Under transportskedet skulle attacken som tidigare slå mot lastat tonnage och luft-
landsättningsresurser. Tagna hamnar och flygfält, samt tyngre underhåll skulle också
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anfallas, men det direkta och indirekta understödet av arméstridskrafterna skulle som 
sagt utföras främst av de lätta attackförbanden.#

När Viggen senare kom i tjänst märkte man snart att $ygplanet kunde användas på 
ett helt annat och e%ektivare sätt än Lansen. Tidigare hade exempelvis inte alla $ygplan 
haft radar installerad och grupp- och rotechefernas $ygplan utgjorde därmed nyckel-
resurser. Detta innebar att förlust av ett av dessa $ygplan nedsatte hela förbandets ef-
fektivitet. Med AJ "& var samtliga $ygplan kompletta och hade samma möjlighet att 
komma till anfall. Det naturliga stridsuppträdandet blev anfall i grupp i stället för di-
vision och ledningen kunde övertas av varje förbandsmedlem om ordinarie ledare gick 
förlorad. Den taktiska friheten ökade i och med att varje $ygplan hade egen förmåga att 
navigera och därmed kunde förbandet spridas ut mer. Uppgifter och ansvar kunde dele-
geras lättare och förmågan att kunna ersätta personalförluster inom divisionen ökade.&

I maj !'&( antogs genom riksdagsbeslut en proposition som innebar att delprogram-
met Attackförband skulle inriktas mot att omfatta endast fem krigs- och fredsdivisio-
ner AJ "& samt en enhet för typin$ygning på $ygplan "&. Detta skulle ske samtidigt 
som eskadern ombeväpnades från $ygplan A ") till AJ "&. CFV hade emellertid i pro-
gramplanen redovisat hur man med den fredstida typin$ygnings enhetens (TIS) resur-
ser som grund kunde organisera ytterligare ett attackförband i krig. Överbefälhavaren 
ville att alla resurser i möjligaste mån skulle utnyttjas i krigsorganisationen och riksda-
gen beslöt därför att !*). attack$yggruppen med hjälp av TIS-enhetens resurser skulle 
sättas upp av F !*.+

I och med att AJ 37 Viggen kom i tjänst i mitten av 1970-talet minskade antalet divisioner. Tack vare detta 
kunde attackförbanden baseras med endast en grupp (fyra operativa !ygplan) på varje enskild bas, vilket 
förbättrade överlevnadsmöjligheterna på marken. Foto SFF.

anfallas, men det direkta och indirekta understödet av armsstridskrafterna skulle som
sagt utföras främst av de lätta attackförbanden.6

När Viggen senare kom i tjänst märkte man snart att flygplanet kunde användas på
ett helt annat och effektivare sätt än Lansen. Tidigare hade exempelvis inte alla flygplan
haft radar installerad och grupp- och rotechefernas flygplan utgjorde därmed nyckel-
resurser. Detta innebar att förlust av ett av dessa flygplan nedsatte hela förbandets ef-
fektivitet. Med AJ 37 var samtliga flygplan kompletta och hade samma möjlighet att
komma till anfall. Det naturliga stridsuppträdandet blev anfall i grupp i stället för di-
vision och ledningen kunde övertas av varje förbandsmedlem om ordinarie ledare gick
förlorad. Den taktiska friheten ökade i och med att varje flygplan hade egen förmåga att
navigera och därmed kunde förbandet spridas ut mer. Uppgifter och ansvar kunde dele-
geras lättare och förmågan att kunna ersätta personalförluster inom divisionen ökade.?

I maj 1974 antogs genom riksdagsbeslut en proposition som innebar att delprogram-
met Attackförband skulle inriktas mot att omfatta endast fem krigs- och fredsdivisio-
ner AJ 37 samt en enhet för typinflygning på flygplan 37. Detta skulle ske samtidigt
som eskadern ombeväpnades från flygplan A 32 till AJ 37. CFV hade emellertid i pro-
gramplanen redovisat hur man med den fredstida typinflygningsenhetens (TIS) resur-
ser som grund kunde organisera ytterligare ett attackförband i krig. Överbefälhavaren
ville att alla resurser i möjligaste mån skulle utnyttjas i krigsorganisationen och riksda-
gen beslöt därför att 152. attackflyggruppen med hjälp av TIS-enhetens resurser skulle
sättas upp av F 15.8

I och med att AJ 37 Viggen kom i tjänst i mitten av 1970-talet minskade antalet divisioner. Tack vare detta
kunde attackförbanden baseras med endast en grupp (fyra operativa flygplan) på varje enskild bas, vilket
förbättrade överlevnadsmöjligheterna på marken. Foto SEE
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Sättet att beteckna krigsdivisionerna hade efterhand kommit att förändrats. Tidigare 
skrevs normalt exempelvis !/F !$ och #/F !$ för !. och #. divisionen F !$, men nu sattes 
divisionssi%ran i stället efter &ottiljsi%ran: !$!. och !$#. divisionen. Under den period 
då F !' satte upp en och en halv division betecknades &ottiljens krigsförband !'!. at-
tack&ygdivisionen och !'#. attack&yggruppen.

En allvarlig kris för Viggensystemet och därmed E ! inträ%ade hösten !($'. Efter 
tre totalhaverier med &ygplan som brutits sönder i luften beslöt CFV i oktober !($' 
att i samråd med FMV inställa all &ygning med AJ "$ i avvaktan på resultat från have-
riutredningarna. Flygplanen blev stående på marken i ungefär ett halvår, tills orsaken, 
vingbalksbrott, upptäckts och sedan åtgärdats genom ombyggnation och modi)ering.(

Anpassning av bassystemet
Krigsbaserna måste efterhand, främst när det gällde klargöringsplatserna, anpassas rent 
fysiskt till AJ "$, eftersom &ygplanet var större än A "#A. Även basorganisationen och 
basförbanden måste anpassas. Kompanierna skulle nu producera stommen, i form av 
aktiv, fredstjänstgörande personal, till en rörlig del attack och en rörlig del T-bas attack. 
Kompanierna på F * och F $ skulle dessutom producera en så kallad fast del. Därutöver 
skulle senare, när samtliga &ottiljers kompanier omskolats, F $ producera ytterligare en, 
F !' två och F * en rörlig del T-bas attack.

!($! ansågs åtta O-baser och åtta T-baser med anpassade Bakom, Uom och &yg-
plansvägar vara ett minimikrav för godtagbar operativ frihet under och efter ombeväp-
ning till AJ "$. Anpassningen till AJ "$ beräknades ske under perioden !($#–!($'. Även 
detta innebar emellertid, jämfört med tidigare, begränsningar i fråga om insatsmöjlig-
heter och handlingsfrihet. Att märka är att dessa beräkningar grundade sig på antagan-
det att E ! skulle få åtta divisioner AJ "$.

Efter remiss till militärbefälhavarna föreslog CE ! en basorganisation med en O-bas 
med fast och rörlig del attack, samt en T-bas med rörlig del T-bas attack för varje di-
vision, samt utöver dessa !* baser, ytterligare fyra T-baser med rörlig del T-bas attack. 
Jämfört med tidigare ville man nu stryka Lidköping och Hässlö som O-baser. Hässlö 
skulle bli T-bas och i den kategorin skulle också fält +,, +! och '- tillkomma, medan 
Arlanda ströks.

De baser som enligt förslaget skulle bli kvar som O-baser var Karlsborg, Såtenäs, 
fält * Hasslösa, fält #, Råda, Hagshult, Uråsa, Eskilstuna och Gunnarn, och de baser 
som först skulle anpassas till AJ "$-systemet var Såtenäs, Gunnarn, Hagshult, Hults-
fred, Hässlö, fält #,, fält -' och fält -$. Ett och ett halvt år senare hade antalet baser 
krympt till sju O-baser och åtta T-baser, varav en O-bas och tre T-baser skulle ligga i 
Norrland.!, Fält #, Råda skulle anpassas så att den första krigsdivisionen AJ "$ skul-
le kunna O-baseras där och efter vissa förseningar blev denna ombyggnad klar !($".!!

Under våren och sommaren !($+ besökte CE ! tillsammans med delar av eskader-
staben de gamla O- och T-baserna för att på plats och personligen informera sig om 
det aktuella personalläget, materielläget och utbyggnadsläget.!# Nu kom också besked 
om att ifall minskningen av antalet divisioner skulle gå så långt att det endast fanns 

Sättet att beteckna krigsdivisionerna hade efterhand kommit att förändrats. Tidigare
skrevs normalt exempelvis i/F 17 och 2/F 17 för 1. och 2. divisionen F 17, men nu sattes
divisionssiffran i stället efter flottiljsiffran: 171. och 172. divisionen. Under den period
då F 15 satte upp en och en halv division betecknades flottiljens krigsförband 151. at-
tackflygdivisionen och 152. attackflyggruppen.

En allvarlig kris för Viggensystemet och därmed E 1 inträffade hösten 1975. Efter
tre totalhaverier med flygplan som brutits sönder i luften beslöt CFV i oktober 1975
att i samråd med FMV inställa all flygning med AJ 37 i avvaktan på resultat från have-
riutredningarna. Flygplanen blev stående på marken i ungefär ett halvår, tills orsaken,
vingbalksbrott, upptäckts och sedan åtgärdats genom ombyggnation och modifiering.9

Anpassning av bassystemet
Krigsbaserna måste efterhand, främst när det gällde klargöringsplatserna, anpassas rent
fysiskt till AJ 37, eftersom flygplanet var större än A 32A. Även basorganisationen och
basförbanden måste anpassas. Kompanierna skulle nu producera stommen, i form av
aktiv, fredstjänstgörande personal, till en rörlig del attack och en rörlig del T-bas attack.
Kompanierna på F 6 och F 7 skulle dessutom producera en så kallad fast del. Därutöver
skulle senare, när samtliga flottiljers kompanier omskolats, F 7 producera ytterligare en,
F is två och F 6 en rörlig del T-bas attack.

1971 ansågs åtta 0-baser och åtta T-baser med anpassade Bakom, Uom och flyg-
plansvägar vara ett minimikrav för godtagbar operativ frihet under och efter ombeväp-
ning till AJ 37. Anpassningen till AJ 37 beräknades ske under perioden 1972-1975. Även
detta innebar emellertid, jämfört med tidigare, begränsningar i fråga om insatsmöjlig-
heter och handlingsfrihet. Att märka är att dessa beräkningar grundade sig på antagan-
det att E 1 skulle få åtta divisioner AJ 37.

Efter remiss till militärbefälhavarna föreslog CE 1 en basorganisation med en 0-bas
med fast och rörlig del attack, samt en T-bas med rörlig del T-bas attack för varje di-
vision, samt utöver dessa 16 baser, ytterligare fyra T-baser med rörlig del T-bas attack.
Jämfört med tidigare ville man nu stryka Lidköping och Hässlö som 0-baser. Hässlö
skulle bli T-bas och i den kategorin skulle också fält 4o, 41 och 58 tillkomma, medan
Arlanda ströks.

De baser som enligt förslaget skulle bli kvar som 0-baser var Karlsborg, Såtenäs,
fält 6 Hasslösa, fält zo Råda, Hagshult, Uråsa, Eskilstuna och Gunnarn, och de baser
som först skulle anpassas till AJ 37-systemet var Såtenäs, Gunnarn, Hagshult, Hults-
fred, Hässlö, fält 20, fält 85 och fält 87. Ett och ett halvt år senare hade antalet baser
krympt till sju 0-baser och åtta T-baser, varav en 0-bas och tre T-baser skulle ligga i
Norrland.I° Fält 20 Råda skulle anpassas så att den första krigsdivisionen AJ 37 skul-
le kunna 0-baseras där och efter vissa förseningar blev denna ombyggnad klar 1973."

Under våren och sommaren 1974 besökte CE 1 tillsammans med delar av eskader-
staben de gamla 0- och T-baserna för att på plats och personligen informera sig om
det aktuella personalläget, materielläget och utbyggnadsläget.' Nu kom också besked
om att ifall minskningen av antalet divisioner skulle gå så långt att det endast fanns
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fem tunga attackdivisioner kvar, så skulle Karlsborg strykas som O-bas. Detta vände 
sig emellertid CE ! emot av #era skäl.!"

Våren !$%& utgångsbaserades en AJ "%-division från F !' tillfälligt på två olika baser, 
ett förfarande som kom att kallas OT-basering, alltså en kombination av O- och T-ba-
sering. Det var !'!. attack#ygdivisionen som blev fördelad dels till Gunnarn, dels Vid-
sel i avvaktan på att fält &! Åmsele skulle bli helt klart. Anledningen till uppdelningen 
var att hela divisionen inte rymdes på Gunnarn, där också en division J "' var baserad.!&

I juni presenterades idéerna om OT-basering, vilket alltså skulle innebära att endast 
en grupp placerades på varje bas, för CFV. Den stora fördelen var naturligtvis ett för-
bättrat skydd genom ökad spridning. Frågan var dock om basförbanden hade kapacitet 
att klara en sådan basering om den genomfördes fullt ut. Det var också tveksamt om 
det fanns tillräckligt många kvali(cerade förare för att bemanna de ledningsfunktioner 
som behövdes. I den senare frågan rådde viss oeninghet, men CFV godkände förslaget 
och gav CE ! tillstånd att gå vidare med idén.!'

Enligt !$%& års operativa order (CE ! OpO !$%&) skulle attackeskaderns utgångsba-
sering vara som följer.

)!. a#ygdiv A "* Fält ) Hasslösa
)*. a#ygdiv A "* Karlsborg
%!. a#ygdiv AJ "% Såtenäs
%*. a#ygdiv AJ "% Fält *+ Råda
%". a#ygdiv AJ "% Hagshult/Uråsa
!'!. a#ygdiv A "** Gunnarn
!'*. a#ygdiv A "* Hässlö

* AJ "% från ! april !$%&.

T-baser för A "* var fält ,' Byholma, fält ,% Kosta, Malmen, Eskilstuna, fält && Kub-
be och Vidsel, och för AJ "% fanns Hultsfred, samt från och med !$%' även Vidsel. De 
transportresurser som E ! disponerade utgjordes av %!. transport#yggruppen med två 
TP ,& och fyra TP %$ (bas Såtenäs) och !"!. sambands#yggruppen med fyra SK )+A 
och fyra civila Beech B '' Baron (bas fält ) Hasslösa).

O-baserna skulle, som tidigare, kunna utföra fullständig betjäning och samtidig 
klargöring av hel division, vilket inklusive in- och utkörning (ck ta maximalt ! timme, 
och T-baserna skulle klara samtidig klargöring av en grupp på samma tid. Eskilstunaba-
sen hade dock kapacitet för en hel division. Snabbtankning (ck ta högst fem–tio minu-
ter för upp till en division. Med klargöring på O-bas och snabbtankning på framskjuten 
bas så kunde en attackdivision insättas i förnyade anfall ungefär varannan timme.!)

Den nya OT-baseringen tillämpas
Under eskaderövningen !$%& tillämpades för första gången OT-basering i praktiken och 
det var ". divisionen F % som därvid baserades på sin krigsbas, OT-basparet Hagshult/
Uråsa. Slutsatsen blev att OT-basering fungerade, men måste studeras ytterligare. Bland 

fem tunga attackdivisioner kvar, så skulle Karlsborg strykas som 0-bas. Detta vände
sig emellertid CE 1 emot av flera skäl.'3

Våren 1974 utgångsbaserades en AJ 37-division från F 15 tillfälligt på två olika baser,
ett förfarande som kom att kallas OT-basering, alltså en kombination av 0- och T-ba-
sering. Det var 151. attackflygdivisionen som blev fördelad dels till Gunnarn, dels Vid-
sel i avvaktan på att fält 41 Amsele skulle bli helt klart. Anledningen till uppdelningen
var att hela divisionen inte rymdes på Gunnarn, där också en division J 35 var baserad.'4

I juni presenterades ideerna om OT-basering, vilket alltså skulle innebära att endast
en grupp placerades på varje bas, för CFV. Den stora fördelen var naturligtvis ett för-
bättrat skydd genom ökad spridning. Frågan var dock om basförbanden hade kapacitet
att klara en sådan basering om den genomfördes fullt ut. Det var också tveksamt om
det fanns tillräckligt många kvalificerade förare för att bemanna de ledningsfunktioner
som behövdes. I den senare frågan rådde viss oeninghet, men CFV godkände förslaget
och gav CE 1 tillstånd att gå vidare med iden.'5

Enligt 1974 års operativa order (CE 1 OpO 1974) skulle attackeskaderns utgångsba-
sering vara som följer.

61. aflygdiv A 32 F ä l t  6 Hasslösa
62. aflygdiv A 32 K a r l s b o r g
71. aflygdiv AJ 37 S å t e n ä s
72. aflygdiv AJ 37 F ä l t  20 Råda
73. aflygdiv AJ 37 Hagshul t /Uråsa
151. aflygdiv A 32* G u n n a r n
152. aflygdiv A 32 H ä s s l ö

* AJ 37 från 1 april 1974.

T-baser för A 32 var fält 85 Byholma, fält 87 Kosta, Malmen, Eskilstuna, fält 44 Kub-
be och Vidsel, och för AJ 37 fanns Hultsfred, samt från och med 1975 även Vidsel. De
transportresurser som E 1 disponerade utgjordes av 71. transportflyggruppen med två
TP 84 och fyra TP 79 (bas Såtenäs) och 131. sambandsflyggruppen med fyra SK 6oA
och fyra civila Beech B 55 Baron (bas fält 6 Hasslösa).

0 -baserna skulle, som tidigare, kunna utföra fullständig betjäning och samtidig
klargöring av hel division, vilket inklusive in- och utkörning fick ta maximalt 1 timme,
och T-baserna skulle klara samtidig klargöring av en grupp på samma tid. Eskilstunaba-
sen hade dock kapacitet för en hel division. Snabbtankning fick ta högst fem—tio minu-
ter för upp till en division. Med klargöring på 0-bas och snabbtankning på framskjuten
bas så kunde en attackdivision insättas i förnyade anfall ungefär varannan timme.'6

Den nya OT-baseringen tillämpas
Under eskaderövningen 1974 tillämpades för första gången OT-basering i praktiken och
det var 3. divisionen F 7 som därvid baserades på sin krigsbas, OT-basparet Hagshult/
Uråsa. Slutsatsen blev att OT-basering fungerade, men måste studeras ytterligare. Bland
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annat skulle man undersöka om betjäningen på ett OT-baspar skulle ske med en eller 
två basbataljoner, samt i vilken mån detta var beroende av avståndet mellan baserna.

Övningen var också den första i vilken den nya krigsorganisationen för basförban-
den tillämpades. Utformningen av klargöringsplatserna för AJ "$ hade fastställts efter 
praktiska prov och medgav placering av bland annat ammunition för tre förutbestämda 
lastalternativ. För att tillgodose kravet på optimal spridning vid gruppvis betjäning hade 
klargöringsplatserna numrerats så att placering och om%yttning av %ygplanen skulle 
underlättas. Utgångsbaserad grupp skulle stå på platserna &!–&# (nummer på varannan 
plats) och tillfälligt baserad grupp på mellanliggande plats nr &&–&'. Avståndet mellan 
platserna skulle helst vara "((–#(( m.!$

Överbefälhavaren fattade beslut om införande av OT-basering för attacken !)$& och 
tillkomsten av en sjätte enhet (!&*. attack%yggruppen) och OT-basparet Karlsborg/Mo-
holm medförde att den nya baseringen kunde genomföras fullt ut. Skyddet, %exibili-
teten och möjligheten att öka insatsfrekvensen direkt från utgångsbas blev nu bättre. I 
samband med nedläggning av en division vid F $ år !)$$ och ombyggnation av baserna 
i mitten och slutet av sjuttiotalet skedde vissa om%yttningar av förbanden i planerad ut-
gångsbasering. Fält #+ Färila ersatte fält ## Kubbe som T-bas och Malmen ströks helt. !'

Baseringen blev sedan som följer:
+!. a%ygdiv Hasslösa/Lidköping
+*. a%ygdiv Karlsborg/Moholm
$!. a%ygdiv Hagshult/Uråsa
$*. a%ygdiv Råda/Såtenäs
!&!. a%ygdiv Gunnarn/Åmsele
!&*. a%yggruppen Eskilstuna

Bassystemet för AJ "$ skapades genom modi,ering av det be,ntliga bassystemet. 
Denna modi,ering syftade till att öka uthålligheten genom ett successivt införande av 
ökad utspridning av %ygplan och materiel inom och mellan %ygbaserna, ökad rörlig-
het främst av klargörings- och reparationsresurser, viss forti,katorisk skyddsutbyggnad 
för personal och materiel och förbättrad maskering. Man siktade på att ordna ett stort 
antal klargöringsplatser (helst !+–*# stycken) inom varje basområde.

Vidare skulle start- och landningsmöjligheter utökas genom utbygg nad av ett antal 
vägar inom basområdet. Service- och reparationstjänsten skulle kunna genomföras med 
mer rörliga resurser än tidigare och framför allt klargörings-, ammunitions- och driv-
medelstjänsten skulle bli rörlig.!) Attackammunition, automatkanoner och motmedel 
behövde i större utsträckning än dittills kunna omdisponeras mellan baserna, eftersom 
tillgången på ammunition inte tillät större spridning. Denna inriktning från slutet av 
sjuttiotalet kom sedan att leda fram till det som blev Bas )(-konceptet.

I slutet av sjuttiotalet utarbetades i %ygstaben ett förslag som innebar att begreppen 
O-bas och T-bas skulle frångås, men CE ! ansåg att de gamla begreppen borde behållas 
för att undvika missförstånd. Möjligen kunde ”tomma” baser kunna kallas förberedd 
O- respektive förberedd T-bas (FO-, FT-bas) och först när betjäningsresurser tillförts 

annat skulle man undersöka om betjäningen på ett OT-baspar skulle ske med en eller
två basbataljoner, samt i vilken mån detta var beroende av avståndet mellan baserna.

Övningen var också den första i vilken den nya krigsorganisationen för basförban-
den tillämpades. Utformningen av klargöringsplatserna för AJ 37 hade fastställts efter
praktiska prov och medgav placering av bland annat ammunition för tre förutbestämda
lastalternativ. För att tillgodose kravet på optimal spridning vid gruppvis betjäning hade
klargöringsplatserna numrerats så att placering och omflyttning av flygplanen skulle
underlättas. Utgångsbaserad grupp skulle stå på platserna 51-54 (nummer på varannan
plats) och tillfälligt baserad grupp på mellanliggande plats nr 55-58. Avståndet mellan
platserna skulle helst vara 300-400 m.7

Överbefälhavaren fattade beslut om införande av OT-basering för attacken 1975 och
tillkomsten av en sjätte enhet (152. attackflyggruppen) och OT-basparet Karlsborg/Mo-
holm medförde att den nya baseringen kunde genomföras fullt ut. Skyddet, flexibili-
teten och möjligheten att öka insatsfrekvensen direkt från utgångsbas blev nu bättre. I
samband med nedläggning av en division vid F 7 år 1977 och ombyggnation av baserna
i mitten och slutet av sjuttiotalet skedde vissa omflyttningar av förbanden i planerad ut-
gångsbasering. Fält 46 Färila ersatte fält 44 Kubbe som T-bas och Malmen ströks helt. '$

Baseringen blev sedan som följer:
61. aflygdiv
62. aflygdiv
71. aflygdiv
72. aflygdiv
151. aflygdiv
152. aflyggruppen

Hasslösa/Lidköping
Karlsborg/Moholm
Hagshult/Uråsa
Råda/Såtenäs
Gunnam/Åmsele
Eskilstuna

Bassystemet för AJ 37 skapades genom modifiering av det befintliga bassystemet.
Denna modifiering syftade till att öka uthålligheten genom ett successivt införande av
ökad utspridning av flygplan och materiel inom och mellan flygbaserna, ökad rörlig-
het främst av klargörings- och reparationsresurser, viss fortifikatorisk skyddsutbyggnad
för personal och materiel och förbättrad maskering. Man siktade på att ordna ett stort
antal klargöringsplatser (helst 16-24 stycken) inom varje basområde.

Vidare skulle start- och landningsmöjligheter utökas genom utbyggnad av ett antal
vägar inom basområdet. Service- och reparationstjänsten skulle kunna genomföras med
mer rörliga resurser än tidigare och framför allt klargörings-, ammunitions- och driv-
medelstjänsten skulle bli rörlig.'9 Attackammunition, automatkanoner och motmedel
behövde i större utsträckning än dittills kunna omdisponeras mellan baserna, eftersom
tillgången på ammunition inte tillät större spridning. Denna inriktning från slutet av
sjuttiotalet kom sedan att leda fram till det som blev Bas 90-konceptet.

I slutet av sjuttiotalet utarbetades i flygstaben ett förslag som innebar att begreppen
0-bas och T-bas skulle frångås, men CE 1 ansåg att de gamla begreppen borde behållas
för att undvika missförstånd. Möjligen kunde "tomma" baser kunna kallas förberedd
0- respektive förberedd T-bas (FO-, FT-bas) och först när betjäningsresurser tillförts
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skulle basen övergå till att bli O- eller T-bas. En förberedd O-bas attack skulle i så fall 
vara forti$katoriskt och baselmässigt utbyggd och skulle normalt rymma sex attack%yg-
plan, men skulle kunna överbeläggas med totalt tolv %ygplan. Som O-bas skulle den ha 
basförband för samtidig klargöring av fyra alternativt åtta %ygplan, samt service- och 
reparationskapacitet. En T-bas attack skulle ha basförband för samtidig klargöring av 
lika många %ygplan, men saknade reparations- och servicemöjligheter.

Ordinarie baser var !&'& de fem ovan uppräknade parbaserna samt Eskilstu-
na. Som FO-baser utan basförband i utgångsläget föreslogs nu Fällfors, Kubbe och 
Tierp, och som T-baser föreslogs Vidsel, Färila, Hultsfred och Byholma.() Fällfors och 
Frösön tillkom senare som T-baser.(!

Systemet med O- och T-baser blev kvar, samt för E !:s del, OT-baser. E !:s för-
band behövde nu alltså bara baseras med en grupp (fyra flygplan) per bas, vil-
ket minskade sårbarheten vid bekämpning från luften. Utrymme fanns 
dock för en hel division med åtta flygplan på varje bas. Klargöring av en 
grupp på O- eller T-bas tog vid mitten av åttiotalet normalt cirka () min.((

Redan !&'# hade de nya idéerna i det som kom att bli Bas &)-systemet kommit så 
långt att det var dags att genomföra prov med de planerade kortbanorna. En AJ "'-di-
vision på F ' $ck provlanda på ')) meter långa banor målade på bansystemet på Så-
tenäs och Hasslösa. Man beslöt efter proven att utöka banlängden till *)) meter och 
Hagshultsbasens taxibana byggdes sedan om för fortsatta prov hösten !&*). När !.divi-
sionen F ' provlandade där visade det sig att den beslutade förlängningen från ')) m 
till *)) m hade försvunnit i hanteringen!

Nästa steg blev att vidareutveckla Hagshult till en fullt utbyggd provbas, sam-
tidigt som man började planera för utbyggnad av baserna i Övre Norrland. 
!&'*/'& fattade CFV o+ciellt beslut om att Flygbas &)-konceptet skulle ligga till 
grund för fortsatt basutbyggnad.("

Viggenplanen levererades till att börja med utan kamou!agemålning. Det innebar att de var väl synliga från 
luften, även när de som här stod på de klargöringsplatser som i krig skulle täckas med maskeringsnät. Foto SFF.

Viggenplanen levererades till att börja med utan kamouflagemålning. Det innebar att de varväl synliga från
luften, även när de som här stod på de klargöringsplatser som i krig skulle täckas med maskeringsnät. Foto SFF

skulle basen övergå till att bli 0- eller T-bas. En förberedd 0-bas attack skulle i så fall
vara fortifikatoriskt och baselmässigt utbyggd och skulle normalt rymma sex attackflyg-
plan, men skulle kunna överbeläggas med totalt tolv flygplan. Som 0-bas skulle den ha
basförband för samtidig klargöring av fyra alternativt åtta flygplan, samt service- och
reparationskapacitet. En T-bas attack skulle ha basförband för samtidig klargöring av
lika många flygplan, men saknade reparations- och servicemöjligheter.

Ordinarie baser var 1979 de fem ovan uppräknade parbaserna samt Eskilstu-
na. Som FO-baser utan basförband i utgångsläget föreslogs nu Fällfors, Kubbe och
Tierp, och som T-baser föreslogs Vidsel, Färila, Hultsfred och Byholma.'-° Fällfors och
Frösön tillkom senare som T-baser."

Systemet med 0- och T-baser blev kvar, samt för E Es del, OT-baser. E Es för-
band behövde nu alltså bara baseras med en grupp (fyra flygplan) per bas, vil-
ket minskade sårbarheten vid bekämpning från luften. Utrymme fanns
dock för en hel division med åtta flygplan på varje bas. Klargöring av en
grupp på 0- eller T-bas tog vid mitten av åttiotalet normalt cirka zo min."

Redan 1975 hade de nya ideerna i det som kom att bli Bas 90-systemet kommit så
långt att det var dags att genomföra prov med de planerade kortbanorna. En AJ 37-di-
vision på F 7 fick provlanda på Too meter långa banor målade på bansystemet på Så-
tenäs och Hasslösa. Man beslöt efter proven att utöka banlängden till 800 meter och
Hagshultsbasens taxibana byggdes sedan om för fortsatta prov hösten 1980. När ,.divi-
sionen F 7 provlandade där visade det sig att den beslutade förlängningen från 700 m
till 800 m hade försvunnit i hanteringen!

Nästa steg blev att vidareutveckla Hagshult till en fullt utbyggd provbas, sam-
tidigt som man började planera för utbyggnad av baserna i Övre Norrland.
1978/79 fattade CFV officiellt beslut om att Flygbas 90-konceptet skulle ligga till
grund för fortsatt basutbyggnad."
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Övningsverksamheten
I september !$%" fanns för första gången en AJ "%-division (!/F %) och en grupp SK #& 
från "/F '! med i en större tillämpningsövning. Totalt deltog sex av E !:s attackdivisio-
ner baserade i Västergötland. Övningsändamålet var nu bland annat att öva skjutning 
och bombfällning, samt att eskaderstaben skulle få träna på att leda förband med både 
A "', AJ "% och SK #&.'(

I samband med E !:s eskaderövning !$%( deltog AJ "% för första gången i förband 
större än division. Övningen var samordnad med MÖS %( (Militärbefälhavare Syds 
miloövning) som bestod av luftförsvars- och )ygspaningsövningen Orkan och marin-
övningen MARÖ %(. Ändamålet med E !:s eskaderövning var bland annat att öva at-
tackföretag under dager och mörker, öva samverkan med marinen, luftförsvaret och 
)ygspaningen, samt att öva OT-basering.

Flygövningsområdet var vid detta tillfälle beläget i sydöstra delen av landet och ut 
över havet till Gotlands södra udde. Deltagande förband var !/F # med A "'A base-

Klargöringsplats ord-
nad för AJ 37 Viggen 
(principskiss från 
1974). Skiss Krigsarkivet.
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Klargöringsplats ord-
nad för AJ 37 Viggen
(principskiss från
1974). Skiss Krigsarkivet

Övningsverksamheten
I september 1973 fanns för första gången en AJ 37-division (r/F 7) och en grupp SK 6o
från 3/F 21 med i en större tillämpningsövning. Totalt deltog sex av E r:s attackdivisio-
ner baserade i Västergötland. Övningsändamålet var nu bland annat att öva skjutning
och bombfällning, samt att eskaderstaben skulle ra träna på att leda förband med både
A 32, AJ 37 och SK 60.'4

I samband med E r:s eskaderövning 1974 deltog AJ 37 för första gången i förband
större än division. Övningen var samordnad med MÖS 74 (Militärbefälhavare Syds
miloövning) som bestod av luftförsvars- och flygspaningsövningen Orkan och marin-
övningen MARÖ 74. Ändamålet med E r:s eskaderövning var bland annat att öva at-
tackföretag under dager och mörker, öva samverkan med marinen, luftförsvaret och
flygspaningen, samt att öva OT-basering.

Flygövningsområdet var vid detta tillfälle beläget i sydöstra delen av landet och ut
över havet till Gotlands södra udde. Deltagande förband var r/F 6 med A 32A base-
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rad på fält $ Hasslösa, %/F # med AJ "# på fält %& Råda, "/F # med AJ "# på Hagshult/
Uråsa,  "/F !' med A "%A på Karlsborg och %/F !# med A "%A på Såtenäs. Som snabb-
tankningsbaser användes Kalmar, Ronneby, fält () och Everöd. De skjutmål som kom 
till användning för anfall med skarp ammunition var Bollö utanför Karlskrona, Sand-
by på Öland och Ravlunda i Skåne, och sjömål utgjordes av marina enheter söder om 
Öland. Vädret under övningen var dåligt med dimma och låga moln.

De i övningen *ngerade stormakterna kallades Röd och Grön. Den %' september 
beordrades Givakt och två dagar senare utbröt krig mellan stormakterna. Den " oktober 
anföll stormakt Röd Finland och Danmark och samma dag anbefalldes A-mobilisering 
i Sverige. CE ! beordrades den ) oktober att lyda under MBS med fem divisioner från 
kl. &'.&& följande dag. Den ' oktober anföll Röd militära mål i Sverige, främst +ygba-
ser i milo S och ÖN, samt på Gotland. E ! var då redan grupperad i Västergötland och 
Småland och hade endast lidit smärre förluster. Möjligheterna att snabbtanka i Skåne 
och Blekinge var däremot begränsade på grund av *entlig +ygverksamhet.

MBS första order innebar anfall mot en +ygbas och en radarstation på Bornholm 
(representerat av Bollömålet), och att minerings- och minröjningsföretag samt un-
derhållstransporter till Bornholm skulle anfallas. Uppdraget blev ett misslyckande, då 
!/F $, %/F # och %/F !' utgick på grund av vädret och endast "/F # kunde starta, dock 
utan ammunition, eftersom raketskenor saknades vid basen! Även anfall nummer två 
misslyckades: Den målbeskrivning (Ravlunda) som krävdes på grund av fredstida sä-
kerhetsskäl hade kommit på avvägar och ett försök att skicka kopior med +ygtransport 
fungerade inte heller. Efter byte till Sandbymålet *ck anfallet till sist utgå, eftersom 
man upptäckte att beskrivningen av detta mål inte heller var komplett. Till sist sattes 
"/F # i stället in mot målet Hattefuran, men bara tre av sju +ygplan trä,ade målen. 
!/F $ gick mot fel område och hittade inte sitt mål överhuvudtaget. "/F !' hittade bara 
ett mål och *ck tre +ygplan nedskjutna av jakt…

CE ! berättade i sin genomgång att en östtysk trålare rikt utrustad med antenner 
iakttagits liggande fyra kilometer utanför Sandbymålet. Även övriga skjutplatser vid 
kusten och det sjömål som användes bevakades på motsvarande sätt. Det var uppen-
bart att det var E !:s kapacitet och förmåga som skulle registreras och CE ! passade i 
detta sammanhang på att påpekat att radiodisciplinen i eskadern lämnade en del öv-
rigt att önska.

Att A "%-förbanden överhuvudtaget kom i luften efter övningens första dag berodde 
på att säkerhetsmaterielpersonal från +era +ottiljer, utanför ordinarie arbetstid och på 
natten ställde upp för den kontroll av säkerhetsmaterielen som anbefallts. Ett av %/F $ 
+ygplan hade nämligen totalhavererat under övningens första dag. Förbandet var då 
baserat på Ljungbyhed för att delta som anfallsförband i övningen Orkan. Föraren kol-
liderade med en fågel i (&& km/h på '& meters höjd och *ck kraftiga motorstörningar. 
Han beordrades av gruppchefen att stiga och hoppa, vilket skedde på drygt !&& meters 
höjd, men fallskärmen utvecklades aldrig. Föraren hade skadats svårt vid nedslaget, bär-
gades av en dansk räddningshelikopter och togs omhand på Ystads sjukhus )' minuter 
efter uthoppet, men avled.

rad på fat 6 Hasslösa, 2/F 7 med AJ 37 på fält 20 Råda, 3/F 7 med AJ 37 på Hagshult/
Uråsa, 3/F 15 med A 32A på Karlsborg och 2/F 17 med A 32A på Såtenäs. Som snabb-
tankningsbaser användes Kalmar, Ronneby, fält 84 och Everöd. De skjutmål som kom
till användning för anfall med skarp ammunition var Bollö utanför Karlskrona, Sand-
by på Öland och Ravlunda i Skåne, och sjömål utgjordes av marina enheter söder om
Öland. Vädret under övningen var dåligt med dimma och låga moln.

De i övningen fingerade stormakterna kallades Röd och Grön. Den 25 september
beordrades Givakt och två dagar senare utbröt krig mellan stormakterna. Den 3 oktober
anföll stormakt Röd Finland och Danmark och samma dag anbefalldes A-mobilisering
i Sverige. CE 1 beordrades den 4 oktober att lyda under MBS med fem divisioner från
kl. 05.0o följande dag. Den 5 oktober anföll Röd militära mål i Sverige, främst flygba-
ser i milo S och ÖN, samt på Gotland. E 1 var då redan grupperad i Västergötland och
Småland och hade endast lidit smärre förluster. Möjligheterna att snabbtanka i Skåne
och Blekinge var däremot begränsade på grund av fientlig flygverksamhet.

MBS första order innebar anfall mot en flygbas och en radarstation på Bornholm
(representerat av Bollömålet), och att minerings- och minröjningsföretag samt un-
derhållstransporter till Bornholm skulle anfallas. Uppdraget blev ett misslyckande, då
1/F 6, 2/F 7 och 2/F 15 utgick på grund av vädret och endast 3/F 7 kunde starta, dock
utan ammunition, eftersom raketskenor saknades vid basen! Även anfall nummer två
misslyckades: Den målbeskrivning (Ravlunda) som krävdes på grund av fredstida sä-
kerhetsskäl hade kommit på avvägar och ett försök att skicka kopior med flygtransport
fungerade inte heller. Efter byte till Sandbymålet fick anfallet till sist utgå, eftersom
man upptäckte att beskrivningen av detta mål inte heller var komplett. Till sist sattes
3/F 7 i stället in mot målet Hattefuran, men bara tre av sju flygplan träffade målen.
1/F 6 gick mot fel område och hittade inte sitt mål överhuvudtaget. 3/F 15 hittade bara
ett mål och fick tre flygplan nedskjutna av jakt...

CE 1 berättade i sin genomgång att en östtysk trålare rikt utrustad med antenner
iakttagits liggande fyra kilometer utanför Sandbymålet. Även övriga skjutplatser vid
kusten och det sjömål som användes bevakades på motsvarande sätt. Det var uppen-
bart att det var E I:s kapacitet och förmåga som skulle registreras och CE 1 passade i
detta sammanhang på att påpekat att radiodisciplinen i eskadern lämnade en del öv-
rigt att önska.

Att A 32-förbanden överhuvudtaget kom i luften efter övningens första dag berodde
på att säkerhetsmaterielpersonal från flera flottiljer, utanför ordinarie arbetstid och på
natten ställde upp för den kontroll av säkerhetsmaterielen som anbefallts. Ett av 2/F 6
flygplan hade nämligen totalhavererat under övningens första dag. Förbandet var då
baserat på Ljungbyhed för att delta som anfallsförband i övningen Orkan. Föraren kol-
liderade med en fågel i 800 km/h på 5o meters höjd och fick kraftiga motorstörningar.
Han beordrades av gruppchefen att stiga och hoppa, vilket skedde på drygt ioo meters
höjd, men fallskärmen utvecklades aldrig. Föraren hade skadats svårt vid nedslaget, bär-
gades av en dansk räddningshelikopter och togs omhand på Ystads sjukhus 45 minuter
efter uthoppet, men avled.
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Man kunde snart konstatera att fallskärmsutlösningen på hans utrustning var defor-
merad på ett sätt som gjorde att den automatiska utlösningen inte fungerade. Därför 
beordrades kontroll av samtliga fpl "$ innan nästa %ygning. Problemet visade sig dock 
inte &nnas på något annat %ygplan. 

Den %ygande personalen vid den drabbade divisionen hade efter haveriet framfört 
”fullt berättigade betänkligheter beträ'ande fortsatt %ygtjänst mot bakgrund av att ut-
hoppet skett inom det nyligen modi&erade räddningssystemets i SFI angivna prestan-
dagränser”. I massmedia förekom påståenden att personalen vägrade att %yga, vilket 
dock var en överdrift. CE ! besökte divisionen och fann att ”andan var god” och %yg-
ningarna hade då redan återupptagits.

De mer eller mindre allvarliga olyckorna och malörerna under denna övning skulle 
dock bli %er och ytterligare en händelse var kopplad till fallskärmsfrågan: Under ett an-
fall avbröt !/F ( uppdraget direkt efter start. Orsaken var att samtliga %ygplan saknade 
navigatör! På grund av fällskärmsbrist hade man endast två navigatörer och den ene 

Samövning mellan E 1 och 
Kust!ottan, september 1972. 
Bokstäverna A-F betecknar 
delar av en "ngerad invasions-
!otta, QB och QG betecknar 2. 
och 3. divisionen F 17, och OR 
betecknar 1. divisionen F 15.
Skiss Krigsarkivet.
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Samövning mellan E 1 och
Kustflottan, september 1972.
Bokstäverna A-F betecknar
delar av en fingerad invasions-
flotta, QB och QG betecknar 2.
och 3. divisionen F 17, och OR
betecknar 1. divisionen F 15.
Skiss Krigsarkivet

Man kunde snart konstatera att fallskärmsutlösningen på hans utrustning var defor-
merad på ett sätt som gjorde att den automatiska utlösningen inte fungerade. Därför
beordrades kontroll av samtliga fpl 32 innan nästa flygning. Problemet visade sig dock
inte finnas på något annat flygplan.

Den flygande personalen vid den drabbade divisionen hade efter haveriet framfört
"fullt berättigade betänkligheter beträffande fortsatt flygtjänst mot bakgrund av att ut-
hoppet skett inom det nyligen modifierade räddningssystemets i SFI angivna prestan-
dagränser". I massmedia förekom påståenden att personalen vägrade att flyga, vilket
dock var en överdrift. CE i besökte divisionen och fann att "andan var god" och flyg-
ningarna hade då redan återupptagits.

De mer eller mindre allvarliga olyckorna och malörerna under denna övning skulle
dock bli fler och ytterligare en händelse var kopplad till fallskärmsfrågan: Under ett an-
fall avbröt 1/F 6 uppdraget direkt efter start. Orsaken var att samtliga flygplan saknade
navigatör! På grund av fållskärmsbrist hade man endast två navigatörer och den ene
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hade fått problem med sin telefoniförbindel-
se och den andre satt i ett $ygplan som kol-
liderade med en vägskylt på marken och inte 
kom i luften…

Sista övningsdagen var en grupp AJ "% 
nära att kollidera med en målhelikopter. He-
likoptern från F !% hade fått order att gå till 
Sanbymålet så sent att man inte hann inta 
avsett läge söder om målet förrän efter det 
att anfallen börjat. Helikoptern passerades 
av två AJ "% på &' m avstånd precis innan de 
skulle ta upp för anfall.

Trots misslyckandena bedömdes preci-
sionen i de anfall som faktiskt hade kunnat 
genomföras som mycket god. Tid över ho-
risonten och tid på rakbana hade varit kort. 
Totalt sett var antalet driftsstörningar litet. 
En kommentar var att bark var olämpligt 
som maskeringsmaterial för vägar, eftersom 
barklagret vid vått väglag blev halt och ut-
gjorde en fara för tra(ksäkerheten. Totalt "!' 
$ygföretag hade genomförts och hade visat att förbanden höll ”hög klass” i fråga om 
förberedelser och genomförande. Trots mycket dåligt väder hade det genomsnittliga 
antalet verksamma anfall legat på det som räknades som normalnivån – &' procent.

Övningen var den första i vilken en ny krigsorganisation för basförbanden tilläm-
pades och krigsmässig basering och uppställning skulle praktiseras överallt utom på 
Karlsborg och Såtenäs. På grund av personalbrist blev emellertid övningsutbytet av 
detta ringa. Rangering av AJ "% så att $ygplanets nos blev vänd utåt på klargöringsplat-
serna visade sig vara en ”svår konst”. Detta skedde med hjälp av ett bogserfordon som 
kopplades till $ygplanets stjärt, medan en medhjälpare styrde $ygplanets noshjul med 
en särskild styrstång.

Prov hade utförts med kompletterande direktförbindelse med )ärrskrift mellan CE 
!:s uppehållsplats, attackavdelningarna i lfc och $ygbaserna och för första gången var 
det därför möjligt att tillräckligt snabbt kryptera eskaderorder och andra viktiga med-
delanden. Erfarenheterna av detta var mycket positiva.*&

Basering på krigsbaserna
Under eskaderövningen !#%# baserades sex divisioner i stort sett på sina ordinarie krigs-
baser: !/F + på Hasslösa/Lidköping, */F + på Karlsborg, !/F % på Hagshult/Uråsa, */F % 
på Såtenäs/Råda, samt !/F !& och */F !& på Eskilstuna. Dessutom deltog spanings$yg i 
form av */F !! baserat på Kalmar, !/F !" på Uråsa, en grupp ur */F !% på Ronneby och 
rote ur !/F *! på Kalmar, samt enstaka SK +' ur ,/F & på Ljungbyhed. Sammanlagt del-
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De skjutmål i olika delar av landet som använ-
des vid attack!ygets övningar med skarp am-
munition. Skiss Krigsarkivet.

hade fått problem med sin telefonförbindel-
se och den andre satt i ett flygplan som kol-
liderade med en vägskylt på marken och inte
kom i luften...

Sista övningsdagen var en grupp AJ 37
nära att kollidera med en målhelikopter. He-
likoptern från F 7 hade fått order att gå till
Sanbymålet så sent att man inte hann inta
avsett läge söder om målet förrän efter det
att anfallen börjat. Helikoptern passerades
av två AJ 37 på 5o m avstånd precis innan de
skulle ta upp för anfall.

Trots misslyckandena bedömdes preci-
sionen i de anfall som faktiskt hade kunnat
genomföras som mycket god. Tid över ho-
risonten och tid på rakbana hade varit kort.
Totalt sett var antalet driftsstörningar litet.
En kommentar var att bark var olämpligt D e  skjutmål i olika delar av landet som använ-
som maskeringsmaterial för vägar, eftersom des  vid attackflygets övningar med skarp am-
barklagret vid vått väglag blev halt och ut- munition. Skiss Krigsarkivet
gjorde en fara för trafiksäkerheten. Totalt 310
flygföretag hade genomförts och hade visat att förbanden höll "hög klass" i fråga om
förberedelser och genomförande. Trots mycket dåligt väder hade det genomsnittliga
antalet verksamma anfall legat på det som räknades som normalnivån — 5o procent.

Övningen var den första i vilken en ny krigsorganisation för basförbanden tilläm-
pades och krigsmässig basering och uppställning skulle praktiseras överallt utom på
Karlsborg och Såtenäs. På grund av personalbrist blev emellertid övningsutbytet av
detta ringa. Rangering av AJ 37 så att flygplanets nos blev vänd utåt på klargöringsplat-
serna visade sig vara en "svår konst". Detta skedde med hjälp av ett bogserfordon som
kopplades till flygplanets stjärt, medan en medhjälpare styrde flygplanets noshjul med
en särskild styrstång.

Prov hade utförts med kompletterande direktförbindelse med fjärrskrift mellan CE
uppehållsplats, attackavdelningarna i lfc och flygbaserna och för första gången var

det därför möjligt att tillräckligt snabbt kryptera eskaderorder och andra viktiga med-
delanden. Erfarenheterna av detta var mycket positiva.'5

J NKÖN
GRANTRÄSK

Basering på krigsbaserna
Under eskaderövningen 1979 baserades sex divisioner i stort sett på sina ordinarie krigs-
baser: r/F 6 på Hasslösa/Lidköping, 2/F 6 på Karlsborg, r/F 7 på Hagshult/Uråsa, 2/F 7
på Såtenäs/Råda, samt r/F 15 och 2/F 15 på Eskilstuna. Dessutom deltog spaningsflyg i
form av 2/F II baserat på Kalmar, r/F 13 på Uråsa, en grupp ur 2/F 17 på Ronneby och
rote ur r/F 21 på Kalmar, samt enstaka SK 6o ur 4/F 5 på Ljungbyhed. Sammanlagt del-
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Eskaderövning
Bert Stenfeldt

Det är en sen lördagskväll i mitten av 1970-talet. I !ygeskaderstaben råder hög aktivitet och jag sitter hos ope-
rationsledaren på mellanplanet i ”kyr kan”. Vi följer "entliga fartygsrörelser som markeras på operationskartan 
som täcker ”kyrkans” golv. De "entliga fartygen har under kvällen grupperats i södra Östersjön och en invasion 
är på gång mot södra Sverige.

ÖB:s order är klar: Befarad invasion mot Skåne-Blekinge skall slås tillbaka. Militär befälhavaren Syd och Che-
fen för !yges kadern har enats om att sätta in tillgängliga attack!ygförband kraftsamlat och samtidigt i ett anfall 
med robot RB 04, på maximal räckvidd, varefter förbanden med högsta insatsfrekvens skall fortsätta anfallen 
divi sions- (åtta !ygplan) eller gruppvis (fyra !ygplan). Eskaderorder har gått ut till de åtta A 32 Lansendivisio-
nerna, som är grup perade på tolv baser från Hässlö i norr till Uråsa i söder samt till !ygeskaderns för sta grupp 
av AJ 37 Viggen, ”Gustav Blå”, baserad på Hagshult, under ledning av löjt nant Håkan Högstadius. (A 32-divisio-
nerna var baserade på Såtenäs, Råda, Lidköping, Hasslösa, Moholm, Karlsborg, Arboga, Hässlö, Eskilstuna, Mal-
men, Kosta och Uråsa.)

Det samtidiga anfallet innebär att förband grupperade längst bort, Hässlö, startar först och för band gruppe-
rade närmast målet, Uråsa, startar sist, så att alla förband är framme vid målet samtidigt. Landning sker därefter 
så att de förband som startat längst bort lan dar på baser närmast målet och förband som startat ifrån de nära 
baserna landar längst bort. Metoden är enkel och kallas ”roc kad”. Det innebär att !ygplanens räckvidd utnytt-
jas maximalt. Viggengruppen skall anfalla några minuter efter Lansenförban den. Skälet till att Viggengruppen 

ges en egen anfallstid är främst !ygsäkerhet. Det är första gången som ett Viggenförband deltar i en stor taktisk 
insats under mörker. Det innebär bland annat att ensamma föra re i förband, under mörker, på lägsta möj liga 
höjd, med hög fart, skall !yga fram över nattsvart land och hav och på egen radar "nna målet, sätta in motme-
del, avfy ra vapnen och åter!yga.

På tablåväggen är också markerat de !ygföretag, som genom olika typer av stör ning skall dölja in!ygande 
attackförband och splittra "endens uppmärksamhet. Vi kan på operationskartan också följa de svenska marina 
stridskrafter som är på väg mot utgångsläge för att direkt efter !yg eskaderns anfall genomföra attack mot de 
"entliga fartygen i det kaos som !yganfal let säkert skapat.

Den "entliga överskeppningen beräknas nu vara inom räckhåll och det är tid för !yg eskaderns första anfall. 
Startorder ges till divisionerna! På tablåväggen markerar gröna brickor efter hand som Lansendivisionerna är i 
luf ten. Så markeras grön bricka även för Vig gengruppen. Alla förband är på väg mot målet – i nattens mörker. 
Spänningen i !ygeskaderstaben stiger. Vi följer divisioner nas an- och in!ygning.

Då kommer larm rapport från meteorologen att dimman ut breder sig snabbare än förväntat. Hela södra Sve-
rige kommer att dimma igen och det gäl ler att få ”hem” divisionerna så fort som möjligt! Divisionerna är emel-
lertid strax i anfallsläge, ute över Östersjön, cirka 30 km från målet. Efter ett kort överslag beslutar attackledaren 
att Lansenförbandens anfall skall fullföljas enligt plan, det rör sig om sekunder, medan Viggengruppen skall av-
bryta omedelbart och återgå till Hagshult.

Attackledaren kontaktar förbanden för att påskynda åter!ygningen. Han får dock inte kontakt med Viggen-
gruppen, Gustaf Blå. Spänningen stiger. Vad har hänt? Vad händer med våra Viggen-!ygplan? Efter några ”oänd-
liga” minuter får vi kontakt just efter det att gruppen genomfört sitt anfall. I rådande läge "nner vi att gruppen 
inte kommer att hinna tillbaka till Hagshult in nan dimman lagt sig där. Gruppchefen, Hå kan Högstadius, talar 

Eskaderövning
Bert Stenfeldt
Det är en sen lördagskväll i mitten av 1970-talet. I flygeskaderstaben råder hög aktivitet och jag sitter hos ope-
rationsledaren på mellanplanet i "kyrkan". Vi följer fientliga fartygsrörelser som markeras på operationskartan
som täcker "kyrkans" golv. De fientliga fartygen har under kvällen grupperats i södra Östersjön och en invasion
är på gång mot södra Sverige.

ÖB:s order är klar: Befarad invasion mot Skåne-Blekinge skall slås tillbaka. Militärbefälhavaren Syd och Che-
fen för flygeskadern har enats om att sätta in tillgängliga attackflygförband kraftsamlat och samtidigt i ett anfall
med robot RB 04, på maximal räckvidd, varefter förbanden med högsta insatsfrekvens skall fortsätta anfallen
divisions- (åtta flygplan) eller gruppvis (fyra flygplan). Eskaderorder har gått ut till de åtta A 32 Lansendivisio-
nerna, som är grupperade på tolv baser från Hässlö i norr till Uråsa i söder samt till flygeskaderns första grupp
av AJ 37 Viggen, "Gustav Blå", baserad på Hagshult, under ledning av löjtnant Håkan Högstadius. (A 32-divisio-
nerna var baserade på Såtenäs, Råda, Lidköping, Hasslösa, Moholm, Karlsborg, Arboga, Hässlö, Eskilstuna, Mal-
men, Kosta och Uråsa.)

Det samtidiga anfallet innebär att förband grupperade längst bort, Hässlö, startarförst och förband gruppe-
rade närmast målet, Uråsa, startar sist, så att alla förband ärframme vid målet samtidigt. Landning sker därefter
så att de förband som startat längst bort landar på baser närmast målet och förband som startat ifrån de nära
baserna landar längst bort. Metoden är enkel och kallas "rockad". Det innebär att flygplanens räckvidd utnytt-
jas maximalt. Viggengruppen skall anfalla några minuter efter Lansenförbanden. Skälet till att Viggengruppen
ges en egen anfallstid ärfrämstflygsäkerhet. Det ärförsta gången som ett Viggenförband deltar i en stortaktisk
insats under mörker. Det innebär bland annat att ensamma förare i förband, under mörker, på lägsta möjliga
höjd, med hög fart, skall flyga fram över nattsvart land och hav och på egen radar finna målet, sätta in motme-
del, avfyra vapnen och återflyga.

På tablåväggen är också markerat de flygföretag, som genom olika typer av störning skall dölja inflygande
attackförband och splittra fiendens uppmärksamhet. Vi kan på operationskartan också följa de svenska marina
stridskrafter som är på väg mot utgångsläge för att direkt efter flygeskaderns anfall genomföra attack mot de
fientliga fartygen i det kaos som flyganfallet säkert skapat.

Den fientliga överskeppningen beräknas nu vara inom räckhåll och det ärtid förflygeskaderns första anfall.
Startorder ges till divisionerna! På tablåväggen markerar gröna brickor efter hand som Lansendivisionerna är i
luften. Så markeras grön bricka även för Viggengruppen. Alla förband är på väg mot målet — i nattens mörker.
Spänningen i flygeskaderstaben stiger. Vi följer divisionernas an- och inflygning.

Då kommer larmrapportfrån meteorologen att dimman utbreder sig snabbare än förväntat. Hela södra Sve-
rige kommer att dimma igen och det gäller att få "hem" divisionerna så fort som möjligt! Divisionerna är emel-
lertid strax i anfallsläge, ute över Östersjön, cirka 30 km från målet. Efter ett kort överslag beslutar attackledaren
att Lansenförbandens anfall skall fullföljas enligt plan, det rör sig om sekunder, medanViggengruppen skall av-
bryta omedelbart och återgå till Hagshult.

Attackledaren kontaktarförbanden för att påskynda återflygningen. Han får dock inte kontakt med Viggen-
gruppen, Gustaf Blå. Spänningen stiger. Vad har hänt?Vad händer med våra Viggen-flygplan? Efter några "oänd-
liga" minuter får vi kontakt just efter det att gruppen genomfört sitt anfall. I rådande läge finner vi att gruppen
inte kommer att hinna tillbaka till Hagshult innan dimman lagt sig där. Gruppchefen, Håkan Högstadius, talar
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om att bränslet inte räcker till baser norr om Mälaren. Det !nns endast en plats att landa gruppen på, F 10 i Äng-
elholm (möjligen även Bulltofta, Sturup eller Kastrup).

F 10 Ängelholm är inte med i övning en och det är lördagsnatt i fredliga Sverige. Vi ger order om att vaktha-
vande befäl på F 10 skall väckas och att han skall tända landningsbelysningen. Vi ger ”Gustaf Blå” order att gå 
till F 10 för landning. Spänningen ökar. Vi räknar och räknar, avstånd, minu ter och bränsle. Då Viggengruppen är 
framme över Ängelholm måste nya beslut fattas med hänsyn till bränsleläget. Då ring er vakthavande befäl på 
F 10 och anmäler sig. Han får klart för sig att det brådskar och tänder banbe lysningen!

De fyra Viggenplanen landar, en beredskapstekniker med några värnplikti ga tar emot och vi kan andas ut. 
Divi sionschefen Håkan Högstadius rapporterar till "ygeskaderledningen att hans grupp genomfört anfallet och 
uppdraget helt en ligt plan – målet har hittats och robotarna fällts. Den första riktigt taktiska insatsen un der mör-
ker med ett förband AJ 37 Viggen har genomförts på ett bra sätt. Vi har fått bekräftat att ensamma förare med 
Viggen kan genomföra komplexa företag, verka och överleva! Det står klart för oss att Sverige har ett av världens 
mest moderna "ygplan med ett väl fungerande man-ma skin-system.

Den !entliga över skeppningen den refererade lördagsnatten utgjordes, som så många gånger under det 
kalla kriget, av ett antal fartyg ur den svenska marinen, som !ngerade en större överskeppning. Attack"ygför-
bandens be väpning var !ngerad sjömålsrobot 04. I det första anfallet !ngerades robotfällning av 68 "ygplan. 
Det skulle ha inneburit att 136 robotar fällts mot de !entliga fartygen. Det skulle ha skapat förödelse och kaos. 
Sam tidigt innebär det kraftsamlade anfallet att förlustriskerna minimeras genom att de 136 robotarna fälls un-
gefär samtidigt på cirka 30 km avstånd till målen, från olika rikt ningar och med stor insats av störning, främst av 
särskilda stör"ygplan. Ett enkelt överslag ger vid handen att en trä#sanno likhet på 0,6 rimligen skulle ha med-
fört en !entlig förlust av, eller skada på mellan 41 och 82 far tyg, beroende på hur robotarna fördelades på mål. 
Till och med den låga si#ran 41 fartyg skulle, med mycket stor sannolikhet omöjliggjort att en invasion över ha-
vet kun nat genomföras. Därtill kommer de marina enheternas anfall och upprepade attack"yg anfall.

De stora !entliga förluster, som ett för hållandevis intakt attack"yg skulle åstad komma, var ett av skälen till 
att det i de opera tiva spel, som genomfördes under kalla kriget, var en nödvändighet för angri paren (för det fort-
satta spelet) att det svens ka attack"yget, lika väl som jakt"yget, ”slogs ut” redan i krigsspelets inlednings skede. I 
annat fall hade de svenska markstridskrafterna inte haft någon funktion i ett sjöinvasionsfall…26
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om att bränslet inte räcker till baser norr om Mälaren. Det finns endast en plats att landa gruppen på, F 10 i Äng-
elholm (möjligen även Bulltofta, Sturup eller Kastrup).

F 10 Ängelholm är inte med i övningen och det är lördagsnatt i fredliga Sverige. Vi ger order om att vaktha-
vande befäl på F 10 skall väckas och att han skall tända landningsbelysningen. Vi ger "Gustaf Blå"order att gå
till F 10 för landning. Spänningen ökar. Vi räknar och räknar, avstånd, minuter och bränsle. DåViggengruppen är
framme över Ängelholm måste nya beslut fattas med hänsyn till bränsleläget. Då ringer vakthavande befäl på
F 10 och anmäler sig. Han får klart för sig att det brådskar och tänder banbelysningen!

De fyra Viggenplanen landar, en beredskapstekniker med några värnpliktiga tar emot och vi kan andas ut.
Divisionschefen Håkan Högstadius rapporterar till flygeskaderledningen att hans grupp genomfört anfallet och
uppdraget helt enligt plan — målet har hittats och robotarna fällts. Den första riktigttaktiska insatsen under mör-
ker med ett förband AJ 37 Viggen har genomförts på ett bra sätt. Vi har fått bekräftat att ensamma förare med
Viggen kan genomföra komplexa företag, verka och överleva! Det står klart för oss att Sverige har ett av världens
mest moderna flygplan med ett väl fungerande man-maskin-system.

Den fientliga överskeppningen den refererade lördagsnatten utgjordes, som så många gånger under det
kalla kriget, av ett antal fartyg ur den svenska marinen, som fingerade en större överskeppning. Attackflygför-
bandens beväpning var fingerad sjömålsrobot 04. I det första anfallet fingerades robotfällning av 68 flygplan.
Det skulle ha inneburit att 136 robotar fällts mot de fientliga fartygen. Det skulle ha skapat förödelse och kaos.
Samtidigt innebär det kraftsamlade anfallet att förlustriskerna minimeras genom att de 136 robotarna fälls un-
gefär samtidigt på cirka 30 km avstånd till målen, från olika riktningar och med stor insats av störning, främst av
särskilda störflygplan. Ett enkelt överslag ger vid handen att en träffsannolikhet på 0,6 rimligen skulle ha med-
fört en fientlig förlust av, eller skada på mellan 41 och 82 fartyg, beroende på hur robotarna fördelades på mål.
Till och med den låga siffran 41 fartyg skulle, med mycket stor sannolikhet omöjliggjort att en invasion över ha-
vet kunnat genomföras. Därtill kommer de marina enheternas anfall och upprepade attackflyganfall.

De stora fientliga förluster, som ett förhållandevis intakt attackflyg skulle åstadkomma, var ett av skälen till
att det ide operativa spel, som genomfördes under kalla kriget, var en nödvändighetför angriparen (för det fort-
satta spelet) att det svenska attackflyget, lika väl som jaktflyget, "slogs ur redan i krigsspelets inledningsskede. I
annat fall hade de svenska markstridskrafterna inte haft någon funktion i ett sjöinvasionsfall...26
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tog !$ divisioner och elva %ygbaser, varvid &entligt och eget %yg använde samma baser. 
Ibland fanns ”&entliga” baser långt in på eget territorium.

Eskaderövningens ändamål var bland annat tillämpade attack- och spaningsupp-
drag, samt bastjänst, samverkan spaning-attack-jakt, samt uppträdande vid jakt-, luft-
värns- och telemotverkan. Övningen var samordnad med luftvärnets övning LVÖ '( 
vid Ravlunda. Samverkan med olika funktioner inom storsektor S ! blev dock begrän-
sad och samverkan med kust%ottan &ck utgå helt. 

Den ) maj utbröt krig mellan stormaktsblocken Blå och Gul och stormakten Blå 
begärde sedan att få använda svenska baser, varvid beredskapen samma dag höjdes till 
Givakt. Den !* maj anbefalldes allmän mobilisering och följande dag utsattes Sverige 
för %ygbekämpning. Gotland togs av stormakten den !!–!# maj och den !" maj landsteg 
&enden på Skånes ostkust. CE ! lydde från och med !# maj under militärbefälhavare S 
för insatser mot land- och sjömål.

Det var viktigt för attacken att hitta en taktik som gav skydd mot &entlig jakt. Under 
övningen lyckades attackförbanden med detta och de lyckades i de %esta fall undgå be-
kämpning, men det fanns också exempel på motsatsen. CE ! konstaterade vid genom-
gången: ”Jakten lär på sina håll inte ha varit imponerad av vår förmåga”. I ett anfall med 
fyra grupper ur F !' mot Visby %ygplats skulle ”ett %ertal” av de !) anfallande %ygpla-
nen enligt företagsrapporten ha blivit nedskjutna. Orsaken var att alla %ög exakt sam-
ma väg och man hade också gjort upprepade anfall. Fientlig jakt hade stridsletts mot 
attackdivisionerna utan att Savak-funktionen har varnat, trots att radartäckning fanns.

Disciplinen i radiotra&ken var fortfarande ”icke godtagbar”, men radiotyst utkör-
ning och start hade övats och fungerat bra. Ledning av OT-baserade divisioner utgjorde 
inga problem och man hade nu funnit rutinerna för detta. På Hasslösa hade genomförts 
en maskeringsövning som innebar att taxivägen till Bakom målades. Klargöringsplat-
serna var redan sedan tidigare maskeringsmålade och försedda med stolpar som kläddes 
med granar och basutrustning maskerades med nät. Det visade sig emellertid ta fem–
sex timmar för tio man att maskera en klargöringsplats och $*–(* mindre granar kräv-
des för detta! Maskeringen var inte tänkt att hindra upptäckt genom fotospaning utan 
skulle öka svårigheten för anfallande attackförband att hitta %ygplanen.

På grund av hårt väder förstördes större delen av de med radarre%ektorer försedda 
små %ottar som representerade sjömål, vilket gjorde att detta mål blev praktiskt taget 
omöjligt att upptäcka från anfallande %ygplan. Även andra mål var små och därför svåra 
att upptäcka, eftersom de endast representerade mittpunkten på ett verkligt mål. När 
dessa mål med orealistiska förutsättningar räknades bort var )) procent av %ygplansin-
satserna under denna övning verksamma.

Ett allvarligt tillbud inträ+ade. Strax väster om sjömålet låg en färja som hade till 
uppgift att utföra radarstörning. I dykningen för anfall, omedelbart före avfyrning, 
upptäckte chefen för en grupp ur #. divisionen F !, plötsligt i diset att det var en gul 
färja som man var på väg att anfalla med skarp ammunition! Han beordrade omedel-
bart att anfallet skulle avbrytas och ingen av förarna hann skjuta. Målchefen som fanns 
ombord på färjan hade nyss meddelat att målet (det riktiga) var klart för anfall.

tog 18 divisioner och elva flygbaser, varvid fientligt och eget flyg använde samma baser.
Ibland fanns "fientliga" baser långt in på eget territorium.

Eskaderövningens ändamål var bland annat tillämpade attack- och spaningsupp-
drag, samt bastjänst, samverkan spaning-attack-jakt, samt uppträdande vid jakt-, luft-
värns- och telemotverkan. Övningen var samordnad med luftvärnets övning LVÖ 79
vid Ravlunda. Samverkan med olika funktioner inom storsektor S 1 blev dock begrän-
sad och samverkan med kustflottan fick utgå helt.

Den 6 maj utbröt krig mellan stormaktsblocken Blå och Gul och stormakten Blå
begärde sedan att få använda svenska baser, varvid beredskapen samma dag höjdes till
Givakt. Den To maj anbefalldes allmän mobilisering och följande dag utsattes Sverige
för flygbekämpning. Gotland togs av stormakten den 11-1z maj och den 14 maj landsteg
fienden på Skånes ostkust. CE 1 lydde från och med 12 maj under militärbefälhavare S
för insatser mot land- och sjömål.

Det var viktigt för attacken att hitta en taktik som gav skydd mot fientlig jakt. Under
övningen lyckades attackförbanden med detta och de lyckades i de flesta fall undgå be-
kämpning, men det fanns också exempel på motsatsen. CE 1 konstaterade vid genom-
gången: "Jakten lär på sina håll inte ha varit imponerad av vår förmåga". I ett anfall med
fyra grupper ur F 17 mot Visby flygplats skulle "ett flertal" av de 16 anfallande flygpla-
nen enligt företagsrapporten ha blivit nedskjutna. Orsaken var att alla flög exakt sam-
ma väg och man hade också gjort upprepade anfall. Fientlig jakt hade stridsletts mot
attackdivisionerna utan att Savak-funktionen har varnat, trots att radartäckning fanns.

Disciplinen i radiotrafiken var fortfarande "icke godtagbar", men radiotyst utkör-
ning och start hade övats och fungerat bra. Ledning av OT-baserade divisioner utgjorde
inga problem och man hade nu funnit rutinerna för detta. På Hasslösa hade genomförts
en maskeringsövning som innebar att taxivägen till Bakom målades. Klargöringsplat-
serna var redan sedan tidigare maskeringsmålade och försedda med stolpar som kläddes
med granar och basutrustning maskerades med nät. Det visade sig emellertid ta fem—
sex timmar för tio man att maskera en klargöringsplats och 8o-90 mindre granar kräv-
des för detta! Maskeringen var inte tänkt att hindra upptäckt genom fotospaning utan
skulle öka svårigheten för anfallande attackförband att hitta flygplanen.

På grund av hårt väder förstördes större delen av de med radarreflektorer försedda
små flottar som representerade sjömål, vilket gjorde att detta mål blev praktiskt taget
omöjligt att upptäcka från anfallande flygplan. Även andra mål var små och därför svåra
att upptäcka, eftersom de endast representerade mittpunkten på ett verkligt mål. När
dessa mål med orealistiska förutsättningar räknades bort var 66 procent av flygplansin-
satserna under denna övning verksamma.

Ett allvarligt tillbud inträffade. Strax väster om sjömålet låg en färja som hade till
uppgift att utföra radarstörning. I dykningen för anfall, omedelbart före avfyrning,
upptäckte chefen för en grupp ur 2. divisionen F is plötsligt i diset att det var en gul
färja som man var på väg att anfalla med skarp ammunition! Han beordrade omedel-
bart att anfallet skulle avbrytas och ingen av förarna hann skjuta. Målchefen som fanns
ombord på färjan hade nyss meddelat att målet (det riktiga) var klart för anfall.
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De anfall som gjordes inför åskådare utfördes ”med god precision och bra trä$resul-
tat, vilket imponerat på åskådarna och utgjort god PR för attackeskadern”.%&

U !"# !$%!
Den sovjetiska ubåten U !#& gick i oktober !'(! på grund inne i Gåse)ärden i Blekinge 
skärgård och utlöste därmed en av de allvarligaste kriserna i Sverige under kalla kriget. 
De svenska *ygstridskrafter som sattes in i samband med bevakningen av ubåten spe-
lade en stor roll i det militära agerandet i samband med händelsen och i denna insats 
utgjorde E ! en väsentlig del.

Den som blev ansvarig för de militära åtgärderna var militärbefälhavaren Syd 
(MB S), generallöjtnant Sven-Olof Olson. Han tog personlig kontakt med såväl över-
ordnade som underordnade chefer för att garantera att order nådde fram och uppfatta-
des rätt. Detta upplevdes som extra viktigt i ett läge där landet, trots fredsförhållanden, 
befann sig i kris och där det kunde bli aktuellt att använda vapenmakt. Militärbefälha-
vare S beordrade skärpt beredskap med fredsorganisationens resurser och förstärkning 
av *ygspaningsresurserna på F !& Kallinge. Uppgiften gällde övervakning av området 
och speciellt av den sovjetiska bärgnings- och fritagningsstyrka som var på väg dit. Den 
sovjetiska fartygsgruppen, totalt ett tiotal fartyg, bestod av två jagare, en ubåt, signal-
spaningsfartyg och bogserbåtar.

CE ! Erik Nygren +ck omedelbart order angående de attackförband som av över-
befälhavaren tilldelats militärbefälhavare S. Två grupper AJ #& från F , utrustades med 
blandad beväpning för största möjliga *exibilitet, sprängbomber för ”varningseld”, lys-
bomber, attackraketer och RB -"E, och beordrades att inta beredskap för insats mot 
fritagningsstyrkan. Eftersom inget krigstillstånd rådde så gällde IKFN (Instruktion för 
krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd samt un-
der krig mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt), vilket innebar att 
varning måste kunna ges före ett anfall. Därför kunde robotar inte användas, däremot 
bomber som fälldes framför fartygen. Raketerna kunde användas för begränsad verkan 
och RB -" för full verkan. Ansvaret för beväpningens sammansättning var delegerat 
till divisionschefsnivån.

Organisationen kom snabbt igång och under natten *ögs två pass med stridslad-
dade fyrgrupper från F ,, det första redan vid elvatiden på kvällen. Efter en natt i hög 
beredskap startade det andra företaget i dåligt väder och *ög på kurs mot den sovjetis-
ka sjöstyrkan för att nå den tidigt på morgonen. Söder om Öland gick man ned under 
moln och hittade de sovjetiska fartygen som låg stilla alldeles intill den svenska territo-
rialvattengränsen. De svenska Viggenpiloterna såg noga till att ha både radar, igenkän-
ningsutrustning, navigeringsljus och antikollisionsljus igång för att deras uppdykande 
inte skulle kunna överraska eller tolkas som +entligt av de sovjetiska fartygen. Man *ög 
över fartygen, men noterade inga som helst reaktioner och efter några varv *ög grup-
pen hem till F ,.

När larmet gick var det !/F !# som upprätthöll incidentberedskapen på spaningssi-
dan. Militärbefälhavare S gav order om insats och en SH #& och en SF #& startade från 

De anfall som gjordes inför åskådare utfördes "med god precision och bra träffresul-
tat, vilket imponerat på åskådarna och utgjort god PR för attackeskadern".'7

U 137 1981
Den sovjetiska ubåten U 137 gick i oktober 1981 på grund inne i Gå'sefiärden i Blekinge
skärgård och utlöste därmed en av de allvarligaste kriserna i Sverige under kalla kriget.
De svenska flygstridskrafter som sattes in i samband med bevakningen av ubåten spe-
lade en stor roll i det militära agerandet i samband med händelsen och i denna insats
utgjorde E 1 en väsentlig del.

Den som blev ansvarig för de militära åtgärderna var militärbefälhavaren Syd
(MB S), generallöjtnant Sven-Olof Olson. Han tog personlig kontakt med såväl över-
ordnade som underordnade chefer för att garantera att order nådde fram och uppfatta-
des rätt. Detta upplevdes som extra viktigt i ett läge där landet, trots fredsförhållanden,
befann sig i kris och där det kunde bli aktuellt att använda vapenmakt. Militärbefälha-
vare S beordrade skärpt beredskap med fredsorganisationens resurser och förstärkning
av flygspaningsresurserna på F 17 Kallinge. Uppgiften gällde övervakning av området
och speciellt av den sovjetiska bärgnings- och fritagningsstyrka som var på väg dit. Den
sovjetiska fartygsgruppen, totalt ett tiotal fartyg, bestod av två jagare, en ubåt, signal-
spaningsfartyg och bogserbåtar.

CE 1 Erik Nygren fick omedelbart order angående de attackförband som av över-
befälhavaren tilldelats militärbefälhavare S. Två grupper AJ 37 från F 6 utrustades med
blandad beväpning för största möjliga flexibilitet, sprängbomber för "varningseld", lys-
bomber, attackraketer och RB o4E, och beordrades att inta beredskap för insats mot
fritagningsstyrkan. Eftersom inget krigstillstånd rådde så gällde IKFN (Instruktion för
krigsmakten vid hävdande av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd samt un-
der krig mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt), vilket innebar att
varning måste kunna ges före ett anfall. Därför kunde robotar inte användas, däremot
bomber som fälldes framför fartygen. Raketerna kunde användas för begränsad verkan
och RB 04 för full verkan. Ansvaret för beväpningens sammansättning var delegerat
till divisionschefsnivån.

Organisationen kom snabbt igång och under natten flögs två pass med stridslad-
dade fyrgrupper från F 6, det första redan vid elvatiden på kvällen. Efter en natt i hög
beredskap startade det andra företaget i dåligt väder och flög på kurs mot den sovjetis-
ka sjöstyrkan för att nå den tidigt på morgonen. Söder om Öland gick man ned under
moln och hittade de sovjetiska fartygen som låg stilla alldeles intill den svenska territo-
rialvattengränsen. De svenska Viggenpiloterna såg noga till att ha både radar, igenkän-
ningsutrustning, navigeringsljus och antikollisionsljus igång för att deras uppdykande
inte skulle kunna överraska eller tolkas som fientligt av de sovjetiska fartygen. Man flög
över fartygen, men noterade inga som helst reaktioner och efter några varv flög grup-
pen hem till F 6.

När larmet gick var det 1/F 13 som upprätthöll incidentberedskapen på spaningssi-
dan. Militärbefälhavare S gav order om insats och en SH 37 och en SF 37 startade från
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F !# mot Blekinge. SH #$ gick ut över havet för att radarspana efter eventuella sovje-
tiska örlogsfartyg och SF #$ fotograferade ubåten från låg höjd. SF #$ fortsatte däref-
ter ut till havs och %ck kontakt med tre sovjetiska fartyg, bland annat en jagare av typ 
Krivak, som fotograferades.

De svenska &yginsatserna fortsatte sedan, bland annat med spanings&yg, dygnet 
runt i tio dygn till dess att den sovjetiska ubåten lämnat svenskt territorium. Attackför-
banden höll fortsatt hög beredskap, men med växlande förband grupperade på olika 
&ygbaser. Då och då markerade man sin närvaro genom att uppträda i närheten av den 
sovjetiska fartygsstyrkan.'(

Flygförbanden hade visat att man kunde verka omedelbart och i så pass lång tid som 
tio dygn inom fredsorganisationen och med fredsorganisationen resurser. Man lyckades 
uppnå god uthållighet med de värnpliktiga som &ygvapnet kontinuerligt hade inne och 
med huvuddelen av den fast anställda personalen igång under en stor del av dygnet. Det 
noterades att ordergivningen hade skett helt öppet för att de svenska avsikterna skulle 
vara klara för den sovjetiska ledningen.') Sven-Olof Olson:

När U-!#$ (!)(!) hotades med att fritas av Kasjinjagarna och några andra krigsfartyg 
som låg utanför territorialgränsen, då hade jag som militärbefälhavare beordrat en strids-
laddad grupp AJ #$ beredd att sättas in emot Kasjinjagare om det hade behövts…”#*

Realistisk övning
Ett i viss mån delvis likartat scenario övades ett par år senare under försvarsmaktövning-
en FMÖ-(# Ostkust, en ovanligt stor övning, där försvar av östra Mellansverige mot 
invasion söder om Mälaren, inledd innan det svenska försvarets huvuddel hunnit mo-

F 15 i Söderhamn hade vid ett eventuellt krigsutbrott ett utsatt läge vid kusten och !ck därför något mindre 
tilldelning av "ygplan än de övriga attack"ottiljerna. Här kom AJ 37 Viggen i tjänst 1974. Foto Bo Dahlin via SFF.

r.
ti i t .  4 _

F 15 i Söderhamn hade vid ett eventuellt krigsutbrott ett utsatt läge vid kusten och fick därför något mindre
tilldelning av flygplan än de övriga attackflottiljerna. Här kom AJ 37 Viggen i tjänst 1974. Foto Bo Dahlin via SFF.

F 13 mot Blekinge. SH 37 gick ut över havet för att radarspana efter eventuella sovje-
tiska örlogsfartyg och SF 37 fotograferade ubåten från låg höjd. SF 37 fortsatte däref-
ter ut till havs och fick kontakt med tre sovjetiska fartyg, bland annat en jagare av typ
Krivak, som fotograferades.

De svenska flyginsatserna fortsatte sedan, bland annat med spaningsflyg, dygnet
runt i tio dygn till dess att den sovjetiska ubåten lämnat svenskt territorium. Attackför-
banden höll fortsatt hög beredskap, men med växlande förband grupperade på olika
flygbaser. Då och då markerade man sin närvaro genom att uppträda i närheten av den
sovjetiska fartygsstyrkan."

Flygförbanden hade visat att man kunde verka omedelbart och i så pass lång tid som
tio dygn inom fredsorganisationen och med fredsorganisationen resurser. Man lyckades
uppnå god uthållighet med de värnpliktiga som flygvapnet kontinuerligt hade inne och
med huvuddelen av den fast anställda personalen igång under en stor del av dygnet. Det
noterades att ordergivningen hade skett helt öppet för att de svenska avsikterna skulle
vara klara för den sovjetiska ledningen." Sven-Olof Olson:

När U-I37 (1981) hotades med att fritas av Kasjinjagarna och några andra krigsfartyg
som låg utanför territorialgränsen, då hade jag som militärbefälhavare beordrat en strids-
laddad grupp AJ 37 beredd att sättas in emot Kasjinjagare om det hade behöyts..."3°

Realistisk övning
Ett i viss mån delvis likartat scenario övades ett par år senare under försvarsmaktövning-
en FMÖ-83 Ostkust, en ovanligt stor övning, där försvar av östra Mellansverige mot
invasion söder om Mälaren, inledd innan det svenska försvarets huvuddel hunnit mo-
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bilisera, övades. Flygvapnet deltog genom sektor Mitt med praktiskt taget alla funktio-
ner i krigsorganisationen, de $esta dock med fredsorganisationens resurser, precis som 
under incidenten med U !%&. E !:s eskaderövning ingick i denna övning och CE ! lydde 
då under militärbefälhavare Ö (MB Ö). ”CE !:s insatser med attack$ygförbanden var 
som vanligt övertygande”, skrev Flygvapennytt.%!

Denna gång satsade man på samövning med $era olika militärbefälhavare, sektor-
chefer och örlogsbaschefer. Från E ! deltog fyra attack$ygdivisioner och en grupp AJ 
%&, samt en grupp SK '(, baserade på västgötabaserna och Eskilstuna. Bland annat öva-
des taktiskt ledning av en AJ %&-grupp och en lätt attackdivision av attackavdelningen 
i sektor M. Man skulle också öva en situation när CE ! lydde under $er än en mili-
tärbefälhavare vid invasion mot fastlandet innan mobiliseringen hunnit genomföras, 
uppträdande i luftförsvarat område dygnet runt och i telestörd miljö, luftförsvar med 
AJ %&, $ygtransporter (bland annat ”Guten”, det vill säga överföring av trupp till Got-
land), samt åtgärder vid skador på och förluster av personal, materiel och ammunition.

Förbanden baserades enligt gällande utgångsbasering, men ombasering skedde se-
nare efter )ngerade skador på baserna. Förlust av $ygplan och förare )ngerades och 
ytterligare ett antal förare slogs ut i samband med anfall mot baserna. Efter en viss tid 
återinsattes förarna som ”reservpersonal”. Vidare förekom temporär utslagning av delar 
av baser, utslagning av ledningsfunktioner, sabotage och omgruppering till reservbas. 
Efter anfall mot Karlsborgsbasen skadades taxivägen och sydvästra delen av banan svårt, 
varvid en grupp blev instängd i Bakom. Basförbandet omgrupperade då till Moholm. 
Vid ett anfall mot Hasslösa, Såtenäs och Råda slogs !% $ygplan och sju klargöringsut-
rustningar ut. Jönköping utnyttjades som reservbas, varvid två man, en $ygtekniker 
och en värnpliktig lyckades klargöra en grupp (fyra $ygplan) på endast "( minuter. 
!#*. attack$yggruppen F !# insattes under några timmar i luftförsvaret och angrep då 
)entliga luftlandsättningar med automatkanoner. 

När övningen började var +( procent av de $ygplan som inte befann sig på modi)e-
ring eller tillsyn $ygklara och när övningen slutade var samma andel fortfarande $yg-
klara – ett gott betyg på tillgängligheten. Av "'( insatta $ygplansanfall hade %'( haft 
verkan, vilket även det betecknades som ett mycket bra resultat. Vid skydd av ”Guten” 
hade !+ av *% $ygplan uppnått verkan i målet med RB (". Två AJ %& sköts ned av egen 
jakt (J %# med IR-robot under mörker) på grund av att attacken inte hade anmält sig 
för stril.

Det datoriserade ledningssystemet ATLE hade fungerat på avsett sätt och rekom-
menderades nu för införande i alla attackavdelningar. En annan sak som hade fungerat 
var samverkan med marinen och anfallen mot )entliga sjöföretag hade kunnat sam-
ordnas på ett bra sätt.%*

Erfarenheterna från en annan övning, Sydfront, hade föranlett Chefen för Örlogsbas 
Syd (C ÖrlB S) att i augusti !+," begära ändring av samverkansformerna. Han ville se 
en återgång till den gamla metodiken där samverkan skedde via attackledningen i sek-
torstaben, men CE ! kunde inte godta en sådan förändring.

Tidigare hade förbindelsemöjligheterna mellan C ÖrlB S och sektorstaben varit $er 

bilisera, övades. Flygvapnet deltog genom sektor Mitt med praktiskt taget alla funktio-
ner i krigsorganisationen, de flesta dock med fredsorganisationens resurser, precis som
under incidenten med U 137. E i:s eskaderövning ingick i denna övning och CE 1 lydde
då under militärbefälhavare Ö (MB Ö). "CE Es insatser med attackflygförbanden var
som vanligt övertygande", skrev Flygvapennytt.31

Denna gång satsade man på samövning med flera olika militärbefälhavare, sektor-
chefer och örlogsbaschefer. Från E 1 deltog fyra attackflygdivisioner och en grupp AJ
37, samt en grupp SK 6o, baserade på västgötabaserna och Eskilstuna. Bland annat öva-
des taktiskt ledning av en AJ 37-grupp och en lätt attackdivision av attackavdelningen
i sektor M. Man skulle också öva en situation när CE 1 lydde under fler än en mili-
tärbefälhavare vid invasion mot fastlandet innan mobiliseringen hunnit genomföras,
uppträdande i luftförsvarat område dygnet runt och i telestörd miljö, luftförsvar med
AJ 37, flygtransporter (bland annat "Guten", det vill säga överföring av trupp till Got-
land), samt åtgärder vid skador på och förluster av personal, materiel och ammunition.

Förbanden baserades enligt gällande utgångsbasering, men ombasering skedde se-
nare efter fingerade skador på baserna. Förlust av flygplan och förare fingerades och
ytterligare ett antal förare slogs ut i samband med anfall mot baserna. Efter en viss tid
återinsattes förarna som "reservpersonal". Vidare förekom temporär utslagning av delar
av baser, utslagning av ledningsfunktioner, sabotage och omgruppering till reservbas.
Efter anfall mot Karlsborgsbasen skadades taxivägen och sydvästra delen av banan svårt,
varvid en grupp blev instängd i Bakom. Basförbandet omgrupperade då till Moholm.
Vid ett anfall mot Hasslösa, Såtenäs och Råda slogs 13 flygplan och sju klargöringsut-
rustningar ut. Jönköping utnyttjades som reservbas, varvid två man, en flygtekniker
och en värnpliktig lyckades klargöra en grupp (fyra flygplan) på endast 4o minuter.
152. attackflyggruppen F is insattes under några timmar i luftförsvaret och angrep då
fientliga luftlandsättningar med automatkanoner.

När övningen började var 90 procent av de flygplan som inte befann sig på modifie-
ring eller tillsyn flygklara och när övningen slutade var samma andel fortfarande flyg-
klara — ett gott betyg på tillgängligheten. Av 46o insatta flygplansanfall hade 36o haft
verkan, vilket även det betecknades som ett mycket bra resultat. Vid skydd av "Guten"
hade 19 av 23 flygplan uppnått verkan i målet med RB 04. Två AJ 37 sköts ned av egen
jakt (J 35 med IR-robot under mörker) på grund av att attacken inte hade anmält sig
för stril.

Det datoriserade ledningssystemet ATLE hade fungerat på avsett sätt och rekom-
menderades nu för införande i alla attackavdelningar. En annan sak som hade fungerat
var samverkan med marinen och anfallen mot fientliga sjöföretag hade kunnat sam-
ordnas på ett bra sätt.3'

Erfarenheterna från en annan övning, Sydfront, hade föranlett Chefen för Örlogsbas
Syd (C ÖrlB S) att i augusti 1984 begära ändring av samverkansformerna. Han ville se
en återgång till den gamla metodiken där samverkan skedde via attackledningen i sek-
torstaben, men CE 1 kunde inte godta en sådan förändring.

Tidigare hade förbindelsemöjligheterna mellan C ÖrlB S och sektorstaben varit fler
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och av bättre kvalitet än mellan C ÖrlB S och CE !, men nu fanns både operations-
rums$ärrskrift och talkrypto (incidentnät klart i oktober !%&") att tillgå. CE ! ville ha 
samma ledningsmetodik över hela landet och erfarenheterna av samverkan med C ÖrlB 
från övningarna Sydfront och Ostkust var positiva. Chefen för Örlogsbas Ost hade 
samma uppfattning som CE !. Ett försök under övningen ett delegera att uppdrag till 
attackavdelningen hade misslyckats endast på grund av att chefen för attackavdelning-
en inte var informerad om ”en detalj i planläggningen i eskaderstaben”. Detta var inget 
relevant argument, menade CE !.''

Försvar västerut
I februari !%&( övades under FMÖ &( Västgräns försvar av Milo Bergslagens gräns mot 
Norge. E !:s årliga eskaderövning var även nu delvis en integrerad del av övningen som 
inbegrep ledning och samverkan med )era militärbefälhavare inblandade vid samtidig 
land- och sjöinvasion. Förband med både AJ '* och SK #+, ledda av CE ! och senare 
Chefen Sektor Mitt, deltog.

För E !:s del engagerades i början av övningen tre attackdivisioner AJ '* och ledning 
genomfördes av en reducerad stab från upl Björn. I slutet av övningen deltog i begrän-
sad omfattning en lätt attackdivision SK #+ och transport)yg med ledning av Chefen 
Sektor Mitt från ordinarie stabsplats. Även en spaningsdivision och en transport)yg-
division ur E ! deltog.

Krig utbröt mellan stormaktsblocken den !+ februari med striderna koncentrera-
de till Centraleuropa och Nordkalotten. Den svenska beredskapen hade redan tidiga-
re höjts och vid krigsutbrottet beordrades mobilisering. Den stormakt som hade sina 
stridskrafter baserade i södra Norge och i Danmark begärde att få använda svenska )yg-
baser den !" februari. Den ,+ februari påbörjades -entlig förbekämpning av svenska 
baser, stridsledningsfunktioner och truppkoncentrationer.

När övningen började ingick på försvarssidan endast en division attack, men senare 
tillkom, som redan nämnts, ytterligare två divisioner AJ '* och en division lätt attack. 
Anfall utfördes mot broar, radarstationer, ledningsplatser och helikopterbaser, medan 
den lätta attackdivisionen främst -ck öva direkt samverkan med arméstridskrafter. Vi-
dare -ck CE ! med AJ '* bekämpa sjöstridskrafter som representerades av civila fartyg.

Ledningsfunktionerna fungerade bra. ATLE-systemet var nu väl etablerat och ut-
gjorde ett bra stöd för stabsarbetet. Eskaderstabens arbete kareteriserades dock, liksom 
vid )era tidigare övningar i början av igångsättningssvårigheter. Detta påverkade ”för-
bandens tilltro till stabens förmåga att lösa sina uppgifter”. En lärdom av detta var att 
order för de första anfallen skulle vara utarbetade och eventuellt även distribuerade re-
dan när en övning började.

Attackdivisionerna organiserades för verksamhet dygnet runt i avlösningar och an-
sågs ha skött verksamheten på ett mycket bra sätt. I väntan på att bascentralerna efter-
hand skulle bli klara tvingades personalen nu att arbeta i otidsenliga lokaler som inte 
var anpassade för verksamheten. Beordrad beredskap hade inte alltid kunnat hållas av 
*!. divisionen på Hagshult/Uråsa och orsakerna angavs vara bascentralens läge och )yg-

och av bättre kvalitet än mellan C ÖrIB S och CE i, men nu fanns både operations-
rumsfiärrskrift och talkrypto (incidentnät klart i oktober 1984) att tillgå. CE 1 ville ha
samma ledningsmetodik över hela landet och erfarenheterna av samverkan med C ÖrIB
från övningarna Sydfront och Ostkust var positiva. Chefen för Örlogsbas Ost hade
samma uppfattning som CE 1. Ett försök under övningen ett delegera att uppdrag till
attackavdelningen hade misslyckats endast på grund av att chefen för attackavdelning-
en inte var informerad om "en detalj i planläggningen i eskaderstaben". Detta var inget
relevant argument, menade CE 1.33

Försvar västerut
I februari 1985 övades under FMÖ 85 Västgräns försvar av Milo Bergslagens gräns mot
Norge. E Es årliga eskaderövning var även nu delvis en integrerad del av övningen som
inbegrep ledning och samverkan med flera militärbefälhavare inblandade vid samtidig
land- och sjöinvasion. Förband med både AJ 37 och SK 6o, ledda av CE 1 och senare
Chefen Sektor Mitt, deltog.

För E Es del engagerades i början av övningen tre attackdivisioner AJ 37 och ledning
genomfördes av en reducerad stab från upl Björn. I slutet av övningen deltog i begrän-
sad omfattning en lätt attackdivision SK 6o och transportflyg med ledning av Chefen
Sektor Mitt från ordinarie stabsplats. Även en spaningsdivision och en transportflyg-
division ur E 1 deltog.

Krig utbröt mellan stormaktsblocken den jo februari med striderna koncentrera-
de till Centraleuropa och Nordkalotten. Den svenska beredskapen hade redan tidiga-
re höjts och vid krigsutbrottet beordrades mobilisering. Den stormakt som hade sina
stridskrafter baserade i södra Norge och i Danmark begärde att få använda svenska flyg-
baser den 14 februari. Den 20 februari påbörjades fientlig förbekämpning av svenska
baser, stridsledningsfunktioner och truppkoncentrationer.

När övningen började ingick på försvarssidan endast en division attack, men senare
tillkom, som redan nämnts, ytterligare två divisioner AJ 37 och en division lätt attack.
Anfall utfördes mot broar, radarstationer, ledningsplatser och helikopterbaser, medan
den lätta attackdivisionen främst fick öva direkt samverkan med armsstridskrafter. Vi-
dare fick CE 1 med AJ 37 bekämpa sjöstridskrafter som representerades av civila fartyg.

Ledningsfunktionerna fungerade bra. ATLE-systemet var nu väl etablerat och ut-
gjorde ett bra stöd för stabsarbetet. Eskaderstabens arbete kareteriserades dock, liksom
vid flera tidigare övningar i början av igångsättningssvårigheter. Detta påverkade "för-
bandens tilltro till stabens förmåga att lösa sina uppgifter". En lärdom av detta var att
order för de första anfallen skulle vara utarbetade och eventuellt även distribuerade re-
dan när en övning började.

Attackdivisionerna organiserades för verksamhet dygnet runt i avlösningar och an-
sågs ha skött verksamheten på ett mycket bra sätt. I väntan på att bascentralerna efter-
hand skulle bli klara tvingades personalen nu att arbeta i otidsenliga lokaler som inte
var anpassade för verksamheten. Beordrad beredskap hade inte alltid kunnat hållas av
71. divisionen på Hagshult/Uråsa och orsakerna angavs vara bascentralens läge och flyg-
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planens spridning inom basen. Detta kanske tyder på att avvägningen av basorganisa-
tionens utformning vid OT-basering trots allt ännu inte hade funnit sin form.

Anfallen hade genomförts i huvudsak taktiskt riktigt, men ibland hade fel vapenal-
ternativ med hänsyn till vädret beordrats, exempelvis RB $%/#% och lysbomber vid då-
lig sikt och låg molnbas. Vid ett tillfälle hade det visat sig att förarna på en division inte 
hade samma uppfattning om taktiken vid jaktkontakt, något som hade varit föremål 
för en speciell genomgång med förbanden innan övningen. Ett annat problem var att 
förbanden hade fått stora avvikelser på läget för sjömål och det trodde man berodde på 
att isförhållandena medfört att man på radarn inte sett det verkliga målet.

Även under denna övning simulerades nedskjutning av förare och de &ck då order 
att landa i Såtenäs. Förare som ”omkom” vid &entliga anfall mot baserna &ck senare 
återgå i ny skepnad som reservo'cerare med krav på återin(ygning innan de kunde 
träda i tjänst. Andra övningsmoment var utslagning av (ygplan, samband (sabotage 
mot baskabeln vid Moholm), ammunitionsförråd (sprängning av RB $"-förråd genom 
sabotage) och bansystem (Moholm), samt omgruppering till reservbas (från Moholm 
till Hasslösa).

Vid ett &entligt anfall mot Bakom på Karlsborg skadades eller förstördes tre (ygplan 
och fyra förare dödades. Flyglarm hade givits, men inte uppfattats av personalen vid 
klargöringsplatserna. När ett annat anfall mot bansystemet på Moholm kom, hade re-
dan ombasering av bastropparna påbörjats, eftersom banan på Moholm blivit för hal. 
Utkörning från klargöringsplats hade genomförts trots att (yglarm gått. Enligt reglerna 
borde förarna i stället när larmet gick ha lämnat (ygplanet och sökt skydd.

En rote &ck just före landning på Råda order om att i stället landa på Jönköpings 
(ygplats, vilken utnyttjades som så kallad ”Johanssonbas”. Detta var ett begrepp som 
inte fanns reglerat, utan hade uppkommit som ett sätt att med maximal sekretess höja 
beredskapen och minska sårbarheten – se vidare i kapitlet om Hotbild och beredskap. 
Ytterligare en rote &ck ombasera från Moholm till Jönköping och sex timmar senare 
hade hela gruppen laddats och klargjorts av markpersonal från Karlsborg. Alla kontak-
ter sköttes via ordinarie telefonnät.

Krigsmässig bastjänst hade tillämpats endast på Karlsborgsbasen och där fanns vissa 
brister. Det visade sig att dieseldrivna fordon och aggregat var tankade med sommar-
diesel, vilket gjorde att de inte startade, och pumpar för byte av dieselolja saknades. Ett 
annat problem var att bevakningen av (ygplanen hade fungerat dåligt, eftersom perso-
nalen inte räckte till. CE ! påpekade att oavsett övriga uppgifter var det oacceptabelt att 
(ygplan lämnades obevakade. En övning med skyddsmasker (ABC-stridsläge) visade 
att klargöringstiderna avsevärt förlängdes under sådana förhållanden.

Liksom vid tidigare övningar hade luftvärnssamverkan fungerat dåligt med stor ef-
tersläpning i orienteringar om luftvärnsområden. På grund av sambandssvårigheter 
hade det tagit över ett dygn att få fram en begäran om nya ”(ygrännor” för attackför-
banden till samtliga berörda luftvärnsförband! Av sammanlagt )* (ygplanföretag med 
AJ *# mot broar hade *+ varit verksamma. Av !,! (ygplanföretag som sattes in mot far-
tyg var -+ verksamma. Anledningarna till det mindre goda resultatet angavs bland vara 

planens spridning inom basen. Detta kanske tyder på att avvägningen av basorganisa-
tionens utformning vid OT-basering trots allt ännu inte hade funnit sin form.

Anfallen hade genomförts i huvudsak taktiskt riktigt, men ibland hade fel vapenal-
ternativ med hänsyn till vädret beordrats, exempelvis RB 05/75 och lysbomber vid då-
lig sikt och låg molnbas. Vid ett tillfälle hade det visat sig att förarna på en division inte
hade samma uppfattning om taktiken vid jaktkontakt, något som hade varit föremål
för en speciell genomgång med förbanden innan övningen. Ett annat problem var att
förbanden hade fått stora avvikelser på läget för sjömål och det trodde man berodde på
att isförhållandena medfört att man på radarn inte sett det verkliga målet.

Även under denna övning simulerades nedskjutning av förare och de fick då order
att landa i Såtenäs. Förare som "omkom" vid fientliga anfall mot baserna fick senare
återgå i ny skepnad som reservofficerare med krav på återinflygning innan de kunde
träda i tjänst. Andra övningsmoment var utslagning av flygplan, samband (sabotage
mot baskabeln vid Moholm), ammunitionsförråd (sprängning av RB 04-förråd genom
sabotage) och bansystem (Moholm), samt omgruppering till reservbas (från Moholm
till Hasslösa).

Vid ett fientligt anfall mot Bakom på Karlsborg skadades eller förstördes tre flygplan
och fyra förare dödades. Flyglarm hade givits, men inte uppfattats av personalen vid
klargöringsplatserna. När ett annat anfall mot bansystemet på Moholm kom, hade re-
dan ombasering av bastropparna påbörjats, eftersom banan på Moholm blivit för hal.
Utkörning från klargöringsplats hade genomförts trots att flyglarm gått. Enligt reglerna
borde förarna i stället när larmet gick ha lämnat flygplanet och sökt skydd.

En rote fick just före landning på Råda order om att i stället landa på Jönköpings
flygplats, vilken utnyttjades som så kallad "Johanssonbas". Detta var ett begrepp som
inte fanns reglerat, utan hade uppkommit som ett sätt att med maximal sekretess höja
beredskapen och minska sårbarheten — se vidare i kapitlet om Hotbild och beredskap.
Ytterligare en rote fick ombasera från Moholm till Jönköping och sex timmar senare
hade hela gruppen laddats och klargjorts av markpersonal från Karlsborg. Alla kontak-
ter sköttes via ordinarie telefonnät.

Krigsmässig bastjänst hade tillämpats endast på Karlsborgsbasen och där fanns vissa
brister. Det visade sig att dieseldrivna fordon och aggregat var tankade med sommar-
diesel, vilket gjorde att de inte startade, och pumpar för byte av dieselolja saknades. Ett
annat problem var att bevakningen av flygplanen hade fungerat dåligt, eftersom perso-
nalen inte räckte till. CE 1 påpekade att oavsett övriga uppgifter var det oacceptabelt att
flygplan lämnades obevakade. En övning med skyddsmasker (ABC-stridsläge) visade
att klargöringstiderna avsevärt förlängdes under sådana förhållanden.

Liksom vid tidigare övningar hade luftvärnssamverkan fungerat dåligt med stor ef-
tersläpning i orienteringar om luftvärnsområden. På grund av sambandssvårigheter
hade det tagit över ett dygn att få fram en begäran om nya "flygrännor" för attackför-
banden till samtliga berörda luftvärnsförband! Av sammanlagt 83 flygplanföretag med
AJ 37 mot broar hade 39 varit verksamma. Av 121 flygplanföretag som sattes in mot far-
tyg var 69 verksamma Anledningarna till det mindre goda resultatet angavs bland vara
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att dåligt väder och dålig sikt omöjliggjorde anfall med RB $% mot rimfrostbeklädda 
eller med vita presenningar kamou&erade broar, samt falska radarekon på grund av rå-
dande isförhållanden.'"

Minskande organisation
Genom riksdagsbeslut i januari !($% skulle attackförbanden inriktas mot att i krig 
omfatta en eskader bestående av stab, fem attackdivisioner och en attackenhet med 
&ygplan AJ '$, samt fem attackdivisioner SK )*. Detta innebar att tre av de åtta at-
tackdivisioner som fanns kvar måste läggas ned. Även antalet spanings- och jaktdivi-
sioner skulle minskas.'%

F !$:s sista A '+A-division försvann i december !($% och CFV beslöt att $!. attack-
&ygdivisionen vid F $ skulle utgå ur organisationen den '! mars !($$, men det blev i 
stället $'. divisionen som lades ned. )!. och )+. divisionerna vid F ) omorganiserades 
året därpå från A '+A till AJ '$. Den ! april !($$ tillkom, som tidigare nämnts, !%+. at-
tack&yggruppen vid F !% och därmed var E ! nere i en numerär av %,% divisioner AJ '$.')

!($" års operativa order (CE ! OpO !($") var i stora delar likalydande med OpO 
!()#. Divisionen räknades fortfarande som den taktisk grundenheten. I ett kritiskt läge 
skulle även reservgruppernas fyra &ygplan sättas in och i detta fall utgjordes en division 
av tre grupper om fyra &ygplan vardera. En AJ '$-division omfattade !+ &ygplan, !) 
&ygförare och fyra &ygförberedare. Den sistnämnda kategorin var tillsatt ur den grupp 
om !+ navigatörer som tidigare ingått i A '+A-divisionererna.

Detta Viggenplan från F 7 Såtenäs har den för denna !ygplanstyp karaktäristiska målningen. Den var avsedd 
att maskera !ygplanet på marken och för att förbättra e"ekten kunde även klargöringsplatsernas asfalt- och 
betongytor målas i samma mönster. Under !ygplanet hänger en extratank och två raket kapslar. Foto SFF.

att dåligt väder och dålig sikt omöjliggjorde anfall med RB 75 mot rimfrostbeklädda
eller med vita presenningar kamouflerade broar, samt falska radarekon på grund av rå-
dande isförhållanden.34

Minskande organisation
Genom riksdagsbeslut i januari 1975 skulle attackförbanden inriktas mot att i krig
omfatta en eskader bestående av stab, fem attackdivisioner och en attackenhet med
flygplan AJ 37, samt fem attackdivisioner SK 6o. Detta innebar att tre av de åtta at-
tackdivisioner som fanns kvar måste läggas ned. Även antalet spanings- och jaktdivi-
sioner skulle minskas.35

F 17:s sista A 32A-division försvann i december 1975 och CFV beslöt att 71. attack-
flygdivisionen vid F 7 skulle utgå ur organisationen den 31 mars 1977, men det blev i
stället 73. divisionen som lades ned. 61. och 62. divisionerna vid F 6 omorganiserades
året därpå från A 32A till AJ 37. Den i april 1977 tillkom, som tidigare nämnts, 152. at-
tackflyggruppen vid F 15 och därmed var E i nere i en numerär av 5,5 divisioner AJ 37.36

1974 års operativa order (CE i OpO 1974) var i stora delar likalydande med OpO
1968. Divisionen räknades fortfarande som den taktisk grundenheten. I ett kritiskt läge
skulle även reservgruppernas fyra flygplan sättas in och i detta fall utgjordes en division
av tre grupper om fyra flygplan vardera. En AJ 37-division omfattade 12 flygplan, 16
flygförare och fyra flygförberedare. Den sistnämnda kategorin var tillsatt ur den grupp
om 12 navigatörer som tidigare ingått i A 32A-divisionererna.

Detta Viggenplan från F 7 Såtenäs har den för denna flygplanstyp karaktäristiska målningen. Den var avsedd
att maskera flygplanet på marken och för att förbättra effekten kunde även klargöringsplatsernas asfalt- och
betongytor målas i samma mönster. Under flygplanet hänger en extratank och två raketkapslar. Foto SFF
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Eskaderns aktionsradie med utpräglad låghöjdstaktik, vilket var det normala, var 
$% mil för A &$A. Med visst eftersättande av låghöjdstaktik och fart kunde man räkna 
med &% mil, men &' mil användes fortfarande som medelvärde. Räckvidden för AJ &( 
var cirka &% mil och skilde sig alltså inte i nämnvärd grad från den tidigare )ygplans-
typen.  Den räckviddskarta som bifogades OpO !#(" var identisk med den som fanns 
i OpO !#*+.

Räckvidden kunde dock utökas med landning och tankning på bas närmare anfalls-
målet, men detta innebar stora nackdelar både för attackförbandet och för de andra 
förband som var förlagda till aktuell bas, och kunde tillgripas endast i undantagsfall.&(

Med tiden stod det klar att ytterligare minskningar av eskaderns numerär var ound-
vikliga. I juni !#+' redovisade överbefälhavaren i en perspektivplan lämnad till reger-
ingen sin syn på försvarsmaktens utveckling under tioårsperioden !#+$–!##$. Enligt 
denna plan skulle antalet attackdivisioner AJ &( minska från %,% till ". Enligt !#+$ års 
försvarsbeslut skulle antalet divisioner bli ",%, men !#+& var man åter nere i inriktningen 
fyra divisioner.&+ Enligt CFV programplan för åren !#++–!##$ skulle de %,% divisionerna 
AJ &( minskas till endast en och en halv division, men detta skulle inte vara genomfört 
förrän till !##( och då skulle de fem första divisionerna JAS &# Gripen vara i tjänst. 
De sex spaningsdivisionerna SF/SH &( (sex krigsdivisioner, i fred tre divisioner) skulle 
samtidigt vidmakthållas.&#

I !##'/#! års proposition om totalförsvaret konstaterades att attack)ygförbanden 
med AJ &( hade en god utbildningsnivå och att materielen hade god kvalitet. Förmå-
gan till sjömålsbekämpning förbättrades efter hand genom att förbanden tillfördes den 
nya attackroboten RB !%F. Även AJ &(-systemets utökade luftförsvarskapacitet nämn-
des. Den stör sta bristen i systemet var avsaknad av tunga markmålsvapen, men projek-
tet tungt styrt attackvapen (TSA) skulle ändå inte utvecklas vidare. Den stora nyheten 
var annars att man nu börjat arbeta med att integrera AJ &( och spaningsversionerna 
SF/SH &( till )errollsversionen AJS &(.

Spanings!yget i E 1
När E 1 övertog spanings!yget från E 4 1966 bestod krigsförbanden av fyra divisioner S 32C Lansen och sex 
divisioner S 35E Draken som i fred var baserade på F 11 Nyköping och F 21 Luleå. Varje fredsdivision organi-
serade två krigsdivisioner. 1976 utgick två av Lansendivisionerna och i samband med ombeväpning till SF 37 
och SH 37 Viggen minskade organisationen 1979 till sex divisioner. Fredsorganisationen bestod därefter av 
en division placerad på F 13, en på F 17 och en på F 21.

F 13- och F 17-divisionerna utgick 1993 och !ygplanen integrerades efter AJS-modi"ering med AJ 37 i 
nya AJS-divisioner 1993–1994. Spanings!ygdivisionerna var i krig underställda den militärbefälhavare inom 
vars område de var utgångsbaserade. Flygstridsledarstabernas, senare sektorstabernas spaningsavdelningar 
utövade förbands- och företagsledning. I slutet av åttiotalet underställdes divisionerna CE 1, varvid ÖB beor-
drade CE 1 att med vissa resurser lyda under en militärbefälhavare.40

Eskaderns aktionsradie med utpräglad låghöjdstaktik, vilket var det normala, var
25 mil för A 32.A. Med visst eftersättande av låghöjdstaktik och fart kunde man räkna
med 35 mil, men 3o mil användes fortfarande som medelvärde. Räckvidden för AJ 37
var cirka 35 mil och skilde sig alltså inte i nämnvärd grad från den tidigare flygplans-
typen. Den räckviddskarta som bifogades OpO 1974 var identisk med den som fanns
i OpO 1968.

Räckvidden kunde dock utökas med landning och tankning på bas närmare anfalls-
målet, men detta innebar stora nackdelar både för attackförbandet och för de andra
förband som var förlagda till aktuell bas, och kunde tillgripas endast i undantagsfall.37

Med tiden stod det klar att ytterligare minskningar av eskaderns numerär var ound-
vikliga. I juni 198o redovisade överbefälhavaren i en perspektivplan lämnad till reger-
ingen sin syn på försvarsmaktens utveckling under tioårsperioden 1982-1992. Enligt
denna plan skulle antalet attackdivisioner AJ 37 minska från 5,5 till 4. Enligt 1982 års
försvarsbeslut skulle antalet divisioner bli 4,5, men 1983 var man åter nere i inriktningen
fyra divisioner.38 Enligt CFV programplan för åren 1988-1992 skulle de 5,5 divisionerna
AJ 37 minskas till endast en och en halv division, men detta skulle inte vara genomfört
förrän till 1997 och då skulle de fem första divisionerna JAS 39 Gripen vara i tjänst.
De sex spaningsdivisionerna SF/SH 37 (sex krigsdivisioner, i fred tre divisioner) skulle
samtidigt vidmakthållas.39

I 1990/91 års proposition om totalförsvaret konstaterades att attackflygförbanden
med AJ 37 hade en god utbildningsnivå och att materielen hade god kvalitet. Förmå-
gan till sjömålsbekämpning förbättrades efter hand genom att förbanden tillfördes den
nya attackroboten RB 15F. Även AJ 37-systemets utökade luftförsvarskapacitet nämn-
des. Den största bristen i systemet var avsaknad av tunga markmålsvapen, men projek-
tet tungt styrt attackvapen (TSA) skulle ändå inte utvecklas vidare. Den stora nyheten
var annars att man nu börjat arbeta med att integrera AJ 37 och spaningsversionerna
SF/SH 37 till flerrollsversionen AJS 37.

Spaningsflyget i El
När E 1 övertog spaningsflyget från E 4 1966 bestod krigsförbanden av fyra divisioner S 32C Lansen och sex
divisioner S 35E Draken som i fred var baserade på F 11 Nyköping och F 21 Luleå. Varje fredsdivision organi-
serade två krigsdivisioner. 1976 utgicktvå av Lansendivisionerna och i samband med ombeväpning till SF 37
och SH 37 Viggen minskade organisationen 1979 till sex divisioner. Fredsorganisationen bestod därefter av
en division placerad på F 13, en på F 17 och en på F 21.

F 13- och F 17-divisionerna utgick 1993 och flygplanen integrerades efter AJS-modifiering med AJ 37 i
nya AJS-divisioner 1993-1994. Spaningsflygdivisionerna var i krig underställda den militärbefälhavare inom
vars område de var utgångsbaserade. Flygstridsledarstabernas, senare sektorstabernas spaningsavdelningar
utövade förbands- och företagsledning. I slutet av åttiotalet underställdes divisionerna CE 1, varvid ÖB beor-
drade CE 1 att med vissa resurser lyda under en militärbefälhavare.4
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Inriktningen var !$$# en krigsorganisation med minst motsvarande %," fredsdivi-
sioner AJS &%. Dessutom skulle efter viss förvarning och kompletterande utbildning 
ytterligare en division kunna sättas upp. En snabb minskning av antalet rena AJ &%-di-
visioner skulle göra det möjligt att åstadkomma besparingar redan i det korta perspekti-
vet genom att 'ygvapnets grundorganisation kunde minskas. Därför beslöt man att F ( 
skulle avvecklas med början den ! juli !$$), samt att de två AJ &%-divisioner som fanns 
vid F ( skulle avvecklas helt och hållet. Flygverksamheten i Karlsborg skulle successivt 
minska och upphöra senast den &# juni !$$& och avvecklingen av 'ottiljen skulle sedan 
vara helt genomförd se nast den &# juni !$$*.

Vid F !" skulle samtidigt från och med den ! juli !$$& organi seras två AJ &%-divi-
sioner i stället för som tidigare en division och en attack'yggrupp. Utöver detta skulle 
spanings'ygdivisionen vid F !& avvecklas och divi sions- och kompaniresurserna omför-
delas till övriga AJS &%-divisioner/kompanier.*!

Den slutliga nivån blev sex AJS-divisioner. I !$$)–!$$& års statsbudgetproposition 
konstaterades att överbefälhavaren förordade en snabb nedläggning av F ( och att en-
dast sex 'ygdivisioner skulle produceras inom attack- och spanings'ygförbanden AJ &%, 
AJS &% och SF/SH &% under budgetåret !$$&–!$$*.*) !. divisionen F (, den sista på 'ot-
tiljen, utgick ur krigsorganisationen den &# juni !$$* och då fanns fyra attack och fyra 
spaningsdivisioner (i fred två) kvar i krigsorganisationen.

När AJS-modi+eringen var klar beräknades krigsdivisionerna bestå av två grupper 
om åtta AJS &% respektive sex AJSH &% och fem AJSF &%, alltså totalt !% 'ygplan. Någon 
brist på 'ygplan fanns inte, men när det gällde förare saknades ett antal. Helst ville 
CE ! ha )# förare i varje division. En viktig förändring var att underrättelseo,cerare 
tillfördes divisionerna.

Enligt försvarsbeslutet !$$) skulle Försvarsmakten bygga upp sin förmåga så att man 
fem år senare kunde möta ett strategiskt överfall, vilket även var styrande för E !:s verk-
samhet. Vidare bedömdes att ett så kallat begränsat anfall mot Sverige inte skulle kunna 
genomföras utan att försvaret +ck en förvarningstid på minst !) månader. Under denna 
tid skulle även E ! genom återtagning kunna nå förmåga att möta också ett sådant an-
fall. Fram till )##) skulle i vilket fall en sådan förmåga byggas upp.

Grundförsvarsplanen gällde nu strategiskt överfall och från och med den ! juli !$$* 
till dess att AJS-systemet genomförts skulle CE ! lyda under militärbefälhavare M och 
militärbefälhavare S med två attackdivisioner vardera. Vidare fördelades spaningsdivi-
sionerna med två till militärbefälhavare N, en till militärbefälhavare M och en till mi-
litärbefälhavare S. Lätt attack redovisas i ett eget kapitel.*&

AJS-modifieringen av Viggen
År !$$* påbörjades omorganisering av Viggendivisionerna till AJS &%. Två av de divi-
sioner som blev kvar fanns vid F %, två vid F !", en vid F !# i Ängelholm och en vid F )! 
i Luleå.** Det ursprungliga beslutet att modi+era AJ &% och SF/SH &% till enhetsversio-
nen AJS &% hade tagits i slutet av !$-#-talet. Det hade då visat sig att de förändringar 
som var nödvändiga för att införa den nya attackroboten RB !"F på AJ &% även skulle 

Inriktningen var 1990 en krigsorganisation med minst motsvarande 7,5 fredsdivi-
sioner AJS 37. Dessutom skulle efter viss förvarning och kompletterande utbildning
ytterligare en division kunna sättas upp. En snabb minskning av antalet rena AJ 37-di-
visioner skulle göra det möjligt att åstadkomma besparingar redan i det korta perspekti-
vet genom att flygvapnets grundorganisation kunde minskas. Därför beslöt man att F 6
skulle avvecklas med början den 1 juli 1992, samt att de två AJ 37-divisioner som fanns
vid F 6 skulle avvecklas helt och hållet. Flygverksamheten i Karlsborg skulle successivt
minska och upphöra senast den 3o juni 1993 och avvecklingen av flottiljen skulle sedan
vara helt genomförd senast den 3o juni 1994.

Vid F 15 skulle samtidigt från och med den 1 juli 1993 organiseras två AJ 37-divi-
sioner i stället för som tidigare en division och en attackflyggrupp. Utöver detta skulle
spaningsflygdivisionen vid F 13 avvecklas och divisions- och kompaniresurserna omför-
delas till övriga AJS 37-divisioner/kompanier.4'

Den slutliga nivån blev sex AJS-divisioner. I 1992-1993 års statsbudgetproposition
konstaterades att överbefälhavaren förordade en snabb nedläggning av F 6 och att en-
dast sex flygdivisioner skulle produceras inom attack- och spaningsflygförbanden AJ 37,
AJS 37 och SF/SH 37 under budgetåret 1993-1994.4' I. divisionen F 6, den sista på flot-
tiljen, utgick ur krigsorganisationen den 3o juni 1994 och då fanns fyra attack och fyra
spaningsdivisioner (i fred två) kvar i krigsorganisationen.

När AJS-modifieringen var klar beräknades krigsdivisionerna bestå av två grupper
om åtta AJS 37 respektive sex AJSH 37 och fem AJSF 37, alltså totalt 17 flygplan. Någon
brist på flygplan fanns inte, men när det gällde förare saknades ett antal. Helst ville
CE 1 ha zo förare i varje division. En viktig förändring var att underrättelseofficerare
tillfördes divisionerna.

Enligt försvarsbeslutet 1992 skulle Försvarsmakten bygga upp sin förmåga så att man
fem år senare kunde möta ett strategiskt överfall, vilket även var styrande för E Es verk-
samhet. Vidare bedömdes att ett så kallat begränsat anfall mot Sverige inte skulle kunna
genomföras utan att försvaret fick en förvarningstid på minst 12 månader. Under denna
tid skulle även E 1 genom återtagning kunna nå förmåga att möta också ett sådant an-
fall. Fram till 2002 skulle i vilket fall en sådan förmåga byggas upp.

Grundförsvarsplanen gällde nu strategiskt överfall och från och med den 1 juli 1994
till dess att AJS-systemet genomförts skulle CE 1 lyda under militärbefälhavare M och
militärbefälhavare S med två attackdivisioner vardera. Vidare fördelades spaningsdivi-
sionerna med två till militärbefälhavare N, en till militärbefälhavare M och en till mi-
litärbefälhavare S. Lätt attack redovisas i ett eget kapite1.43

AJS-modifieringen av Viggen
År 1994 påbörjades omorganisering av Viggendivisionerna till AJS 37. Två av de divi-
sioner som blev kvar fanns vid F 7, två vid F 15, en vid F io i Ängelholm och en vid F 21
i Luleå.44 Det ursprungliga beslutet att modifiera AJ 37 och SF/SH 37 till enhetsversio-
nen AJS 37 hade tagits i slutet av 1980-talet. Det hade då visat sig att de förändringar
som var nödvändiga för att införa den nya attackroboten RB ,5F på AJ 37 även skulle
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kunna medge beväpning av spaningsversionen och utökad beväpning av attackversio-
nen. !##$ var fortfarande %& procent av 'ygplanen inte modi(erade.

Grundidén med AJS )*-programmet var att samtliga 'ygplan av typerna AJ )*, 
SF )* och SH )* skulle modi(eras till samma standard och därmed få samma för-
måga att lösa uppgifterna attack, jakt och spaning. Den operativa handlingsfriheten 
skulle därmed öka och samtidigt skulle angriparen kunna hållas i ovisshet om i vil-
ken roll 'ygplanen från gång till gång verkade. Vidare ville man öka kostnadse+ekti-
viteten genom samordningsvinster inom områdena utbildning och underhåll. AJS )* 
skulle också fungera som en introduktion till JAS )# Gripen. Ledningssystemen be-
hövde utvecklas för att kunna leda AJS-förband och detta löstes genom utbildning och 
informationsöverföring.

Försök med integrerad Grundläggande 'ygslagsutbildning (GFSU) för attack- och 
spaningsförare hade tidigare genomförts vid ,. divisionen F % och !. divisionen F !) 
och en speciell organisation för system- och taktikutveckling (TU AJS )*) inrättades 
vid !. divisionen F %.$" Mot sjömål kunde 'ygplanet använda RB &$ och från hösten 
!##,, RB !". I vissa situationer skulle dock, som tidigare, RB &", RB *" eller attackrake-
ter användas. För anfall mot markmål fanns RB &", RB *", attackraketer och bomber. I 
jaktfunktionen för anfall mot luftmål under dager och bra väder kunde RB &", RB ,$ 
och automatkanon användas.$%

I takt med att 'ygvapnets budget blev mindre och mindre så minskade emellertid 
också ambitionerna med AJS )*-modi(eringen. Av kostnadsskäl modi(erades bland 
annat SF )* inte fullt ut, utan (ck endast jaktförmåga. Eftersom 'ygplanen, trots mo-
di(eringarna, inte (ck samma standard, kom de att benämnas AJS )*, AJSF )* och 
AJSH )*. Den första serieeditionen av datorprogrammet för AJS blev klar !##".

Omskolning till AJS )* började !##) och övergången till AJS )*-status skulle enligt 
planerna vara färdig till juli !##%, men detta ändares senare till juli !##*. I januari !##$ 
övertog F !" ansvaret för Taktisk utbildning AJS från F %.$* AJS-satsningen innebar att 
E !:s karaktär förändrades. Tidigare hade visserligen både spanings- och transportför-
band ingått i eskadern, men som separata delar. Nu blandades attack och spaning, och 
även jaktfunktionen, i alla eskaderns stridande förband.

En analys av antalet 'ygplan i olika versioner visar att 'ygplans'ottan var relativt 
konstant under första halvan av nittiotalet, trots minskningarna i organisationen. Det 
totala antalet 'ygplan var vid utgången av !##, !,# stycken ("# AJ )*, ,& AJS )*, ," 
SF )* och ," SH )*). I slutet av år !##" hade antalet bara minskat till !,! stycken, men 
AJS-modi(ering hade resulterat i att det nu endast fanns ,) stycken kvar av de "# AJ 
)*-plan som funnits tre år tidigare. Flygplans'ottans sammansättning var då:

,) AJ )*
$- AJS )*
,) SF )*
, AJSF )*
!& SH )*
!" AJSH )*$-

kunna medge beväpning av spaningsversionen och utökad beväpning av attackversio-
nen. 1994 var fortfarande 6o procent av flygplanen inte modifierade.

Grundiden med AJS 37-programmet var att samtliga flygplan av typerna AJ 37,
SF 37 och SH 37 skulle modifieras till samma standard och därmed få samma för-
måga att lösa uppgifterna attack, jakt och spaning. Den operativa handlingsfriheten
skulle därmed öka och samtidigt skulle angriparen kunna hållas i ovisshet om i vil-
ken roll flygplanen från gång till gång verkade. Vidare ville man öka kostnadseffekti-
viteten genom samordningsvinster inom områdena utbildning och underhåll. AJS 37
skulle också fungera som en introduktion till JAS 39 Gripen. Ledningssystemen be-
hövde utvecklas för att kunna leda AJS-förband och detta löstes genom utbildning och
informationsöverföring.

Försök med integrerad Grundläggande flygslagsutbildning (GFSU) för attack- och
spaningsförare hade tidigare genomförts vid 2. divisionen F 6 och 1. divisionen F 13
och en speciell organisation för system- och taktikutveckling (TU AJS 37) inrättades
vid 1. divisionen F 6.45 Mot sjömål kunde flygplanet använda RB 04 och från hösten
1992, RB is. I vissa situationer skulle dock, som tidigare, RB 05, RB 75 eller attackrake-
ter användas. För anfall mot markmål fanns RB 05, RB 75, attackraketer och bomber. I
jaktfunktionen för anfall mot luftmål under dager och bra väder kunde RB 05, RB 24
och automatkanon användas.46

I takt med att flygvapnets budget blev mindre och mindre så minskade emellertid
också ambitionerna med AJS 37-modifieringen. Av kostnadsskäl modifierades bland
annat SF 37 inte fullt ut, utan fick endast jaktförmåga. Eftersom flygplanen, trots mo-
difieringarna, inte fick samma standard, kom de att benämnas AJS 37, AJSF 37 och
AJSH 37. Den första serieeditionen av datorprogrammet för AJS blev klar 1995.

Omskolning till AJS 37 började 1993 och övergången till AJS 37-status skulle enligt
planerna vara fårdig till juli 1996, men detta ändares senare till juli 1997. I januari 1994
övertog F is ansvaret för Taktisk utbildning AJS från F 6.47 AJS-satsningen innebar att
E Es karaktär förändrades. Tidigare hade visserligen både spanings- och transportför-
band ingått i eskadern, men som separata delar. Nu blandades attack och spaning, och
även jaktfunktionen, i alla eskaderns stridande förband.

En analys av antalet flygplan i olika versioner visar att flygplansflottan var relativt
konstant under första halvan av nittiotalet, trots minskningarna i organisationen. Det
totala antalet flygplan var vid utgången av 1992 129 stycken (59 AJ 37, 20 AJS 37, 25
SF 37 och 25 SH 37). I slutet av år 1995 hade antalet bara minskat till 121 stycken, men
AJS-modifiering hade resulterat i att det nu endast fanns 23 stycken kvar av de 59 AJ
37-plan som funnits tre år tidigare. Flygplansflottans sammansättning var då:

23 AJ 37
48 AJS 37
23 SF 37
2 AJSF 37
I 0  S H  37

is AJSH 3748
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Eskaderns krigsuppgifter
Enligt CE ! Stridsplan !$%" (SP %") var E !:s krigsuppgifter med AJ &' i första hand an-
fall mot sjömål och fasta landmål, samt i andra hand luftförsvar. Vid försvar av milo S, 
V, Ö och NN skulle man

– anfalla (entlig minröjnings- och överskeppningsföretag
– anfalla för angriparen värdefulla objekt i Danmark, på Bornholm, i södra Nor-

ge och Finland (här nämns hamnarna Mäntyluoto, Kristinestad, Kaskö och 
Vasa), samt på av angriparen behärskat svenskt område

– anfalla (entlig sjöminering nära vår kust
– skydda svensk minutläggning
– skydda sjötransporter till och från Gotland
– medverka i luftförsvaret, främst i form av bekämpning av luftlandsättningar  

(även SK )*)
– understödja våra markstridskrafters omgrupperingar (även SK )*)

I milo ÖN skulle ingenjörsförband, krigsbroar och tilltransporter anfallas med AJ &' 
och SK )*. E ! skulle även vara beredd att med AJ &' bekämpa helikopterbaser, högre 
stabsplatser, samt företag över havet. Dessutom +ygbaser, kommunikationer och för-
band under transport samt större bränsleupplag i Finland. Även här skulle man vara 
beredd att delta i luftförsvaret.,$

I slutet av åttiotalet kom den gamla antagonismen mellan attack+yget och +ottan 
att få ny näring sedan ett nytt sjörobotsystem, RBS !"M, införts som beväpning på ett 
antal robotbåtar (före detta torpedbåtar) av typ Norrköping, vilket i viss mån ändrade 
styrkeförhållandet mellan +yg och +otta. I samband med en av kust+ottans taktiska 

En av Viggens mer framträdande egenskaper var förmågan att kunna starta och landa på korta banor. Detta 
kunde exempelvis utnyttjas vid operationer från skadade baser eller från reservvägbaser. Foto SFF.

Eskaderns krigsuppgifter
Enligt CE i Stridsplan 1985 (SP 85) var E i:s krigsuppgifter med AJ 37 i första hand an-
fall mot sjömål och fasta landmål, samt i andra hand luftförsvar. Vid försvar av milo S,
V, Ö och NN skulle man

— anfalla fientlig minröjnings- och överskeppningsföretag
— anfalla för angriparen värdefulla objekt i Danmark, på Bornholm, i södra Nor-

ge och Finland (här nämns hamnarna Mäntyluoto, Kristinestad, Kaskö och
Vasa), samt på av angriparen behärskat svenskt område

— anfalla fientlig sjöminering nära vår kust
— skydda svensk minutläggning
— skydda sjötransporter till och från Gotland
— medverka i luftförsvaret, främst i form av bekämpning av luftlandsättningar

(även SK 6o)
— understödja våra markstridskrafters omgrupperingar (även SK 6o)

I milo ÖN skulle ingenjörsförband, krigsbroar och tilltransporter anfallas med AJ 37
och SK 6o. E i skulle även vara beredd att med AJ 37 bekämpa helikopterbaser, högre
stabsplatser, samt företag över havet. Dessutom flygbaser, kommunikationer och för-
band under transport samt större bränsleupplag i Finland. Även här skulle man vara
beredd att delta i luftförsvaret.49

I slutet av åttiotalet kom den gamla antagonismen mellan attackflyget och flottan
att få ny näring sedan ett nytt sjörobotsystem, RBS 15M, införts som beväpning på ett
antal robotbåtar (före detta torpedbåtar) av typ Norrköping, vilket i viss mån ändrade
styrkeförhållandet mellan flyg och flotta. I samband med en av kustflottans taktiska

En av Viggens mer framträdande egenskaper var förmågan att kunna starta och landa på korta banor. Detta
kunde exempelvis utnyttjas vid operationer från skadade baser eller från reservvägbaser. Foto SFF
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övningar i Bottenhavet !$%"–!$%& deltog ''. robotbåtsdivisionen, det första förband 
som utrustades med helt färdigombyggda robotbåtar, fartygen Nynäshamn, Varberg 
och Västerås. Divisionen ingick tillsammans med '&. och '%. patrullbåtsdivisionerna i 
kust(ottans '. ytattack(ottilj.

För första gången på många år hade marinen nu, tack vare robotbåtarna, kapacitet 
att uppträda o)ensivt långt ute på havet. Under övningens slutskede skulle en *entlig 
transportomgång på väg upp genom Ålands hav mot ett brohuvud i Sundsvallstrakten 
anfallas. I stället för att som tidigare ligga och vänta på att de *entliga fartygen skulle 
dyka upp vid svenska kusten gick robotbåtarna ut, *ck kontakt och kunde avlossa en 
första samordnad robotsalva redan när transportstyrkan var på väg in i Bottenhavet.

Ett andra robotanfall utfördes när resterna av transportstyrkan nått halvvägs och 
först i detta läge var attack(yget klart för sin första insats. Anfallet samordnades och at-
tack(yget *ck orientering om målens läge. Luftvärnsrobotbestyckade fartyg hade redan 
bekämpats av robotbåtarna. Till sist skickades patrullbåtarna ut för robotinsats sam-
ordnad med robotbåtarnas anfall med torpeder och återstående robotar. Attack(ygets 
andra anfall kom när målförbandet närmade sig Härnösandsområdet."+

Vi talade om sjömålsrobotar och min anmärkning om att jag, som divisionschef, kunde 
sätta in (er robotar i ett taktiskt läge än vad chefen för attackeskadern kunde, föll inte 
direkt (yggeneralen och före detta eskaderchefen på läppen. Men det var sant. Det var 
bara att räkna!

Magnus Haglund, divisionschef på ''. robotbåtsdivision, till Sven-Olof Olsson,  
MB S, tidigare CE !"!

RBS !"M, som hade beställts !$,$, började levereras !$%" och hade en räckvidd på över 
%+ km. Roboten *ck i en senare version en maximal räckvidd på över !++ km. De pa-
trullbåtar av typen Hugin som tagits i tjänst med början !$,% var även de utrustade 
med robotar, men med den mindre RB !- Pingvin som hade en räckvidd på omkring 
-" km. Studier och taktiska spel visade att de två svenska ytstrids(ottiljerna med robot-
båtar och patrullbåtar kunde mäta sig väl i en duellsituation med motsvarande sovje-
tiska förband. Dock bedömdes lufthotet mot svenska övervattensfartyg vara så svårt att 
fartygen i praktiken ändå inte skulle kunna uppträda till sjöss.

Inom kust(ottan tvivlade man på riktigheten i dessa antaganden om lufthotet och 
företrädare för marinen anser sig också i efterhand ha fått bevis för att hotet från det i 
själva verket föråldrade sovjetiska marin(yget i Östersjöområdet var övervärderat."- År 
!$$! gjordes med amerikansk hjälp omfattande simuleringsprov med svenska motme-
del mot sovjetiska robotanfall. De praktiska proven med (ygplan som representerade 
robotar visade att huvuddelen, dock inte alla, hade kunnat bekämpas och beräkningar 
gav vid handen att många av de kvarstående robotarna skulle ha vilseletts av de svenska 
motmedelssystemen.

I ytattackens stridstaktik ingick bland annat robotanfall, baserade på information 
från passiv spaning (signalspaning) och radarspaning från HKP '. En av ytattackens 

övningar i Bottenhavet 1985-1986 deltog 44. robotbåtsdivisionen, det första förband
som utrustades med helt färdigombyggda robotbåtar, fartygen Nynäshamn, Varberg
och Västerås. Divisionen ingick tillsammans med 46. och 48. patrullbåtsdivisionerna i
kustflottans 4. ytattackflottilj.

För första gången på många år hade marinen nu, tack vare robotbåtarna, kapacitet
att uppträda offensivt långt ute på havet. Under övningens slutskede skulle en fientlig
transportomgång på väg upp genom Ålands hav mot ett brohuvud i Sundsvallstrakten
anfallas. I stället för att som tidigare ligga och vänta på att de fientliga fartygen skulle
dyka upp vid svenska kusten gick robotbåtarna ut, fick kontakt och kunde avlossa en
första samordnad robotsalva redan när transportstyrkan var på väg in i Bottenhavet.

Ett andra robotanfall utfördes när resterna av transportstyrkan nått halvvägs och
först i detta läge var attackflyget klart för sin första insats. Anfallet samordnades och at-
tackflyget fick orientering om målens läge. Luftvärnsrobotbestyckade fartyg hade redan
bekämpats av robotbåtarna. Till sist skickades patrullbåtarna ut för robotinsats sam-
ordnad med robotbåtarnas anfall med torpeder och återstående robotar. Attackflygets
andra anfall kom när målförbandet närmade sig Härnösandsområdets°

Vi talade om sjömålsrobotar och min anmärkning om att jag, som divisionschef, kunde
sätta in fler robotar i ett taktiskt läge än vad chefen för attackeskadern kunde, föll inte
direkt flyggeneralen och före detta eskaderchefen på läppen. Men det var sant. Det var
bara att räkna!

Magnus Haglund, divisionschef på44. robotbåtsdivision, till Sven-Olof Olsson,
MB S, tidigare CE 1"

RBS 15M, som hade beställts 1979, började levereras 1985 och hade en räckvidd på över
8o km. Roboten fick i en senare version en maximal räckvidd på över ioo km. De pa-
trullbåtar av typen Hugin som tagits i tjänst med början 1978 var även de utrustade
med robotar, men med den mindre RB 12 Pingvin som hade en räckvidd på omkring
25 km. Studier och taktiska spel visade att de två svenska ytstridsflottiljerna med robot-
båtar och patrullbåtar kunde mäta sig väl i en duellsituation med motsvarande sovje-
tiska förband. Dock bedömdes lufthotet mot svenska övervattensfartyg vara så svårt att
fartygen i praktiken ändå inte skulle kunna uppträda till sjöss.

Inom kustflottan tvivlade man på riktigheten i dessa antaganden om lufthotet och
företrädare för marinen anser sig också i efterhand ha fått bevis för att hotet från det i
själva verket föråldrade sovjetiska marinflyget i Östersjöområdet var övervärderats' År
1991 gjordes med amerikansk hjälp omfattande simuleringsprov med svenska motme-
del mot sovjetiska robotanfall. De praktiska proven med flygplan som representerade
robotar visade att huvuddelen, dock inte alla, hade kunnat bekämpas och beräkningar
gav vid handen att många av de kvarstående robotarna skulle ha vilseletts av de svenska
motmedelssystemen.

I ytattackens stridstaktik ingick bland annat robotanfall, baserade på information
från passiv spaning (signalspaning) och radarspaning från HKP 4. En av ytattackens
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uppgifter var att, innan ett anfall sattes in, utspana målets utseende så noggrant som 
möjligt, identi$era skenmål och ta reda på hur %ärr- och närskydd såg ut. Med använd-
ning av denna förmåga utvecklades också en teknik för direkt samverkan med E ! som 
sedan övades.

Samtidigt som den svenska marinen efter tillförseln av robotfartyg utarbetade en ny 
taktik och började uppträda och öva öster om Gotland försköts den marina maktba-
lansen i Östersjön. Tillsammans hade nu Sveriges, Danmarks och Västtysklands sam-
lade attack&yg- och fartygsresurser både ett kvalitativt och ett kvantitetsmässigt övertag 
över Warszawapaktens styrkor."'

Enligt företrädare för marinen såg E ! robotbåtarna som ett hot mot utbyggnaden 
av attack&yget och vissa marinföreträdare såg också det överdrivna lufthot mot ytfarty-
gen som ofta hade redovisats som ett led i den gamla kampen mellan försvarsgrenarna."#

Vinterövningen Nordanvind
Som exempel på andra övningar som E ! deltog i kan nämnas FMÖ (! Nordanvind 
som genomfördes i mars !((!. Syftet var att öva i vinterklimat i Övre Norrland (milo 
ÖN), bland annat insats av attack&yg samordnat med markstridskrafter. Den planera-
de, framtida &ygkommandostaben (Se kapitlet Eskaderns ledning) prövades också och 
ledde nu alla &ygslag under övningen. Samtliga förband som i krig var utgångsbase-
rade i milo ÖN, två divisioner J '"J, två divisioner AJ '), två divisioner SF/SH ') och 
tre divisioner SK *+, deltog på försvarssidan. På anfallssidan fanns större delen av &yg-
vapnets övriga förband utom JA ') som vid denna tid var belagd med &ygförbud: tre 
grupper AJ '), en grupp SF/SH ') och en grupp SK *+.""

I mars !((, deltog E ! i övningen ”Samverkan-(,” som utspelades i södra delen av 
landet utom västkusten och Skåne. Det var den största &ygövningen på många år. I tre 
dagar deltog bland annat E ! dygnet runt med CE ! stab, cheferna för sektor Syd och 
Mitt med staber samt huvuddelen av de &ygförband som i krig var utgångsbaserade 
inom övningsområdet."* Även Samverkan-(' betecknades av CE ! som en stor fram-
gång. Med &yg-, bas-, stril- och ledningsförmågor verkade E ! nästan fullt ut med be-
gränsade resurser.

Övningen Stormål
Övningen Stormål anordnades med början 1971 i samverkan mellan E 1 och kust!ottan under ett antal år. 
Målförbandet, ”stormålet”, sattes samman av ett större antal båtar och fartyg från marinen, kustbevakningen 
och sjöfartsverket, vilka grupperades på samma sätt som man väntade att landstignings- och transportfarty-
gen i ett sovjetiskt överskeppningsföretag skulle vara grupperade. Framför konvojen gick minröjningsenhe-
ter och runt om fanns ubåtsjaktfartyg och andra fartyg för närskydd, samt "ärrskyddsförband, sammanlagt 
ett femtiotal fartyg. Syftet var att ge de anfallande attack!ygförbanden en god uppfattning om det verkliga 
målets storlek och utseende så att anfallsplanering, målfördelning, etc, kunde övas på ett mer realistiskt sätt. 
Samtidigt övade de deltagande marina enheterna luftförsvar.57

uppgifter var att, innan ett anfall sattes in, utspana målets utseende så noggrant som
möjligt, identifiera skenmål och ta reda på hur flärr- och närskydd såg ut. Med använd-
ning av denna förmåga utvecklades också en teknik för direkt samverkan med E i som
sedan övades.

Samtidigt som den svenska marinen efter tillförseln av robotfartyg utarbetade en ny
taktik och började uppträda och öva öster om Gotland försköts den marina maktba-
lansen i Östersjön. Tillsammans hade nu Sveriges, Danmarks och Västtysklands sam-
lade attackflyg- och fartygsresurser både ett kvalitativt och ett kvantitetsmässigt övertag
över Warszawapaktens styrkor. 53

Enligt företrädare för marinen såg E i robotbåtarna som ett hot mot utbyggnaden
av attackflyget och vissa marinföreträdare såg också det överdrivna lufthot mot ytfarty-
gen som ofta hade redovisats som ett led i den gamla kampen mellan försvarsgrenarna.54

Vinterövningen Nordanvind
Som exempel på andra övningar som E i deltog i kan nämnas FMÖ 91 Nordanvind
som genomfördes i mars 1991. Syftet var att öva i vinterklimat i Övre Norrland (milo
ÖN), bland annat insats av attackflyg samordnat med markstridskrafter. Den planera-
de, framtida flygkommandostaben (Se kapitlet Eskaderns ledning) prövades också och
ledde nu alla flygslag under övningen. Samtliga förband som i krig var utgångsbase-
rade i milo ÖN, två divisioner J 35J, två divisioner AJ 37, två divisioner SF/SH 37 och
tre divisioner SK 6o, deltog på försvarssidan. På anfallssidan fanns större delen av flyg-
vapnets övriga förband utom JA 37 som vid denna tid var belagd med flygförbud: tre
grupper AJ 37, en grupp SF/SH 37 och en grupp SK 6o.55

I mars 1992 deltog E i i övningen "Samverkan-92" som utspelades i södra delen av
landet utom västkusten och Skåne. Det var den största flygövningen på många år. I tre
dagar deltog bland annat E i dygnet runt med CE I stab, cheferna för sektor Syd och
Mitt med staber samt huvuddelen av de flygförband som i krig var utgångsbaserade
inom övningsområdet.56 Även Samverkan-93 betecknades av CE i som en stor fram-
gång. Med flyg-, bas-, stril- och ledningsförmågor verkade E i nästan fullt ut med be-
gränsade resurser.

Övningen Stormål
Övningen Stormål anordnades med början 1971 i samverkan mellan E 1 och kustflottan under ett antal år.
Målförbandet, "stormålet", sattes samman av ett större antal båtar och fartyg från marinen, kustbevakningen
och sjöfartsverket, vilka grupperades på samma sätt som man väntade att landstignings- och transportfarty-
gen i ett sovjetiskt överskeppningsföretag skulle vara grupperade. Framför konvojen gick minröjningsenhe-
ter och runt om fanns ubåtsjaktfartyg och andra fartyg för närskydd, samt flärrskyddsförband, sammanlagt
ett femtiotal fartyg. Syftet var att ge de anfallande attackflygförbanden en god uppfattning om det verkliga
målets storlek och utseende så att anfallsplanering, målfördelning, etc, kunde övas på ett mer realistiskt sätt.
Samtidigt övade de deltagande marina enheterna luftförsvar."
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I övningen Stormål luft genomfördes med ledning av jaktledare samordnade anfall 
med JA #$, AJ #$ och AJS #$ och i en annan övning tränades samordning av ytattack 
och attack%yg mot sjömål. Under OPAS i november !&&# (se nästa stycke) uppnåddes, 
trots miserabelt väder, bra resultat. Under övningens andra natt utfördes med tre grup-
per tio gruppföretag mellan klockan '!.(( och (#.(( under besvärliga förhållanden. 
”Högsta betyg åt alla”, hette det i CE !:s eskadermöte i december samma år.")

På överbefälhavarens order skulle med början !&&' ett antal så kallade typförband 
genomgå en operativ utvärdering (OPAS). Denna noggranna utvärdering kom sedan 
av företrädare för marinen att anses bevisa, att de som tidigare hävdat att %ottans ro-
botbåtar fått en förmåga som motsvarade attack%ygets hade rätt. Värderingen gjordes 
av *. ytattack%ottiljen sommaren !&&#. Trä+sannolikhet för robotar och torpeder be-
räknades och övrig vapenverkan, hotmiljö och uthållighet utreddes. Det hela avslutades 
med en stor tillämpad övning på hösten samma år.

I november insattes *. ytattack%ottiljen med en kustkorvett, sex robotbåtar och tre 
patrullbåtar, samt marinhelikoptrar, tillsammans med attack%yg från E !, mot sju fartyg 
som representerade ', transportfartyg och '' skenmål. På B-sidan sida fanns dessutom 
en kustkorvett, patrullbåtar, ubåtar, helikoptrar och attack%yg. Invasions%ottan kunde 
därmed skyddas av dels tre stridsgrupper placerade för om konvojen, dels närskydd.

Fjärde ytattack%ottiljen grupperades rotevis längs kusten för att underlätta den inle-
dande signalspaningen och %yg- och helikopterspaning sattes in för att klarlägga mål-
bilden. Olika enheter skickades sedan fram så att konvojen skulle kunna anfallas från 
olika håll och planen var att sätta in ett gemensamt robotanfall strax efter midnatt.

Attack%yget, som redan var i luften -ck målinformation från fartygen. I anfallet sat-
tes samtliga RB !' och RB !" in mot .ärrskyddet och mot konvojen. Fjärrskyddet kom 

I och med att den sovjetiska Sukhoi Su-24 Fencer kom i tjänst ökade hotet mot E 1:s baser och då började 
man fundera över hur AJ 37 skulle kunna användas även i luftförsvaret, både för skydd av västgötabaserna 
och i övrigt. Foto Jan Waernberg.

I övningen Stormål luft genomfördes med ledning av jaktledare samordnade anfall
med JA 37, AJ 37 och AJS 37 och i en annan övning tränades samordning av ytattack
och attackflyg mot sjömål. Under OPAS i november 1993 (se nästa stycke) uppnåddes,
trots miserabelt väder, bra resultat. Under övningens andra natt utfördes med tre grup-
per tio gruppföretag mellan klockan 21.00 och o3.0o under besvärliga förhållanden.
"Högsta betyg åt alla", hette det i CE eskadermöte i december samma år.58

På överbefälhavarens order skulle med början 1992 ett antal så kallade typförband
genomgå en operativ utvärdering (OPAS). Denna noggranna utvärdering kom sedan
av företrädare för marinen att anses bevisa, att de som tidigare hävdat att flottans ro-
botbåtar fått en förmåga som motsvarade attackflygets hade rätt. Värderingen gjordes
av 4. ytattackflottiljen sommaren 1993. Träffsannolikhet för robotar och torpeder be-
räknades och övrig vapenverkan, hotmiljö och uthållighet utreddes. Det hela avslutades
med en stor tillämpad övning på hösten samma år.

I november insattes 4. ytattackflottiljen med en kustkorvett, sex robotbåtar och tre
patrullbåtar, samt marinhelikoptrar, tillsammans med attackflyg från E I, mot sju fartyg
som representerade 26 transportfartyg och 22 skenmål. På B-sidan sida fanns dessutom
en kustkorvett, patrullbåtar, ubåtar, helikoptrar och attackflyg. Invasionsflottan kunde
därmed skyddas av dels tre stridsgrupper placerade för om konvojen, dels närskydd.

Fjärde ytattackflottiljen grupperades rotevis längs kusten för att underlätta den inle-
dande signalspaningen och flyg- och helikopterspaning sattes in för att klarlägga mål-
bilden. Olika enheter skickades sedan fram så att konvojen skulle kunna anfallas från
olika håll och planen var att sätta in ett gemensamt robotanfall strax efter midnatt.

Attackflyget, som redan var i luften fick målinformation från fartygen. I anfallet sat-
tes samtliga RB 12 och RB 15 in mot fjärrskyddet och mot konvojen. Fjärrskyddet kom

— -
I och med att den sovjetiska Sukhoi Su-24 Fencer kom i tjänst ökade hotet mot E 1:s baser och då började
man fundera över hur AJ 37 skulle kunna användas även i luftförsvaret, både för skydd av västgötabaserna
och i övrigt. Foto Jan Waernberg.
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därvid att bekämpas med sex RB !$ och åtta RB !" från fartyg, samt med sex RB !" 
från attack%yg. Mot transportfartygen sköts &' RB !" och !$ RB !$ från fartyg, samt 
sex RB !" och !# RB (& från attack%ygplan. Samtliga robotar riktade mot transportfar-
tygen bedömdes ha kommit i läge för mållåsning. Övningen visade att ytattacken kla-
rade av att uppträda i svår hotmiljö, samt att företagsledningen och samordning med 
E ! fungerade.")

Övningsskjutningen ”Big Bang” i mars !))& med RB (" utgjorde en ”storstilad” 
avslutning för användningen av denna robottyp i %ygvapnet och fyra grupper AJS *+ 
sköt då !# stycken RB (" mot ett gemensamt mål i Vidselområdet. Start skedde från 
fredsbas och anfallen sattes in med endast en minut mellan fyrgrupperna. Robotarna 
togs ur krigsförråd och hela kedjan från ordergivning via framtagning, klargöring, och 
fram till själva anfallet genomfördes. Verkan i målet var !$ trä, av !# möjliga, trots 
kraftig rökutveckling efter tidigare trä,ar. Resultatet var mer positivt än förväntat. Att 
%ygplanens tid över horisonten (*&–"( sekunder) och tid på rakbana i styrfasen (!'–$# 
sekunder) skulle ha varit ett stort problem i svår hotmiljö var dock ingen överraskning.

För att på något sätt manifestera eskaderns förmåga beslöt man senare samma år att 
genomföra en sista kraftsamlad insats med E !:s attackförband. Detta skedde inom ra-
men för övningen ”Samverkan )&” i form av CE !:s avslutningsanfall ”Kaskad” den $$ 
september !))& mot målet Hattefuran. Bland de inbjudna åskådarna fanns CFV, övriga 
chefer i %ygvapnet och tidigare eskaderchefer.

Anfallet inleddes med att en rote AJS *+ från F !( genomförde lågfoto över målet. 
Därefter följde fyra grupper SK #( lätt attack från F " och F !# med en minuts mellan-
rum, vilka sköt !*," cm sprängraketer. Därefter kom sex grupper AJS *+ från F +, F !(, 
F !" och F $! som fällde !$( kg sprängbomber och till sist genomförde en rote AJS *+ 
resultatfoto. Anfallet följdes av %yguppvisning och de-lering av E !:s förband.#(

När E ! upphörde i juni !))" ingick fortfarande sex divisioner AJS *+ och fyra lätta 
attackdivisioner SK #( i organisationen. Ombeväpning till JAS *) Gripen stod för dör-
ren och till år $((( skulle de sex AJS *+-divisionerna ha minskats till fyra. I !))#/)+ års 
totalförsvarsproposition angavs att %ygstridskrafterna måste utformas och dimensio-
neras i ett långsiktigt perspektiv redan på grundnivån. Vissa brister i krigsdugligheten 
kunde accepteras i det nära tidsperspektivet under förutsättning att den vid behov rela-
tivt snabbt kunde höjas. JA *+-förbanden skulle tills vidare organiseras i åtta divisioner, 
AJS *+-förbanden i fyra divisioner och J *"-förbanden i en division.#!

Jaktuppgiften
Att attackförbanden skulle ha en andrahandsuppgift inom luftförsvaret hade diskute-
rats tidigt, åtminstone från !)#', och prov påbörjades med A *$A i liten omfattning. 
Detta gällde även genomförande av incidentuppdrag. Allteftersom antalet jaktdivisi-
oner minskade så ökade behovet av att använda A *$A i luftförsvaret av bland annat 
E !:s egna O-baser i Västergötland. Detta övades också rutinmässigt. Så länge E ! stod 
på marken i väntan på insats kunde %ygplanen i stället användas i luftförsvaret under 
den tid som den -entliga förbekämpningen pågick.

därvid att bekämpas med sex RB 12 och åtta RB 15 från fartyg, samt med sex RB 15
från attackflyg. Mot transportfartygen sköts 48 RB 15 och 12 RB 12 från fartyg, samt
sex RB 15 och 16 RB 04 från attackflygplan. Samtliga robotar riktade mot transportfar-
tygen bedömdes ha kommit i läge för mållåsning. Övningen visade att ytattacken kla-
rade av att uppträda i svår hotmiljö, samt att företagsledningen och samordning med
E 1 fungerade.59

Övningsskjutningen "Big Bang" i mars 1994 med RB 05 utgjorde en "storstilad"
avslutning för användningen av denna robottyp i flygvapnet och fyra grupper AJS 37
sköt då 16 stycken RB 05 mot ett gemensamt mål i Vidselområdet. Start skedde från
fredsbas och anfallen sattes in med endast en minut mellan fyrgrupperna. Robotarna
togs ur krigsförråd och hela kedjan från ordergivning via framtagning, klargöring, och
fram till själva anfallet genomfördes. Verkan i målet var 12 träff av 16 möjliga, trots
kraftig rökutveckling efter tidigare träffar. Resultatet var mer positivt än förväntat. Att
flygplanens tid över horisonten (34-50 sekunder) och tid på rakbana i styrfasen (18-26
sekunder) skulle ha varit ett stort problem i svår hotmiljö var dock ingen överraskning.

För att på något sätt manifestera eskaderns förmåga beslöt man senare samma år att
genomföra en sista kraftsamlad insats med E Es attackförband. Detta skedde inom ra-
men för övningen "Samverkan 94" i form av CE Es avslutningsanfall "Kaskad" den 22
september 1994 mot målet Hattefuran. Bland de inbjudna åskådarna fanns CFV, övriga
chefer i flygvapnet och tidigare eskaderchefer.

Anfallet inleddes med att en rote AJS 37 från F jo genomförde lågfoto över målet.
Därefter följde fyra grupper SK 6o lätt attack från F 5 och F 16 med en minuts mellan-
rum, vilka sköt 13,5 cm sprängraketer. Därefter kom sex grupper AJS 37 från F 7, F '0,
F 15 och F 21 som fällde 120 kg sprängbomber och till sist genomförde en rote AJS 37
resultatfoto. Anfallet följdes av flyguppvisning och defilering av E Es förband."

När E 1 upphörde i juni 1995 ingick fortfarande sex divisioner AJS 37 och fyra lätta
attackdivisioner SK 6o i organisationen. Ömbeväpning till JAS 39 Gripen stod för dör-
ren och till år 2000 skulle de sex AJS 37-divisionerna ha minskats till fyra. 11996/97 års
totalförsvarsproposition angavs att flygstridskrafterna måste utformas och dimensio-
neras i ett långsiktigt perspektiv redan på grundnivån. Vissa brister i krigsdugligheten
kunde accepteras i det nära tidsperspektivet under förutsättning att den vid behov rela-
tivt snabbt kunde höjas. JA 37-förbanden skulle tills vidare organiseras i åtta divisioner,
AJS 37-förbanden i fyra divisioner och J 35-förbanden i en division."'

Jaktuppgiften
Att attackförbanden skulle ha en andrahandsuppgift inom luftförsvaret hade diskute-
rats tidigt, åtminstone från 1968, och prov påbörjades med A 32A i liten omfattning.
Detta gällde även genomförande av incidentuppdrag. Allteftersom antalet jaktdivisi-
oner minskade så ökade behovet av att använda A 32A i luftförsvaret av bland annat
E Es egna 0-baser i Västergötland. Detta övades också rutinmässigt Så länge E 1 stod
på marken i väntan på insats kunde flygplanen i stället användas i luftförsvaret under
den tid som den fientliga förbekämpningen pågick.
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I och med att sovjetiska $ygplan, exempelvis Su-%& Fencer, kom i tjänst ökade hotet 
mot E !:s baser och då började man fundera över hur AJ '# bäst skulle kunna använ-
das i luftförsvaret, både för skydd av västgötabaserna och i övrigt. För CE ! gällde det 
sedan att se till att upprätthålla förarnas kompetens för denna uppgift och för överbe-
fälhavaren och militärbefälhavarna gällde det att fördela resurserna mellan jakt och at-
tack på ett lämpligt sätt.(%

Eftersom !& divisioner krävdes för att året runt med en rote kunna upprätthålla stän-
dig incidentberedskap under dygnets ljusa del, något som $ygvapnet var skyldigt att 
klara, blev ett deltagande av attack$ygförband i denna verksamhet nödvändigt när an-
talet jaktförband minskade.(' Erfarenheterna av att använda A '%A i luftförsvaret hade 
varit goda och AJ '# hade ännu bättre förutsättningar genom bättre beväpning i form 
av sikte, jaktrobot, automatkanon och RB )", samt bättre prestanda.(&

Att man inte försett AJ '# med fast automatkanon från början innebar nu att man 
var tvungen att $yga med automatkanonkapsel för att kunna fullgöra incidentuppdrag. 
Med jaktrobot eller RB )" gick det inte att avge varningsskott.

CE ! *ck i november !+## i uppdrag att utreda möjligheterna att sätta in AJ '# i jakt-
beredskapen, framförallt som en kompensation för den brist på jaktförband som skulle 
uppkomma från och med !+#+/!+,). Samtliga attack$ygdivisioner utom TIS-enheten 
vid F !" skulle delta. AJ '# kunde sättas in som jaktplan i dager och bra sikt, främst 
under perioden april-september. Uppgiften gällde identi*ering och avvisning och man 
$ög med laddade automatkanoner.("

I det fall en attack$ygdivision av överbefälhavaren i krig avdelades att ingå i luftför-
svaret skulle dess ledning utövas av sektorchefen, som då ledde förbandet på samma 
sätt som övrigt jakt$yg i sektorn.((

! Uppgifterna om $ygplansfördelning bygger bland 
annat på tabellen i Stridsberg Viggen, sid. %%!–%%".

% VPM med synpunkter på attackförbandens uppgif-
ter. CE!, '.(.",. FS(H), Centralexp, E I, vol,,.

' Attackutredning !+(+. Anska-ning av tungt vapen 
för fpl AJ '# och Sk (). CE ! till CFV, %'/( !+#). 
E !(H), Exp, F I, vol ').

& Proposition !+#!:!!) angående vissa organisations- 
och anslagsfrågor m.m. rörande försvaret; Riks-
dagsskrivelse !+#!:!&), !%/" !+#!; Flygvapennytt nr 
%–' !+#%, sid &+.

" Proposition !+#':! angående statsverkets tillstånd 
och behov under budgetåret !+#'/!+#&.

( CE ! operationsorder, kuppförvarsorder och under-
rättelseplan… CE ! till Milostab S, etc, !/+ !+#%. 
E !(H), Exp, F I, vol '#.

# Åström, sid. ,#–,,.
, Proposition !+#&:! angående statsverkets tillstånd 

och behov under budgetåret !+#&/#"; Riksdagsskivelse 
!+#&:!+), +/" !+#&.

+ Svensson, sid. !&&–!&+.
!) Operativt underlag för anpassning av baser till 

AJ '#. E ! till CFV, &/' !+#!. E !(KH), B I, vol &; 
CE ! operationsorder, kuppförvarsorder och under-
rättelseplan… CE ! till Milostab S, etc, !/+ !+#%. 
E !(H), Exp, F I, vol '#.

!! Anpassning av baser för AJ '#. CE ! till CFV, !+/!% 
!+#%. E !(H), Exp, F I, vol ',.

!% CE ! besök vid attackens O- och T-baser. CE ! till 
CF (, etc. E !(H), Exp, F I, vol &).

!' Utbyggnad av baser för AJ '#. CE ! till CFV, etc., 
!/% !+#&. E !(H), Exp, F I, vol &%.

!& Operativt utnyttjande av baser för AJ '#. CE ! till 
ÖB via CFV, !/% !+#&. E !(H), Exp, F I, vol &%.

!" E-postmeddelande från Gunnar Hovgard, !(/+ 
%))+.

!( CE ! operativa order OpO !+#&, '!.".!+#&. CE 
!(KH), F I, vol ".

!# CE ! genomgång efter eskaderövningen !+#&. CE ! 
till CFV, etc., "/!! !+#&. E !(H), Exp, F I, vol &!.

!, T-baser AJ '#. CE !till MB Ö, !!/% !+#". E !(H), 
Exp, F I, vol &"; CE ! förslag till basering av attack-
resurser. CE ! till CFV, etc %)/& !+#(. E !(H), Hu-
vudexp, F I, vol &,; Ändring av utgångsbasering 

I och med att sovjetiska flygplan, exempelvis Su-24 Fencer, kom i tjänst ökade hotet
mot E i:s baser och då började man fundera över hur AJ 37 bäst skulle kunna använ-
das i luftförsvaret, både för skydd av västgötabaserna och i övrigt. För CE i gällde det
sedan att se till att upprätthålla förarnas kompetens för denna uppgift och för överbe-
fälhavaren och militärbefälhavarna gällde det att fördela resurserna mellan jakt och at-
tack på ett lämpligt sätt."

Eftersom 14 divisioner krävdes för att året runt med en rote kunna upprätthålla stän-
dig incidentberedskap under dygnets ljusa del, något som flygvapnet var skyldigt att
klara, blev ett deltagande av attackflygförband i denna verksamhet nödvändigt när an-
talet jaktförband minskade.63 Erfarenheterna av att använda A 32A i luftförsvaret hade
varit goda och AJ 37 hade ännu bättre förutsättningar genom bättre beväpning i form
av sikte, jaktrobot, automatkanon och RB os, samt bättre prestanda."

Att man inte försett AJ 37 med fast automatkanon från början innebar nu att man
var tvungen att flyga med automatkanonkapsel för att kunna fullgöra incidentuppdrag.
Med jaktrobot eller RB os gick det inte att avge varningsskott.

CE i fick i november 1977 i uppdrag att utreda möjligheterna att sätta in AJ 37 i jakt-
beredskapen, framförallt som en kompensation för den brist på jaktförband som skulle
uppkomma från och med 1979/1980. Samtliga attackflygdivisioner utom TIS-enheten
vid F is skulle delta. AJ 37 kunde sättas in som jaktplan i dager och bra sikt, främst
under perioden april-september. Uppgiften gällde identifiering och avvisning och man
flög med laddade automatkanoner.65

I det fall en attackflygdivision av överbefälhavaren i krig avdelades att ingå i luftför-
svaret skulle dess ledning utövas av sektorchefen, som då ledde förbandet på samma
sätt som övrigt jaktflyg i sektorn."

r Uppgifterna om flygplansfördelning bygger bland
annat på tabellen i Stridsberg Viggen, sid. 221-224.

2 VPM med synpunkter på attackförbandens uppgif-
ter. CE,, 3.6.58. FS(H), Centralexp, E I, vo188.

3 Attackutredning 1969. Anskaffning av tungt vapen
för fpl AJ 37 och Sk 6o. CE r till CFV, 23/6 1970.
E r(H), Exp, F I, vol 3o.

4 Proposition 1971:110 angående vissa organisations-
och anslagsfrågor m.m. rörande försvaret; Riks-
dagsskrivelse 1971:140, 11/51971; Flygvapennytt nr
2-3 1972, sid 49.

5 Proposition 1973:1 angående statsverkets tillstånd
och behov under budgetåret 1973/1974.

6 CE t operationsorder, kuppförvarsorder och under-
rättelseplan... CE t i l l  Milostab S, etc, 1/9 1972.
E ,(H), Exp, F I, vol 37.

7 Åström, sid. 87-88.
8 Proposition 1974:1 angående statsverkets tillstånd

och behov under budgetåret 1974/75; Riksdagsskivdse
1974190, 9/51974•

9 Svensson, sid. 144-149.
m Operativt underlag för anpassning av baser till

AJ 37. E r till CFV, 4/3 1971. E t(KH), B I, vol 4;
CE t operationsorder, kuppförvarsorder och under-
rättelseplan... CE t till Milostab S, etc, 1/91971.
E r(H), Exp, F I, vol 37.

n Anpassning av baser för AJ 37. CE t till CFV, 19/11
1971. E r(H), Exp, F I, vol 38.

12 CE t besök vid attackens 0- och T-baser. CE t till
CF 6, etc. E r(H), Exp, F I, vol 4o.

13 Utbyggnad av baser för AJ 37. CE t i l l  CFV, etc.,
1/11974. E r(H), Exp, F I, vol 42.

14 Operativt utnyttjande av baser för AJ 37. CE t till
ÖB via CFV, 1/2 1974. E r(H), Exp, F I, vol 42.
E-postmeddelande från Gunnar Hovgard, 16/9
2009.
CE t operativa order OpO 1974, 31.5.1974. CE
t(KH), F I, vol 5.

17 CE r genomgång efter eskaderövningen 1974. CE
till CFV, etc., 5/H 1974. E ,(H), Exp, F I, vol 41.

18 T-baser AJ 37. CE ,till MB 0, 11/11975. E ,(H),
Exp, F I, vol 45; CE t förslag till basering av attack-
resurser. CE r till CFV, etc 20/4 1976. E r(H), Hu-
vudexp, F I, vol 48; Ändring av utgångsbasering
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och –gruppering…, E ! till CF !, etc, $%/! !&'#. 
E !(H), Exp, F I, vol ().

!& Bas- och driftsförutsättningar B)LA. Remissvar. 
FS/Stud till FMV-F, $*/" !&'#. FMV(H), Huvud-
avd för +ygmateriel, Huvudavd.exp, F I, vol '((.

$% Operativa krav på +ygbasernas utnyttjande 
!&#'/##. E ! till ÖB, $)/$ !&'&. E !(KH), B I, vol ".

$! Yttrande över operativ inriktning för +ygbassyste-
met. E ! till ÖB, etc, !$/!! !&#*. E !(H), Huvudexp, 
F I, vol &*.

$$ Kompendium Flygvapnet, december !&#", sid. 
!!(–!$%.

$) Andersson, $%%#, sid. #"–#(.
$* Flygvapennytt nr ) !&'), sid $#.
$" CE ! genomgång efter eskaderövningen !&'*. CE ! 

till CFV, etc, "/!! !&'*. E !(H), Exp, F I, vol *!.
$( Stenfeldt, $%%', sid. !&–$% (lätt bearbetad). Kom-

pletteringar från Hugemark, $%%#, sid. #*–#".
$' CE ! genomgång efter Eskö '&. E ! till CF (, etc, 

$)/( !&'&. E !(H), Huvudexp, F I, vol ((.
$# Stenfeldt, $%%', sid. $%–$!; Åström, sid. &*–&"; 

Dörfer, sid. !%&–!!%.
$& Hugemark, sid. )*, (% och !)%.
)% Hugemark, sid. '*.
)! Flygvapennytt nr * !&#), sid. *–!%.
)$ Erfarenheter från övning OSTKUST. E ! till ÖB, 

etc, )!/! !&#*. E !(H), Huvudexp, F I, vol &$.
)) Samverkan mellan marin- och +ygstridskrafter. E ! 

till ÖrlB S och F !%/Se S, $*/& !&#*. E !(H), Exp, 
F I, vol &*.

)* Flygvapennytt nr $ !&#", sid. !#–$"; CE ! erfarenhe-
ter från FMÖ #"/eskaderövning. E ! till ÖB, etc, 
*/* !&#". E !(H), Exp, F I, vol &#.

)" Proposition !&'":! med förslag till statsbudget för 
budgetåret !&'"/'(; Riksdagsskivelse !&'":!$$, $"/! 
!&'"; Proposition !&'"/'(: !%% med förslag till 
statsbudget för budgetåret !&'(/''; Riksdags-
skivelse !&'"/'(:$'), $&/* !&'(.

)( Organisationsmål mm för delprogram ).%* Attack-
förband. CFV till E !, !!/" !&'(. FS(H), Cen-
tralexp, B I, vol !%%; CE ! förslag till basering av 
attackresurser. CE ! till CFV, etc $%/* !&'(. E !(H), 
Huvudexp, F I, vol *#.

)' CE ! operativa order OpO !&'*, )!.".!&'*. 
CE !(KH), F I, vol ".

)#  Winberg, Lars, Flygvapnet i ÖB !", i: Flygvapen-
nytt nr ) !&#%, sid #; Regeringens proposition 
!&#!/#$:!%$ om säkerhets- och försvarspolitiken 
samt totalförsvarets fortsatta utveckling; Flygva-
pennytt nr $ !&#$, sid )&; Regeringens proposi-
tion !&#)/#*:!!$ om det militära försvarets fortsatta 
utveckling, m.m.: Riksdagsskrivelse !&#)/#*:)*#, 
$"/" !&#*.

)& Flygvapennytt nr *–" !&#', sid #-&; Regeringens 
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116-12.0.

158



!"#

$. Lätt attack (!#$%–!##")

Attackinsatser utförda i direkt samverkan med armén sågs länge inom E ! som en 
andra handsuppgift, eftersom man efterhand hade kommit fram till att samverkan med 
de andra delarna av invasionsförsvaret i första hand borde ske indirekt. När tankarna 
dök upp på att använda det nya jetskol&ygplanet SAAB !'" (SK (') även för attack-
uppgifter kom denna fråga dock i ett nytt ljus. En annan aspekt i sammanhanget var 
att SK (' också i viss mån kunde kompensera den kraftiga minskning av antalet divi-
sioner tung attack som skedde i och med ombeväpningen från A %)A Lansen till AJ %$ 
Viggen. Den Arbetsgrupp fpl %$ (AG %$) som tillsatts för att ta fram operativa krav för 
Viggensystemet rekommenderade i sin rapport i juni !#(! att SAAB !'" skulle utnyttjas 
även som lätt attackplan för direkt arméunderstöd. Det är värt att observera att detta 
var långt innan de första exemplaren av det nya &ygplanet lämnade tillverkningsban-
den hos SAAB !#((.!

ÖB beslutade den )$ juni !#(* att fem SK ('-divisioner i krig skulle organiseras 
och underställas CE !, samt att CE ! med samtliga dessa divisioner i krig skulle vara 
underställd eller lyda under militärbefälhavaren för Övre Norrland. Som grund för 

I juni 1968 beslutade överbefälhavaren att fem SK 60-divisioner skulle organiseras i krig och underställas 
CE 1. Bilden visar den kameraförsedda versionen SK 60C. Flygplanet bär automatkanonkapslar under ving-
arna. Foto SFF.

7. Lätt attack (1973-1995)

Attackinsatser utförda i direkt samverkan med armen sågs länge inom E i som en
andrahandsuppgift, eftersom man efterhand hade kommit fram till att samverkan med
de andra delarna av invasionsförsvaret i första hand borde ske indirekt. När tankarna
dök upp på att använda det nya jetskolflygplanet SAAB ios (SK 6o) även för attack-
uppgifter kom denna fråga dock i ett nytt ljus. En annan aspekt i sammanhanget var
att SK 6o också i viss man kunde kompensera den kraftiga minskning av antalet divi-
sioner tung attack som skedde i och med ombeväpningen från A 32A Lansen till AJ 37
Viggen. Den Arbetsgrupp fpl 37 (AG 37) som tillsatts för att ta fram operativa krav för
Viggensystemet rekommenderade i sin rapport i juni 1961 att SAAB 105 skulle utnyttjas
även som lätt attackplan för direkt armsunderstöd. Det är värt att observera att detta
var långt innan de första exemplaren av det nya flygplanet lämnade tillverkningsban-
den hos SAAB 1966:

ÖB beslutade den 27 juni 1968 att fem SK 6o-divisioner i krig skulle organiseras
och underställas CE I, samt att CE i med samtliga dessa divisioner i krig skulle vara
underställd eller lyda under militärbefälhavaren för Övre Norrland. Som grund för

I juni 1968 beslutade överbefälhavaren att fem SK 60-divisioner skulle organiseras i krig och underställas
CE 1. Bilden visar den kameraförsedda versionen SK 60C. Flygplanet bär automatkanonkapslar under ving-
arna. Foto SFF
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beslutet fanns en rapport från den så kallade Arbetsgrupp SK "# (Ag SK "#). I juni 
!$"% &ck också CFV i uppdrag av ÖB att före den ! juli !$'# föreslå en organisation för 
SK "#-förbanden i krig. CFV tillsatte därför i februari !$"$ en utredning kallad Studie-
grupp SK "# (Sg SK "#), som tittade på lämplig organisation, ledning, basering, taktik, 
personalfrågor och utbildning. Gruppen leddes av major Sven Kamsén och bland med-
lemmarna fanns dåvarande kaptenen Bert Stenfeldt som representant för CE !.

Sg SK "# föreslog, i motsats till Ag SK "# som ville att alla lätta attackdivisioner di-
rekt skulle tilldelas milo ÖN, att vid kupp eller beredskapshöjning skulle CE ! lyda un-
der militärbefälhavare ÖN med endast två divisioner (!"!. och (!!. divisionen), medan 
de övriga tre skulle kunna fördelas på lämpligt sätt enligt ÖB:s order. Först vid mobi-
lisering skulle CE ! med alla divisioner lyda under militärbefälhavare ÖN. Förslaget 
godtogs av ÖB och genomfördes.(

Den kameraförsedda versionen SK "#C kunde även användas som spanings)ygplan 
och CE ! ansåg att den taktiska ledningen vid spaningsinsatser borde utövas av honom. 
Orsaken var att de spaningsuppgifter som SK "# skulle lösa var enkla, främst ögonspa-
ning och attackspaning för eget behov. Även om vissa )ygplan hade kamera och tolk-
personal fanns så var SK "#-systemets spaningskapacitet relativt låg och inte användbar 
för andra, mer kvali&cerade instanser. Vid beredskapssteget Givakt och vid begränsad 
mobilisering skulle tre SK "#-divisioner eventuellt komma att disponeras av militär-
befälhavare Ö och militärbefälhavare S. CE ! ansåg att dessa divisioner även i detta fall 
skulle vara underställda honom.*

Kungl. Maj:t beslöt i oktober !$"$ att en lätt attackdivision i fred skulle lokaliseras 
till F (! i Luleå och för detta ändamål behövdes nybyggnation vid )ottiljen av en hangar  
för det nya förbandets )ygplan. Forti&kationsförvaltningen redovisade ett förslag till 
hangar med uppställningsplatser för !" )ygplan samt er forderliga service- och personal-
utrymmen och i oktober !$'# kom klartecken till att låta utföra bygget.+

Flygplanen
De fem planerade krigsdivisionerna skulle var och en utrustas med tolv SK "#B och 
sex SK "#C. Totalt behövdes alltså "# SK "#B och *# SK "#C. Divisionerna skulle 
sättas upp av F (! i Luleå (tills vidare kallad A-divisionen), F , Ljungbyhed (B- och E-
divisionerna), F * Malmslätt (C-divisionen) och F !" Uppsala (D-divisionen). Sg SK 
"# föreslog att +# SK "#B och (# SK "#C skulle konverteras i fred och sedan, tillsam-
mans med icke-konverterade SK "#A, spridas med !( )ygplan vardera till F *, F !" och 
F (!, medan F , skulle få (+ plan. CE ! föreslog att något färre )ygplan skulle konver-
teras i fred (** SK "#B och (# SK "#C) och att de bara skulle fördelas mellan )ottil-
jerna F *, F !" och F (!.,

ÖB godkände i september !$'( CFV förslag till tidsplan för uppsättning av 
SK "#-förbanden. Omskolningen av teknisk personal vid F (!:s fredsdivision började i 
oktober !$'( och divisionen skulle vara fullt uppsatt den ! januari !$'*. Grundläggande 
taktisk utbildning (GTU) för divisionens personal skulle genomföras under perioden 
oktober-december !$'* och motsvarande GTU för cirka "# andra förare och +# navi-

beslutet fanns en rapport från den så kallade Arbetsgrupp SK 6o (Ag SK 6o). I juni
1968 fick också CFV i uppdrag av ÖB att före den 1 juli 1970 föreslå en organisation för
SK 6o-förbanden i krig. CFV tillsatte därför i februari 1969 en utredning kallad Studie-
grupp SK 6o (Sg SK 6o), som tittade på lämplig organisation, ledning, basering, taktik,
personalfrågor och utbildning. Gruppen leddes av major Sven Kamsen och bland med-
lemmarna fanns dåvarande kaptenen Bert Stenfeldt som representant för CE I.

Sg SK 6o föreslog, i motsats till Ag SK 6o som ville att alla lätta attackdivisioner di-
rekt skulle tilldelas milo ÖN, att vid kupp eller beredskapshöjning skulle CE 1 lyda un-
der militärbefälhavare ÖN med endast två divisioner (161. och 211. divisionen), medan
de övriga tre skulle kunna fördelas på lämpligt sätt enligt ÖB:s order. Först vid mobi-
lisering skulle CE 1 med alla divisioner lyda under militärbefälhavare ÖN. Förslaget
godtogs av ÖB och genomfördes.

Den kameraförsedda versionen SK 6oC kunde även användas som spaningsflygplan
och CE 1 ansåg att den taktiska ledningen vid spaningsinsatser borde utövas av honom.
Orsaken var att de spaningsuppgifter som SK 6o skulle lösa var enkla, främst ögonspa-
ning och attackspaning för eget behov. Även om vissa flygplan hade kamera och tolk-
personal fanns så var SK 6o-systemets spaningskapacitet relativt låg och inte användbar
för andra, mer kvalificerade instanser. Vid beredskapssteget Givakt och vid begränsad
mobilisering skulle tre SK 6o-divisioner eventuellt komma att disponeras av militär-
befälhavare Ö och militärbefälhavare S. CE 1 ansåg att dessa divisioner även i detta fall
skulle vara underställda honom.;

Kungl. Maj:t beslöt i oktober 1969 att en lätt attackdivision i fred skulle lokaliseras
till F 21 i Luleå och för detta ändamål behövdes nybyggnation vid flottiljen av en hangar
för det nya förbandets flygplan. Fortifikationsförvaltningen redovisade ett förslag till
hangar med uppställningsplatser för 16 flygplan samt erforderliga service- och personal-
utrymmen och i oktober 1970 kom klartecken till att låta utföra bygget.4

Flygplanen
De fem planerade krigsdivisionerna skulle var och en utrustas med tolv SK 6oB och
sex SK 6oC. Totalt behövdes alltså 6o SK 6oB och 3o SK 6oC. Divisionerna skulle
sättas upp av F 21 i Luleå (tills vidare kallad A-divisionen), F 5 Ljungbyhed (B- och E-
divisionerna), F 3 Malmslätt (C-divisionen) och F 16 Uppsala (D-divisionen). Sg SK
6o föreslog att 4o SK 6oB och zo SK 6oC skulle konverteras i fred och sedan, tillsam-
mans med icke-konverterade SK 6oA, spridas med 12 flygplan vardera till F 3, F 16 och
F 21, medan F 5 skulle få 24 plan. CE 1 föreslog att något färre flygplan skulle konver-
teras i fred (33 SK 6oB och zo SK 6oC) och att de bara skulle fördelas mellan flottil-
jerna F 3, F 16 och F 21.3

ÖB godkände i september 1972 CFV förslag till tidsplan för uppsättning av
SK 6o-förbanden. Omskolningen av teknisk personal vid F 21:s fredsdivision började i
oktober 1972 och divisionen skulle vara fullt uppsatt den 1 januari 1973. Grundläggande
taktisk utbildning (GTU) för divisionens personal skulle genomföras under perioden
oktober-december 1973 och motsvarande GTU för cirka 6o andra förare och 4o navi-
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Prototypen Saab 105XT med olika typer av attackvapen: raketer, bomber, automatkanonkapslar och robotar 
av typ RB 05. Några bomber eller robotar bars dock inte av !ygvapnets SK 60. Foto H-O Arpfors via SFF.

Tabell med de vapenalternativ som användes för !ygvapnets SK 60B och SK 60C i attackrollen. Skiss Flygvapnet.

Prototypen Saab 105XT med olika typer av attackvapen: raketer, bomber, automatkanonkapslar och robotar
av typ RB 05. Några bomber eller robotar bars dock inte av flygvapnets SK 60. Foto H-0 Arpfors via SEE

Balkläge 3 2 1 2

30 mm sken

12 x 13,5 cm wok

4 x 13,5 cm ere&
1)

4 x 14,5 cm parek

6 x 14,5 cm perak X  X  X  X  X  ) 1 (

1) 14,5 cm peak gar ej att dubbelupphängs

Tabell med de vapenalternativ som användes för flygvapnets SK 60B och SK 60C i attackrollen. Skiss Flygvapnet.
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gatörer ur F $:s mål%ygdivision, F & och F #' skulle genomföras vid F #! mellan januari 
!()* och juni !()". För varje SK "'-division behövdes !* förare (divisionschef, stf divi-
sionschef, gruppchef, tre rotechefer, åtta övriga förare) och åtta navigatörer.

Uppsättningen av krigsdivisionerna beräknades sedan kunna genomförs enligt 
följande:

A-divisionen, F #!, ! februari !()*
B-divisionen, F &, ! augusti !()*
C-divisionen, F $, ! maj !()&
D-divisionen, F !"/F #', ! december !()&
E-divisionen, F &, ! augusti !()""

Anm: Ansvaret för mål%ygdivisionen på Malmen över%yttades sommaren !()* från 
F $ till F !$ (F !$M), som därmed +ck överta ansvaret för den lätta attack%ygdivisionen.

Hur skulle då de lätta attackförbanden utnyttjas? Redan !()# påpekade CE ! i sin ope-
rationsorder att beteckningen ”lätt attack” för SK "' var en överdrift som kunde leda 
till att möjligheterna att använda %ygplanstypen överskattades. ”SK "'B/C är ett skol-
%ygplan med viss attackkapacitet”, skrev han, underförstått: inget riktigt attackplan. 
Den väntade reduceringen av antalet tunga attackdivisioner från tolv till sju, eventuellt 
bara sex, skulle emellertid medföra att SK "'-divisionerna trots allt skulle komma att 
få en viktig funktion.

Samliga fem lätta attackdivisioner skulle alltså efter mobilisering vara underställda 

SK 60C från F 20 i Uppsala på klargöringsplats på en krigsbas, sannolikt Hedenbasen. Flygplanet laddas här 
med raketer. Foto I Thuresson via SFF.

gatörer ur F 3:s målflygdivision, F 5 och F 20 skulle genomföras vid F 21 mellan januari
1974 och juni 1976. För varje SK 6o-division behövdes 14 förare (divisionschef, stf divi-
sionschef, gruppchef, tre rotechefer, åtta övriga förare) och åtta navigatörer.

Uppsättningen av krigsdivisionerna beräknades sedan kunna genomförs enligt
följande:

A-divisionen, F 21, I februari 1974
B-divisionen, F 5, 1 augusti 1974
C-divisionen, F 3, 1 maj 1975
D-divisionen, F ,6/F 20, i december 1975
E-divisionen, F 5, 1 augusti 19766

Anm: Ansvaret för målflygdivisionen på Malmen överflyttades sommaren 1974 från
F 3 till F 13 (F 13M), som därmed fick överta ansvaret för den lätta attackflygdivisionen.

Hur skulle då de lätta attackförbanden utnyttjas? Redan 1972 påpekade CE i i sin ope-
rationsorder att beteckningen "lätt attack" för SK 6o var en överdrift som kunde leda
till att möjligheterna att använda flygplanstypen överskattades. "SK 6oB/C är ett skol-
flygplan med viss attackkapacitet", skrev han, underförstått: inget riktigt attackplan.
Den väntade reduceringen av antalet tunga attackdivisioner från tolv till sju, eventuellt
bara sex, skulle emellertid medföra att SK 6o-divisionerna trots allt skulle komma att
få en viktig funktion.

Samliga fem lätta attackdivisioner skulle alltså efter mobilisering vara underställda

SK 60C från F 20 i Uppsala på klargöringsplats på en krigsbas, sannolikt Hedenbasen. Flygplanet laddas här
med raketer. Foto I Thuresson via SFF
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CE ! och lyda under militärbefälhavare ÖN. Vid höjd beredskap eller kupp skulle en-
dast två divisioner lyda under militärbefälhavare ÖN och de övriga tre skulle lyda un-
der militärbefälhavarna S, Ö, NN eller ÖN. Trots att SK "$-förbandens basdelar var 
okomplicerade och lättrörliga innebar beredskapsgraderna Lystring och Givakt, som ju 
skulle genomföras inom fredsorganisationens resurser, att endast en i tid begränsad be-
redskap, cirka en vecka, var möjlig. Med tillgängliga resurser skulle tre av divisionerna 
i detta läge inte kunna spridas till sina krigsbaser, varför man funderade på att gruppe-
ra dem i närheten av fredsbaserna, eventuellt till en T-bas attack.% Dessa tre divisioner 
kom att kallas B-kuppförsvarsdivisioner och skulle vara klara för insats från krigsbas 
fem–åtta timmar efter larm.

SK !" känsligt för motverkan
I CE !:s operativa order !&%' konstaterades att SK "$:s prestanda gjorde att (ygpla-
net var känsligt för )entlig motverkan, varför den lätta attacken endast kunde använ-
das där risken för )entlig motverkan var liten. Vid invasion över havet skulle SK "$ i 
första hand sättas in mot överskeppningstonnage och sjöstridskrafter som uppträdde 
nära svensk kust och som var svagt luftvärnsförsvarade, mot urlastande fartyg och mot 
minerings- och minröjningsföretag. Vid anfall över landgränsen skulle i första hand 
anfallas fordonsanhopningar, röjningstäter, pontonbroar och färjor, fordonskolonner, 
underhållsplatser, staber och batteriplatser, i andra hand stridsvagnar. Den praktiska 
aktionsradien för SK "$ beräknades till knappt #$ mil.*

Enligt förslag till ny operativ order !&%+ skulle samtliga fem divisioner vid alla be-
redskapssteg lyda under militärbefälhavare ÖN och attackavdelningen i ÖN förstärktes 
från och med juli !&%+ så att den taktiska ledningen av den lätta attacken regelmässigt 
kunde delegeras dit. Uppföljning av förbandens status och beredskap, bas- och under-
hållsresurser skulle dock skötas av CE ! och detta gällde lika för både AJ #% och SK "$.&

De lätta attackförbandens beredskapsgrader på baserna var tidsbegränsad beredskap, 
högsta skyddad beredskap med besättningarna i eller vid (ygplanen (start inom !+ mi-
nuter), samt högsta beredskap (start inom ' minuter). Anfall kunde endast genomföras 
under sådana väder- och ljusförhållanden som medgav ögonkontakt med målet. An- 
och åter(ygning skedde alltid på låg eller lägsta höjd och anfall utfördes normalt som 
dykanfall med maximalt !+ graders dykvinkel efter upptagning på # km avstånd. Nor-
malt skedde själva anfallet med #$–&$ graders kursavvikelse.

Spaning kunde utföras mot exempelvis en väg och lämplig sträcka att avspana var i 
så fall cirka # mil. Sannolikheten för upptäckt av ett visst bestämt mål provades ut och 
befanns vara cirka *$ procent. Spaning mot punktmål kunde utföras som fotospanings-
uppdrag, men denna metod var känslig för motverkan och undveks därför. Spanings-
bilder levererades normalt inte utanför divisionen.!$

Planer för basering, utprovning och organisation
Ursprungligen hade man planerat att i krig basera den lätta attacken, som ju i huvudsak 
)ck övre Norrland som operationsområde, med en division vardera på baserna Kiruna, 

CE 1 och lyda under militärbefälhavare ÖN. Vid höjd beredskap eller kupp skulle en-
dast två divisioner lyda under militärbefälhavare ÖN och de övriga tre skulle lyda un-
der militärbefälhavarna S, Ö, NN eller ÖN. Trots att SK 6o-förbandens basdelar var
okomplicerade och lättrörliga innebar beredskapsgraderna Lystring och Givakt, som ju
skulle genomföras inom fredsorganisationens resurser, att endast en i tid begränsad be-
redskap, cirka en vecka, var möjlig. Med tillgängliga resurser skulle tre av divisionerna
i detta läge inte kunna spridas till sina krigsbaser, varför man funderade på att gruppe-
ra dem i närheten av fredsbaserna, eventuellt till en T-bas attack.? Dessa tre divisioner
kom att kallas B-kuppförsvarsdivisioner och skulle vara klara för insats från krigsbas
fem—åtta timmar efter larm.

SK 6o känsligt för motverkan
I CE i:s operativa order 1974 konstaterades att SK 6o:s prestanda gjorde att flygpla-
net var känsligt för fientlig motverkan, varför den lätta attacken endast kunde använ-
das där risken för fientlig motverkan var liten. Vid invasion över havet skulle SK 6o i
första hand sättas in mot överskeppningstonnage och sjöstridskrafter som uppträdde
nära svensk kust och som var svagt luftvärnsförsvarade, mot urlastande fartyg och mot
minerings- och minröjningsföretag. Vid anfall över landgränsen skulle i första hand
anfallas fordonsanhopningar, röjningstäter, pontonbroar och färjor, fordonskolonner,
underhållsplatser, staber och batteriplatser, i andra hand stridsvagnar. Den praktiska
aktionsradien för SK 6o beräknades till knappt 3o mil.8

Enligt förslag till ny operativ order 1975 skulle samtliga fem divisioner vid alla be-
redskapssteg lyda under militärbefälhavare ÖN och attackavdelningen i ÖN förstärktes
från och med juli 1975 så att den taktiska ledningen av den lätta attacken regelmässigt
kunde delegeras dit. Uppföljning av förbandens status och beredskap, bas- och under-
hållsresurser skulle dock skötas av CE 1 och detta gällde lika för både AJ 37 och SK 6o.9

De lätta attackförbandens beredskapsgrader på baserna var tidsbegränsad beredskap,
högsta skyddad beredskap med besättningarna i eller vid flygplanen (start inom 15 mi-
nuter), samt högsta beredskap (start inom 4 minuter). Anfall kunde endast genomföras
under sådana väder- och ljusförhållanden som medgav ögonkontakt med målet. An-
och återflygning skedde alltid på låg eller lägsta höjd och anfall utfördes normalt som
dykanfall med maximalt 15 graders dykvinkel efter upptagning på 3 km avstånd. Nor-
malt skedde själva anfallet med 3o-90 graders kursavvikelse.

Spaning kunde utföras mot exempelvis en väg och lämplig sträcka att avspana var i
så fall cirka 3 mil. Sannolikheten för upptäckt av ett visst bestämt mål provades ut och
befanns vara cirka 8o procent. Spaning mot punktmål kunde utföras som fotospanings-
uppdrag, men denna metod var känslig för motverkan och undveks därför. Spanings-
bilder levererades normalt inte utanför divisionen.'"

Planer för basering, utprovning och organisation
Ursprungligen hade man planerat att i krig basera den lätta attacken, som ju i huvudsak
fick övre Norrland som operationsområde, med en division vardera på baserna Kiruna,
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Vidsel, fält #$ Fällfors, fält %& Gunnarn och fält ## Kubbe.!! Längre fram diskuterades 
även fält '% Heden, fält #' Kramfors, fält #( Sättna och F # Frösön.

Heden kunde fungera både som O- och T-bas lätt attack, men vad gällde exempelvis 
fält #', ## och #( så fanns inga planer på att bygga något Bakom attack där. Om Frö-
sön skulle användas som O-bas lätt attack måste ett nytt Bakom byggas och CE ! ville 
i stället placera den för Frösön avsedda divisionen på fält #' Kramfors eller fält #" Fä-
rila. Han ville basera de lätta attackdivisionerna på fält #" Färila, fält %& Gunnarn och 
på Vidsel, samt de ännu inte byggda baserna fält #) Jokkmokk och Gällivare och !)*% 
bestämde man sig för Kiruna, fält %& Gunnarn, fält #) Jokkmokk och en icke utpekad 
bas, samt under ett övergångsskede Frösön, som utgångsbaser.!%

I april !)*! genomförde F %$ som första förband skjutning mot markmål med 
SK "$B/C utanför Boden. Från och med mars det året hade F !"/F %$ successivt till-
förts både SK "$B och SK "$C. SK "$A hade man fått redan !)"&.!' Under oktober-
november !)*% omskolades som planerat första delen av SK "$-kompaniet på F %! i 
Luleå och +ygtidsproduktionen började den ! januari !)*'. Den lätta attackdivisionen 
utgjorde i fred '. divisionen på F %! och under perioden januari-september !)*' ge-
nomfördes där taktisk utprovning av attack- och spaningsuppträdande med SK "$B/C 
(TU SK "$). ”Då +ygplanet har begränsade fart- och accelerationsprestanda, medför 
detta att insats bara kan ske mot mål inom områden där motståndarens luftförsvar inte 
är alltför starkt”, hade en representant för +ygstaben skrivit i +ygvapnets tidskrift Flyg-
vapennytt !)*% och utprovningen visade, inte oväntat, att SK "$ som attackplan var 
sårbart. Från och med den ! oktober samma åt påbörjade divisionen grundläggande 
taktisk utbildning.!#

Tankning och klargöring av en SK 60C från F 5 i Ljungbyhed. Flygplanet är utrustat med automat-
kanon kapslar. Foto I Thuresson via SFF.

Vidsel, fält 4o Fällfors, fält 28 Gunnarn och fält 44 Kubbe." Längre fram diskuterades
även fält 32 Heden, fält 43 Kramfors, fält 45 Sättna och F 4 Frösön.

Heden kunde fungera både som 0- och T-bas lätt attack, men vad gällde exempelvis
fält 43, 44 och 45 så fanns inga planer på att bygga något Bakom attack där. Om Frö-
sön skulle användas som 0-bas lätt attack måste ett nytt Bakom byggas och CE i ville
i stället placera den för Frösön avsedda divisionen på fält 43 Kramfors eller fält 46 Fä-
rila. Han ville basera de lätta attackdivisionerna på fält 46 Färila, fält 28 Gunnarn och
på Vidsel, samt de ännu inte byggda baserna fält 49 Jokkmokk och Gällivare och 1972
bestämde man sig för Kiruna, fält 28 Gunnarn, fält 49 Jokkmokk och en icke utpekad
bas, samt under ett övergångsskede Frösön, som utgångsbaser."

I april 1971 genomförde F 20 som första förband skjutning mot markmål med
SK 6oB/C utanför Boden. Från och med mars det året hade F 16/F 20 successivt till-
förts både SK 6oB och SK 6oC. SK 6oA hade man fått redan 1968." Under oktober-
november 1972 omskolades som planerat första delen av SK 6o-kompaniet på F 21 i
Luleå och flygtidsproduktionen började den I januari 1973. Den lätta attackdivisionen
utgjorde i fred 3. divisionen på F 21 och under perioden januari-september 1973 ge-
nomfördes där taktisk utprovning av attack- och spaningsuppträdande med SK 6oB/C
(TU SK 60). "Då flygplanet har begränsade fart- och accelerationsprestanda, medför
detta att insats bara kan ske mot mål inom områden där motståndarens luftförsvar inte
är alltför starkt", hade en representant för flygstaben skrivit i flygvapnets tidskrift Flyg-
vapennytt 1972 och utprovningen visade, inte oväntat, att SK 6o som attackplan var
sårbart. Från och med den i oktober samma åt påbörjade divisionen grundläggande
taktisk utbildning.'

Tankning och klargöring av en SK 60C från F 5 i Ljungbyhed. Flygplanet är utrustat med automat-
kanonkapslar. Foto I Thuresson via SFF
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Anfall mot helikopter
Under !$%% &ck F '! också genomföra traktisk utprovning av insats med automatka-
non mot helikoptrar, det vill säga den ”begränsade jaktförsvarsuppgift” som de lätta 
attackförbanden skulle kunna lösa. Den hotbild man räknade med innebar målfart 
under (") km/h, målhöjd ')–#)) m, att helikoptrarna uppträdde i förband om minst 
tre stycken och att målet undanmanövrerade efter initialanfall av AJ/SH (%. Bland an-
nat undersökte man lämplig beredskap, förbandsstorlek, uppträdande, anfallsmetodik 
och väderminima.!#

SK ")-divisionerna hade tidigare betecknats med bokstäver, men snart inlemmades 
de i *ygvapnets ordinarie system för beteckning av *ygförband i krigsorganisationen. 
F #:s båda divisioner kallades #!. och #'. lätta attackdivisionen, F !(:s blev !(!. lätta at-
tackdivisionen, F !"/F '):s !"!. lätta attackdivisionen och krigsdivisionen på F '! hette 
'!!. lätta attackdivisionen. F !(:s division sattes upp av mål*ygdivisionen, F !"/F '):s 
av !. divisionen F ') och F '!:s av (. divisionen F '!.

Krigsdivisionerna skulle ha !" *ygplan: tolv operativa SK ")B/C, varav minst fyra 
SK ")C, plus tre reserv*ygplan och en SK ")A. Det sistnämnda *ygplanet skulle an-
vändas för sambands*ygning och för det ändamålet &ck man vid mobilisering passage-
rarstolar att montera in. I praktikern tilldelades varje division nio SK ") B, sex SK ")C 
och en SK ")A. Det totala behovet för hela organisationen blev därmed +# SK ")B, () 
SK ")C och fem SK ")A. Det sammanlagda antalet SK ")B/C blev alltså %# och det 
visar sig också att endast %" SK ")A konverterades (till +" SK ")B och () SK ")C), 
och inte $) som ursprungligen planerats. Varje lätt attackdivision disponerade '+ tunga 
vapenbalkar, +, lätta balkar, !' stycken sikte +E och fyra kameror av typ Ska '$.

I fred fördelades SK ")B/C på de olika förbanden på följande sätt: F #, '% stycken, 
F !(M, tio stycken, F !"/F '), ') stycken och F '!, !, stycken. Fem av SK ")B-planen 
och tio SK ")C skulle inte vara konverterade i fred. Detta antal ökade senare till totalt 
!, och i januari !$%# reglerades hur konverteringen av dessa *ygplan skulle gå till vid 
höjd beredskap och mobilisering.!" Med konvertering av *ygplanen menades modi&e-
ring av tillverkaren eller motsvarande och rustning avsåg övergång från skol*ygplan till 
attack*ygplan. Rustning av tio SK ")-plan tog normalt !) timmar inklusive testning.!%

Baseringen fastställs
'!!. lätta attack*ygdivisionen från F '!, som ingick i krigsorganisationen från januari 
!$%(, baserades tillfälligt på Vidselbasen men *yttades till Jokkmokk så snart den basen 
var iordningställd. #!. divisionen från F # baserades på Frösön från augusti !$%+ och !(!. 
divisionen från F !( var från maj !$%# baserad på Hedenbasen.!, Konverteringsutrust-
ning för F #:s *ygplan skulle läggs upp för nio *ygplan på Frösön och för ytterligare nio 
hemma på Ljungbyhed. #!. divisionen skulle konverteras efter ombasering till Frösön, 
medan #'. divisionen skulle konverteras på hemmabasen före ombasering till fält +) 
Fällfors. Även ammunition och akankapslar skulle &nnas på Ljungbyhed för den divi-
sionen. Ombasering till krigsbas &ck ta högst '+ timmar, vid beredskapssteget Lystring 
&ck det ta !' timmar och vid Givakt skulle det ske snarast möjligt.!$

Anfall mot helikopter
Under 1977 fick F 21 också genomföra traktisk utprovning av insats med automatka-
non mot helikoptrar, det vill säga den "begränsade jaktförsvarsuppgift" som de lätta
attackförbanden skulle kunna lösa. Den hotbild man räknade med innebar målfart
under 36o km/h, målhöjd 20-500 m, att helikoptrarna uppträdde i förband om minst
tre stycken och att målet undanmanövrerade efter initialanfall av AJ/SH 37. Bland an-
nat undersökte man lämplig beredskap, förbandsstorlek, uppträdande, anfallsmetodik
och väderminima.'5

SK 6o-divisionerna hade tidigare betecknats med bokstäver, men snart inlemmades
de i flygvapnets ordinarie system för beteckning av flygförband i krigsorganisationen.
F 5:s båda divisioner kallades 51. och 52. lätta attackdivisionen, F 13:s blev rar. lätta at-
tackdivisionen, F 16/F zo:s r6r. lätta attackdivisionen och krigsdivisionen på F 21 hette
211. lätta attackdivisionen. F 13:s division sattes upp av målflygdivisionen, F 16/F zo:s
av r. divisionen F 20 och F 21:s av 3. divisionen F 21.

Krigsdivisionerna skulle ha 16 flygplan: tolv operativa SK 6oB/C, varav minst fyra
SK 6oC, plus tre reservflygplan och en SK 6oA. Det sistnämnda flygplanet skulle an-
vändas för sambandsflygning och för det ändamålet fick man vid mobilisering passage-
rarstolar att montera in. I praktikern tilldelades varje division nio SK 6o B, sex SK 6oC
och en SK 6oA. Det totala behovet för hela organisationen blev därmed 45 SK 6oB, 30
SK 6oC och fem SK 6oA. Det sammanlagda antalet SK 6oB/C blev alltså 75 och det
visar sig också att endast 76 SK 6oA konverterades (till 46 SK 6oB och 3o SK 6oC),
och inte 90 som ursprungligen planerats. Varje lätt attackdivision disponerade 24 tunga
vapenbalkar, 48 lätta balkar, 12 stycken sikte 4E och fyra kameror av typ Ska 29.

I fred fördelades SK 6oB/C på de olika förbanden på följande sätt: F 5, 27 stycken,
F 13M, tio stycken, F 16/F zo, zo stycken och F 21,18 stycken. Fem av SK 6oB-planen
och tio SK 6oC skulle inte vara konverterade i fred. Detta antal ökade senare till totalt
18 och i januari 1975 reglerades hur konverteringen av dessa flygplan skulle gå till vid
höjd beredskap och mobilisering.16 Med konvertering av flygplanen menades modifie-
ring av tillverkaren eller motsvarande och rustning avsåg övergång från skolflygplan till
attackflygplan. Rustning av tio SK 6o-plan tog normalt ro timmar inklusive testning.?

Baseringen fastställs
211. lätta attackflygdivisionen från F 21, som ingick i krigsorganisationen från januari
1973, baserades tillfälligt på Vidselbasen men flyttades till Jokkmokk så snart den basen
var iordningställd. 51. divisionen från F 5 baserades på Frösön från augusti 1974 och 131.
divisionen från F 13 var från maj 1975 baserad på Hedenbasen.I8 Konverteringsutrust-
ning för F 5:s flygplan skulle läggs upp för nio flygplan på Frösön och för ytterligare nio
hemma på Ljungbyhed. 51. divisionen skulle konverteras efter ombasering till Frösön,
medan 52. divisionen skulle konverteras på hemmabasen före ombasering till fält 4o
Fällfors. Även ammunition och akankapslar skulle finnas på Ljungbyhed för den divi-
sionen. Ombasering till krigsbas fick ta högst 24 timmar, vid beredskapssteget Lystring
fick det ta 12 timmar och vid Givakt skulle det ske snarast möjligt.'9
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SK "#-förbanden baserades normalt på de fem O-baserna för lätt attack med en 
di vision på varje bas. Basförbanden hade resurser för klargöring av en grupp åt gång-
en och beroen de av lastalternativ var klargöringstiden !$–%# minuter. SK "#-förban-
den kunde snabbtanka på andra baser i landet på i stort samma tider som gällde för 
AJ %&-förbanden.'# Att klargöringskapaciteten var begränsad till gruppbetjäning berod-
de på att man vid införandet av den lätta attackorganisationen av ekonomiska skäl hade 
varit tvungen att nedbringa personalbehovet till ett minimum.'!

De lätta attack(ygdivisionerna krigsorganiserades allteftersom erforderlig personal 
var utbildad och den sista, $'. lätta attack(ygdivisionen från F $, tillkom den ! augus-
ti !)&" och därefter var det lätta attack(ygets organisation och utgångsbasering som 
följer:

$!. la(ygdiv Frösön
$'. la(ygdiv Fällfors
!%!. la(ygdiv Heden
!"!. la(ygdiv Kiruna
'!!. la(ygdiv Jokkmokk''

Samtliga SK "#, utom de som tilldelats F '!, redovisades i fred av CF $, och övriga 
(ottiljer lånade formellt sina (ygplan därifrån. Vid höjd beredskap skulle (ygplan och 
tillsatsutrustningar omfördelas från och med beredskapssteget Lystring. Den omför-
delning som behövdes för att fylla krigsdivisionerna gällde främst (ygplan från F '! till 
F $-divisionerna, samt från F !" till F !%-divisionen. Flygplan som korttidslånades och 
de som användes för skol(ygning behövde inte vara rustade och vid längre tids stille-
stånd på grund av materielbrist eller liknande behövde (ygplan inte heller vara rusta-
de.'% Efter !)*% spreds ett antal SK "# även till andra (ottiljer, främst för att förarna där 
skulle genomföra så kallad kompletterings(ygning på SK "#.

Chefen för F '! slog i april !)&& larm om att (ygtransporter måste till för att de lätt-
ta attackförbanden skulle kunna mobilisera i ett skarpt läge. Man hade i mars samma 
år genomfört en studie av beredskapshöjning och mobilisering och den hade visat hur 
svårt det var att få upp personal och utrustning till Norrland under mobilisering. Kri-
tik framfördes över att vissa (ygplan inte var rustade i fred och att det saknades navi-
gatörer i organisationen.

CE ! tyckte dock att rapporten överdrev problemen, men instämde i övrigt i CE !:s 
synpunkter. Samma förhållande gällde alla förband med utgångsbasering i övre och ne-
dre Norrland. Problemet med rustning fanns tillfälligt för (ygplan på F !% men annars 
bara för F $:s (ygplan. Det enda läge då de inte skulle kunna rustas var om angriparens 
basbekämpning eller dåligt (ygväder förhindrade ombasering till aktuell bas. Om (yg-
planen kunde ombaseras redan vid Lystring, och inte först vid Givakt, skulle de kunna 
rustas av den tekniska personal som medföljde divisionen (två till fyra tekniker). En för-
del med att rusta (ygplanen först på baserna i Norrland var att snabb spridning kunde 
ske från Ljungbyhed.'+

Mobiliseringen av de förband som skulle till Norrland var naturligtvis en av det 

SK 6o-förbanden baserades normalt på de fem 0-baserna för lätt attack med en
division på varje bas. Basförbanden hade resurser för klargöring av en grupp åt gång-
en och beroende av lastalternativ var klargöringstiden 15-30 minuter. SK 6o-förban-
den kunde snabbtanka på andra baser i landet på i stort samma tider som gällde för
AJ 37-förbanden." Att klargöringskapaciteten var begränsad till gruppbetjäning berod-
de på att man vid införandet av den lätta attackorganisationen av ekonomiska skäl hade
varit tvungen att nedbringa personalbehovet till ett minimum."

De lätta attackflygdivisionerna krigsorganiserades allteftersom erforderlig personal
var utbildad och den sista, 52. lätta attackflygdivisionen från F 5, tillkom den 1 augus-
ti 1976 och därefter var det lätta attackflygets organisation och utgångsbasering som
följer:

51. laflygdiv Frösön
52. laflygdiv Fällfors
131. laflygdiv Heden
161. laflygdiv Kiruna
211. laflygdiv Jokkmokk"

Samtliga SK 6o, utom de som tilldelats F 21, redovisades i fred av CF 5, och övriga
flottiljer lånade formellt sina flygplan därifrån. Vid höjd beredskap skulle flygplan och
tillsatsutrustningar omfördelas från och med beredskapssteget Lystring. Den omför-
delning som behövdes för att fylla krigsdivisionerna gällde främst flygplan från F 21 till
F 5-divisionerna, samt från F 16 till F 13-divisionen. Flygplan som korttidslånades och
de som användes för skolflygning behövde inte vara rustade och vid längre tids stille-
stånd på grund av materielbrist eller liknande behövde flygplan inte heller vara rusta-
de.'3 Efter 1983 spreds ett antal SK 6o även till andra flottiljer, främst för att förarna där
skulle genomföra så kallad kompletteringsflygning på SK 6o.

Chefen för F 21 slog i april 1977 larm om att flygtransporter måste till för att de lätt-
ta attackförbanden skulle kunna mobilisera i ett skarpt läge. Man hade i mars samma
år genomfört en studie av beredskapshöjning och mobilisering och den hade visat hur
svårt det var att få upp personal och utrustning till Norrland under mobilisering. Kri-
tik framfördes över att vissa flygplan inte var rustade i fred och att det saknades navi-
gatörer i organisationen.

CE 1 tyckte dock att rapporten överdrev problemen, men instämde i övrigt i CE i:s
synpunkter. Samma förhållande gällde alla förband med utgångsbasering i övre och ne-
dre Norrland. Problemet med rustning fanns tillfälligt för flygplan på F 13 men annars
bara för F 5:s flygplan. Det enda läge då de inte skulle kunna rustas var om angriparens
basbekämpning eller dåligt flygväder förhindrade ombasering till aktuell bas. Om flyg-
planen kunde ombaseras redan vid Lystring, och inte först vid Givakt, skulle de kunna
rustas av den tekniska personal som medföljde divisionen (två till fyra tekniker). En för-
del med att rusta flygplanen först på baserna i Norrland var att snabb spridning kunde
ske från Ljungbyhed.'4

Mobiliseringen av de förband som skulle till Norrland var naturligtvis en av det
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svenska försvarets svagaste punkter. Majoriteten av personalen skulle för$yttas med 
tåg längs ett fåtal disponibla linjer som dessutom korsade ett antal känsliga älvöver-
gångar på vägen norrut. Personal till vissa förband skulle med $yg transporteras från 
Västerås, Uppsala, Arlanda och Borlänge och även denna transportapparat var sårbar. 
Ledningen av $ygtransporterna utövades för övrigt under senare år av E ! i samverkan 
med luftfartsverket.%&

Övningar
I krigsorganisationen fanns sedan gammalt tio terränggående och radioutrustade for-
don som var tänkta att användas för samverkan mellan attack$yget och armén. De 
gamla radiobilarna hade dock sällan körts och var vid mitten av sextiotalet mogna för 
kassering. En modernare motsvarighet till dessa radiobilar måste därför anska'as om 
SK "(-förbanden skulle kunna verka i krigsorganisationen.%" Först !)##–!)#* blev de 
sex $ygsamverkansgrupper lätt attack (%!!–%!". $ygsvgrp) som skulle sköta samverkan 
med arméstridskrafterna klara. De var då utrustade med nya fordon av typ radioper-
sonterrängbil )(++ och skulle grupperas vid arméförbandens högre staber.%#

Raptgbil )(++, en variant av personlastterrängbil )(+, var den militära beteckningen 
på Volvos L++!& Laplander, mer känd som ”Valpen”. Största skillnaden mot en vanlig 
”Valp” var att radiobilen hade ett avstört %, volts elsystem för drivning av radioappa-
raturen.%* Flygsamverkansgrupperna skulle biträda armé- och kustartilleriförbandens 
chefer vid planlägg ning av insats med lätt attack och de kunde per radio lämna infor-
mation till SK "(-förbanden även i luften om målets läge och utseende, egna strids-
krafters lägen, med mera.%)

Flygsamverkansgrupp LA
Flygsamverkansgruppen är utrustad med en raptgbil 9033 med släpvagn modi!erad för "ygsamverkansupp-
gifter. Gruppen är fältutrustad men saknar egen förläggning.  Per sonalen bär fältuniform m/59 med kpist.

(…)
Metodiken vid samverkan grundar sig på att underlag för insats, målval och lägesbestämning av mål skall 

kunna ske med hjälp av det normala und- och stril-läge som !nns vid respektive stab. När beslut om insats 
mot visst mål är fattat sker kontinuerlig målföljning fram till anfall.

Normalt eftersträvas vid LA-div fullständig företagsplan läggning före start. Vid behov kan dock "ygsam-
verkansgruppen ge målangivning till "ygförband i luften, varefter slutlig planläggning och order sker i vänt-
läge. Dessutom kan i undantagsfall "ygförbandet under an- eller in"ygning omdirigeras mot nytt mål, till 
exempel mot en luftland sättning eller ett överraskande uppkommet "ankhot. När "ygförbandet har tids-
bestämd beredskap och sätts in mot mera stationära mål används taktik och förberedelser snarlik den vid 
medel tung attack. Vid högsta och högsta skyddad beredskap som ofta används vid nära samverkan med egna 
markstridskrafter, ges slut liga mållägen i luften.

Orientering om lätta attack"ygsystemet, 1976 30

svenska försvarets svagaste punkter. Majoriteten av personalen skulle förflyttas med
tåg längs ett fåtal disponibla linjer som dessutom korsade ett antal känsliga älvöver-
gångar på vägen norrut. Personal till vissa förband skulle med flyg transporteras från
Västerås, Uppsala, Arlanda och Borlänge och även denna transportapparat var sårbar.
Ledningen av flygtransporterna utövades för övrigt under senare år av E i i samverkan
med luftfartsverket.'5

Övningar
I krigsorganisationen fanns sedan gammalt tio terränggående och radioutrustade for-
don som var tänkta att användas för samverkan mellan attackflyget och armen. De
gamla radiobilarna hade dock sällan körts och var vid mitten av sextiotalet mogna för
kassering. En modernare motsvarighet till dessa radiobilar måste därför anskaffas om
SK 6o-förbanden skulle kunna verka i krigsorganisationen." Först 1977-1978 blev de
sex flygsamverkansgrupper lätt attack (211-216. flygsvgrp) som skulle sköta samverkan
med armsstridskrafterna klara. De var då utrustade med nya fordon av typ radioper-
sonterrängbil 9033 och skulle grupperas vid armsförbandens högre staber.'?

Raptgbil 9033, en variant av personlastterrängbil 9o3, var den militära beteckningen
på Volvos L3315 Laplander, mer känd som "Valpen". Största skillnaden mot en vanlig
"Valp" var att radiobilen hade ett avstört 24 volts elsystem för drivning av radioappa-
raturen." Flygsamverkansgrupperna skulle biträda arme- och kustartilleriförbandens
chefer vid planläggning av insats med lätt attack och de kunde per radio lämna infor-
mation till SK 6o-förbanden även i luften om målets läge och utseende, egna strids-
krafters lägen, med mera.'9

Flygsamverkansgrupp LA
Flygsamverkansgruppen är utrustad med en raptgbil 9033 med släpvagn modifierad förflygsamverkansupp-
gifter. Gruppen är fältutrustad men saknar egen förläggning. Personalen bär fältuniform m/59 med kpist.

(—)
Metodiken vid samverkan grundarsig på att underlag för insats, målval och lägesbestämning av mål skall

kunna ske med hjälp av det normala und- och stril-läge som finns vid respektive stab. När beslut om insats
mot visst mål ärfattat sker kontinuerlig målföljning fram till anfall.

Normalt eftersträvas vid LA-div fullständig företagsplanläggning före start. Vid behov kan dockflygsam-
verkansgruppen ge målangivning till flygförband i luften, varefter slutlig planläggning och order sker i vänt-
läge. Dessutom kan i undantagsfall flygförbandet under an- eller inflygning omdirigeras mot nytt mål, till
exempel mot en luftlandsättning eller ett överraskande uppkommet flankhot. När flygförbandet har tids-
bestämd beredskap och sätts in mot mera stationära mål används taktik och förberedelser snarlik den vid
medeltung attack.Vid högsta och högsta skyddad beredskap som ofta används vid nära samverkan med egna
markstridskrafter, ges slutliga mållägen i luften.

Orientering om lätta attackflygsystemet, 19763°
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De nya samverkansgrupperna var en klar förbättring, men det var brist på personal 
till grupperna. Varje gång det skulle övas $ck samverkansgruppen dessutom ”kämpa 
sig till” en plats i brigadledningen. Personalbristen gjorde att alla samverkansgrupper 
sannolikt inte hade kunnat sättas upp vid mobilisering.%!

I augusti !&'( genomfördes en övning där F )!:s SK "*-division deltog och då 
samverkanso+cerare för första gången ingick i en övad fördelningsstab. Övningen var 
”långt ifrån realistisk”, som CE ! skrev i sin rapport, eftersom både egna trupper och 
$endens trupper simulerades och de $entliga mål som skulle anfallas simulerades av en 
målgrupp (fyra terrängbilar). Man genomförde )% gruppanfall och misstag förekom i 
!" av anfallen, oftast på samverkanssidan.%)

Första större övningen
I september samma år deltog F )!:s lätta attackdivision för första gången i en större 
övning, miloövningen Väst-'(. SK "* kunde nu prövas med större arméförband (bri-
gad) på både den egna sidan och på motståndarsidan, och ledning och insats kunde 
därför genomföras på verklighetsbaserat underlag. F )!-divisionen deltog på B-sidan 
och bestod i huvudsak av elever som genomgick GFSU:Ä. Den leddes av CE ! som då 
lydde under militärbefälhavare S och samverkade med chefen för infanteribrigaden via 
samverkanso+cerare.

Inte heller denna övning var helt realistisk eller representativ. Terrängen där övning-
en utspelades, norra Skåne och södra Halland, var naturligtvis annorlunda än den ter-
räng i milo ÖN där SK "* normalt skulle verka. I övningen deltog också färre fordon 
än en stormakt förväntades ha till sitt förfogande och någon radiostörning förekom 
inte. Fiendesidan hade heller inget jaktförsvar till sitt förfogande. De ,ygstridskrafter 
som ingick i styrka A bestod av en AJ %'-division ur F ' och en S %--division ur F !!, 
samt artilleri,yg (fpl "! Bulldog). Styrka B disponerade SK "*-divisionen ur F )! och 
dessutom deltog mål,yg i form av Douglas Skyraider och Mitsubishi Mu-) från Svensk 
Flygtjänst. SK "*-divisionen var baserad på Uråsa.

Övningsändamålet var att pröva direkt samverkan vid anfall mot rörliga mål. Så 
länge markstridskrafternas behov av understöd kunde täckas av egna resurser skulle 
lätta attackens understöd ske på djupet. Vid motanfall och när de egna resurserna inte 
räckte till skulle SK "* sättas in som understöd framför egna stridskrafter, om möjligt 
mot förutbestämda mål. Samverkanso+ceren skulle då kon$rmera eller korrigera må-
lets och de egna stridskrafternas lägen under företaget. Vid försvarsstrid och om genom-
brott hotade skulle SK "* sättas in som understöd i omedelbar anslutning till de egna 
markstridskrafterna. I det förra fallet gällde startberedskap %* minuter med insats inom 
"* minuter, i det senare startberedskap i högsta skyddad med insats inom %* minuter. 
Vänteläge i luften kunde också bli aktuellt.

Under övningens första dag utfördes sex gruppföretag mot trupp, krigsbro, under-
hållskompani och mot Halmstads hamn. Följande dag kunde bara ett fåtal företag 
genomföras på grund av dåligt väder, men ett av dem resulterade i att egna förband an-
fölls, vilket dock berodde på att en kompanichef av misstag givit samverkanso+ceren 

De nya samverkansgrupperna var en klar förbättring, men det var brist på personal
till grupperna. Varje gång det skulle övas fick samverkansgruppen dessutom "kämpa
sig till" en plats i brigadledningen. Personalbristen gjorde att alla samverkansgrupper
sannolikt inte hade kunnat sättas upp vid mobilisering.3'

I augusti 1974 genomfördes en övning där F 213 SK 6o-division deltog och då
samverkansofficerare för första gången ingick i en övad fördelningsstab. Övningen var
"långt ifrån realistisk", som CE 1 skrev i sin rapport, eftersom både egna trupper och
fiendens trupper simulerades och de fientliga mål som skulle anfallas simulerades av en
målgrupp (fyra terrängbilar). Man genomförde 23 gruppanfall och misstag förekom i
16 av anfallen, oftast på samverkanssidan.3'

Första större övningen
I september samma år deltog F 21:s lätta attackdivision för första gången i en större
övning, miloövningen Väst-74. SK 6o kunde nu prövas med större armsförband (bri-
gad) på både den egna sidan och på motståndarsidan, och ledning och insats kunde
därför genomföras på verklighetsbaserat underlag. F 2I-divisionen deltog på B-sidan
och bestod i huvudsak av elever som genomgick GFSU:Ä. Den leddes av CE 1 som då
lydde under militärbefälhavare S och samverkade med chefen för infanteribrigaden via
samverkansofficerare.

Inte heller denna övning var helt realistisk eller representativ. Terrängen där övning-
en utspelades, norra Skåne och södra Halland, var naturligtvis annorlunda än den ter-
räng i milo ÖN där SK 6o normalt skulle verka. I övningen deltog också färre fordon
än en stormakt förväntades ha till sitt förfogande och någon radiostörning förekom
inte. Fiendesidan hade heller inget jaktförsvar till sitt förfogande. De flygstridskrafter
som ingick i styrka A bestod av en AJ 37-division ur F 7 och en S 35-division ur F II,
samt artilleriflyg (fpl 61 Bulldog). Styrka B disponerade SK 6o-divisionen ur F 21 och
dessutom deltog målflyg i form av Douglas Skyraider och Mitsubishi Mu-2 från Svensk
Flygtjänst. SK 6o-divisionen var baserad på Uråsa.

Övningsändamålet var att pröva direkt samverkan vid anfall mot rörliga mål. Så
länge markstridskrafternas behov av understöd kunde täckas av egna resurser skulle
lätta attackens understöd ske på djupet. Vid motanfall och när de egna resurserna inte
räckte till skulle SK 6o sättas in som understöd framför egna stridskrafter, om möjligt
mot förutbestämda mål. Samverkansofficeren skulle då konfirmera eller korrigera må-
lets och de egna stridskrafternas lägen under företaget. Vid försvarsstrid och om genom-
brott hotade skulle SK 6o sättas in som understöd i omedelbar anslutning till de egna
markstridskrafterna. I det förra fallet gällde startberedskap 3o minuter med insats inom
6o minuter, i det senare startberedskap i högsta skyddad med insats inom 3o minuter.
Vänteläge i luften kunde också bli aktuellt.

Under övningens första dag utfördes sex gruppföretag mot trupp, krigsbro, under-
hållskompani och mot Halmstads hamn. Följande dag kunde bara ett fåtal företag
genomföras på grund av dåligt väder, men ett av dem resulterade i att egna förband an-
fölls, vilket dock berodde på att en kompanichef av misstag givit samverkansofficeren
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ett $ngerat mål på den plats där i verkligheten egna förband fanns. Dagen därpå ge-
nomfördes åtta gruppföretag och fyra spaningsföretag och ett av anfallen utfördes som 
uppvisning för ÖB och utländska gäster.

Eftersom divisionen $ck in ofullständigt underrättelseunderlag hade hälften av an-
fallen genomförts med målunderlag från egen %ygspaning och ofta $ck man tillgri-
pa %ygstridsspaning för att överhuvudtaget hitta målen. Den GFSU-utbildning som 
genomförts bedömdes tillräcklig för att krigsdivisionerna skulle kunna lösa samver-
kansuppgifterna, men man konstaterade att användning av stridsspaning ”förledde 
SK "&-divisionen till ett från hotsynpunkt mindre lämpligt taktiskt uppträdande”.

Ledning och organisation hade fungerat bra, men samverkanso'ceren hade varit 
hårt belastad under hela övningen. Sambandet med förband i luften hade skett med 
radio av typ Ra (&& inmonterad i en SAAB #) personbil. Denna utrustning fungerade 
avsevärt bättre än TMR !"B, som var den radio som fanns i %ygsamverkansgruppens 
ordinarie radiobil. En slutsats som drogs efter övningen var att insats i form av fri at-
tack i områden med både egna och $entliga stridskrafter medförde stor risk för vådabe-
skjutning av egna förband. Den genomsnittliga tiden från samverkanso'cerens order 
till dess att anfallet började var !,) timmar, om divisionen stod i högsta skyddad bered-
skap, *&–"& minuter.**

SK 60 i rollen som lätt attack!ygplan. Anfall med attackraketer kunde endast genomföras under sådana 
väder- och ljusförhållanden som medgav ögonkontakt med målet. Foto I Thuresson via SFF.

SK 60 i rollen som lätt attackflygplan. Anfall med attackraketer kunde endast genomföras under sådana
väder- och ljusförhållanden som medgav ögonkontakt med målet. Foto I Thuresson via SEE

ett fingerat mål på den plats där i verkligheten egna förband fanns. Dagen därpå ge-
nomfördes åtta gruppföretag och fyra spaningsföretag och ett av anfallen utfördes som
uppvisning för ÖB och utländska gäster.

Eftersom divisionen fick in ofullständigt underrättelseunderlag hade hälften av an-
fallen genomförts med målunderlag från egen flygspaning och ofta fick man tillgri-
pa flygstridsspaning för att överhuvudtaget hitta målen. Den GFSU-utbildning som
genomförts bedömdes tillräcklig för att krigsdivisionerna skulle kunna lösa samver-
kansuppgifterna, men man konstaterade att användning av stridsspaning "förledde
SK 6o-divisionen till ett från hotsynpunkt mindre lämpligt taktiskt uppträdande".

Ledning och organisation hade fungerat bra, men samverkansofficeren hade varit
hårt belastad under hela övningen. Sambandet med förband i luften hade skett med
radio av typ Ra 800 inmonterad i en SAAB 95 personbil. Denna utrustning fungerade
avsevärt bättre än TMR 16B, som var den radio som fanns i flygsamverkansgruppens
ordinarie radiobil. En slutsats som drogs efter övningen var att insats i form av fri at-
tack i områden med både egna och fientliga stridskrafter medförde stor risk för vådabe-
skjutning av egna förband. Den genomsnittliga tiden från samverkansofficerens order
till dess att anfallet började var 1,5 timmar, om divisionen stod i högsta skyddad bered-
skap, 30-6o minuter.33
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Utöver de lätta attackdivisionerna fanns i krigsorganisationen fem spanings$yggrup-
per med sju, senare sex SK %#A vardera, samt fyra sambands$yggrupper och en sam-
bands$ygdivision, som använde bland annat SK %#A.

Lätt attack med SK !" får respit
Redan vid mitten av sjuttiotalet bestämdes att de fem SK %#-divisionerna behövde om-
sättas under senare delen av åttiotalet. Enligt CFV:s programplaner för perioden !&""–
!&'" skulle i ekonomisk nivå A ersättningen utgöras av fem divisioner B(LA. I nivå B 

Spanings- och sambands!yggrupper med SK 60
Krigsorganisationens fem spanings!yggrupper (51. till 55. spanings!yggrp) var utrustade med sex SK 60A 
vardera. Gruppernas !ygande personal bestod av chef, åtta !ygförare och fyra !ygnavigatörer och de orga-
niserades alla med personal från F 5. Gruppchef med ställföreträdare var normalt !yglärare och övriga förare 
och annan personal var reservpersonal eller värnpliktiga. Från och med 1978 skedde utbildningen under en 
period vid 4. divisionen F 5, varefter den upphörde. Reservpersonalen var oftast förare med genomgången 
GFSU på SK 60 och de värnpliktiga förarna var före detta spanings!ygförare.

De militärbefälhavare som hade ansvar för försvar av kust disponerade spanings!yggrupper för kustöver-
vakning och de baserades normalt på T-bas spaning, i andra hand på O-bas spaning. De baser som utnyttjades 
var bland annat Fällfors, Sättna, Tullinge och Ljungbyhed. Spanings!yggrupperna utgjorde ett komplement 
till spanings!ygdivisionerna och de hade sina uppgifter främst inom eget territorium, men om ”motverkan 
så medgav” kunde SK 60-förband sättas in även utanför egen territorialvattengräns och inom av angriparen 
behärskat territorium. Uppgifterna var övervakning av eget land- och kustområde (maximalt 60 km ut från 
kusten vid säker radarledning) och väder!ygning, samt deltagande i !yg- och sjöräddningstjänsten. I regel 
sattes !ygplanen in enskilt, men för att förbättra möjligheterna till egenskydd kunde spaningsföretag ge-
nomföras i roteförband.

Låghöjdsuppträdande med låg !yghöjd och terrängföljning skulle minska riskerna. Flygning längs vä-
gar undveks och likaså !ygning över öppen terräng. Eftersom IK-utrustning saknades måste dessutom egna 
fartyg passeras på minst 15 km avstånd. En spaningsruta på 2 x 15 mil kunde övervakas under ett pass och 
normal !yghöjd vid kustövervakning var 500–1 000 m. Under goda siktförhållanden kunde större fartyg upp-
täckas på 20–30 km avstånd, men identi"ering av mindre fartyg krävde att man gick in på 5–10 km avstånd.

Värdet av spaningsgrupperna var ifrågasatt. Förbanden hade mycket begränsad tillgänglighet i ett ini-
tialskede – den tidpunkt de behövdes som mest. De skulle uppträda i kustnära områden med eget luftvärn, 
jakt!yg och luftvärnsbestyckade örlogsfartyg, vilket medförde stor risk för vådabeskjutning.

Från och med juli 1986 ändrades spaningsdivisionernas lydnadsförhållanden då de underställdes CE 1 i 
krig. Syftet var att förbättra resursuppföljning och resursutnyttjande.34 Utöver de lätta attackdivisionerna och 
spanings!yggrupperna ingick SK 60A också i sambands!ygorganisationen. F 5, F 13 och F 18 satte upp varsin 
sambands!yggrupp med fyra SK 60A. F 21 satte upp ytterligare en grupp, men den var större och disponerade 
sex SK 60A. Dessutom satte F 5 upp en sambands!ygdivision med 12 SK 60A. Sammanlagt fanns 65 SK 60A, 
45 SK 60B och 30 SK 60C i krigsorganisationen.35

Utöver de lätta attackdivisionerna fanns i krigsorganisationen fem spaningsflyggrup-
per med sju, senare sex SK 6oA vardera, samt fyra sambandsflyggrupper och en sam-
bandsflygdivision, som använde bland annat SK 6oA.

Lätt attack med SK 6o får respit
Redan vid mitten av sjuttiotalet bestämdes att de fem SK 6o-divisionerna behövde om-
sättas under senare delen av åttiotalet. Enligt CFV:s programplaner för perioden 1977-
1987 skulle i ekonomisk nivå A ersättningen utgöras av fem divisioner B3LA. I nivå B

Spanings- och sambandsflyggrupper med SK 60
Krigsorganisationens fem spaningsflyggrupper (51. till 55. span ingsflyggrp) var utrustade med sex SK 60A
vardera. Gruppernas flygande personal bestod av chef, åtta flygförare och fyra flygnavigatörer och de orga-
niserades alla med personal från F 5. Gruppchef med ställföreträdare var normalt flyglärare och övriga förare
och annan personal var reservpersonal eller värnpliktiga. Från och med 1978 skedde utbildningen under en
period vid 4. divisionen F 5, varefter den upphörde. Reservpersonalen var oftast förare med genomgången
GFSU på SK 60 och de värnpliktiga förarna var före detta spaningsflygförare.

De militärbefälhavare som hade ansvarförförsvarav kust disponerade spaningsflyggrupperför kustöver-
vakning och de baserades normalt påT-basspaning, i andra hand på 0-bas spaning. De baser som utnyttjades
var bland annat Fällfors, Sättna, Tullinge och Ljungbyhed. Spaningsflyggrupperna utgjorde ett komplement
till spaningsflygdivisionerna och de hade sina uppgifter främst inom eget territorium, men om "motverkan
så medgav" kunde SK 60-förband sättas in även utanför egen territorialvattengräns och inom av angriparen
behärskat territorium. Uppgifterna var övervakning av eget land- och kustområde (maximalt 60 km ut från
kusten vid säker radarledning) och väderflygning, samt deltagande i flyg- och sjöräddningstjänsten. I regel
sattes flygplanen in enskilt, men för att förbättra möjligheterna till egenskydd kunde spaningsföretag ge-
nomföras i roteförband.

Låghöjdsuppträdande med låg flyghöjd och terrängföljning skulle minska riskerna. Flygning längs vä-
gar undveks och likaså flygning över öppen terräng. Eftersom IK-utrustning saknades måste dessutom egna
fartyg passeras på minst 15 km avstånd. En spaningsruta på 2 x 15 mil kunde övervakas under ett pass och
normal flyghöjd vid kustövervakning var 500-1000 m. Under goda siktförhållanden kunde större fartyg upp-
täckas på 20-30 km avstånd, men identifiering av mindre fartyg krävde att man gick in på 5-10 km avstånd.

Värdet av spaningsgrupperna var ifrågasatt. Förbanden hade mycket begränsad tillgänglighet i ett ini-
tialskede — den tidpunkt de behövdes som mest. De skulle uppträda i kustnära områden med eget luftvärn,
jaktflyg och luftvärnsbestyckade örlogsfartyg, vilket medförde stor risk för vådabeskjutning.

Från och med juli 1986 ändrades spaningsdivisionernas lydnadsförhållanden då de underställdes CE 1 i
krig. Syftetvar att förbättra resursuppföljning och resursutnyttjande.34 Utöver de lätta attackdivisionerna och
spaningsflyggrupperna ingick SK 60A också i sambandsflygorganisationen. F 5, F 13 och F 18 satte upp varsin
sambandsflyggrupp med fyra SK 60A. F 21 satte uppytterligare en grupp, men den var större och disponerade
sex SK 60A. Dessutom satte F 5 upp en sambandsflygdivision med 12 SK 60A. Sammanlagt fanns 65 SK 60A,
45 SK 60B och 30 SK 60C i krigsorganisationen.35
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skulle SK #$ utgå med två divisioner till !%&' och helt och hållet till !%&". I nivåerna 
C! och C( skulle SK #$ utgår snarast och i nivå C' skulle SK #$ ersättas av ett enklare 
skol)ygplan med begränsad attackförmåga.(#

Utvecklingen ledde i stället till att SK #$ blev kvar som lätt attackplan mycket läng-
re än beräknat, men enligt !%&' års försvarsbeslut skulle en av de fem SK #$-divisio-
nerna utgå ur organisationen. På grundval av bland annat !%"& års försvarskommittés 
betänkanden hade ÖB föreslagit att en division skulle utgå och att de övriga fyra skulle 
*nnas kvar högst till !%%'. CFV föreslog samtidigt att den lätta attackfunktionen vid 
F '! skulle )yttas till F !# och integreras med divisionen för grundläggande taktisk 
)ygutbildning. Riksdagen beslöt därefter i april !%&( att F '!-divisionen skulle )yttas 
till F !#, men också att samtliga lätta attackförband skulle utgå ur organisationen se-
nast !%&"/&&.("

F '$:s )ygavdelning upphörde den ($ juni !%&' och bildade i stället +. divisionen 
F !# för grundläggande taktisk utbildning och därmed övertog F !# hela ansvaret för 
!#!. lätta attack)ygdivisionen. Den (! december samma år försvann (. divisionen F '! 
och överfördes till +. divisionen F !#, där en LA-enhet bildades den ! januari !%&(. Den 
nya GTU/LA-divisionen skulle i fortsättningen svara för repetitionsutbildningen av 
förarna och utbildningen av navigatörerna.(&

Med anledning av den så kallade kompletterings)ygningen som infördes i juli !%&( 
för Viggenpiloter var man tvungen att omfördela de +& SK #$A, ,+ SK #$B, '& SK #$C, 
samt ( SK #$D och !$ SK #$E som då fanns kvar. Flytten berörde främst F !(M och F 
'! som *ck lämna ifrån sig )ygplan.(% F + *ck nu ,( SK #$A, de '# SK #$B/C som be-
hövdes för grundläggande taktisk utbildning, samt !$ SK #$E. F !# *ck två SK #$A, !+ 
SK #$B och sex SK #$C. Flottiljerna F ,, F #, F ", F !$, F !(, F !+, F !" och F '! tillde-
lades en till två SK #$A och tre till fyra SK #$B/C vardera. Endast ett )ygplan SK #$D 
placerades nu på F !(M och tre SK #$A och två SK #$D tilldelades F !&.,$ Mål)ygdivi-
sionens SK #$-plan fördelades alltså till andra )ottiljer och därmed försvann !(!. lätta 
attack)ygdivisionen ur organisationen !%&,.

Enligt riksdagsbeslut i maj !%&, skulle återstående fyra SK #$-divisioner utgå suc-
cessivt ur krigsorganisationen. !%&&/&% skulle två divisioner *nnas kvar och !%%!/%' en-
dast en, men detta kom tre år senare att ändras. CFV föreslog nämligen i juni !%&" i 
sin programplan för åren !%&&–!%%' att de fyra lätta attackdivisionerna skulle bibehål-
las ännu ett antal år, samt att SK #$ skulle gångtidsförlängas och detta godkändes se-
dan av riksdagen.,!

Övning i direkt samverkan
I övningen Väst-"#, som gick av stapeln i september !%"#, deltog (/F '! och mål)yg-
divisionen. Eftersom det fanns få målförband på marken för den lätta attacken skapa-
des en särskild målgrupp som representerade ett robotförband. Under övningen kom 
den lätta attackdivisionen nästan uteslutande att användas för direkt samverkan, vilket 
medförde att kapaciteten vida översteg de små behov som uppkom. På grund av bris-
tande underrättelser från markförbanden måste attackspaning tillgripas och mot slutet 

skulle SK 6o utgå med två divisioner till 1982 och helt och hållet till 1987. I nivåerna
CI och C3 skulle SK 6o utgår snarast och i nivå C2 skulle SK 6o ersättas av ett enklare
skolflygplan med begränsad attackförmåga.36

Utvecklingen ledde i stället till att SK 6o blev kvar som lätt attackplan mycket läng-
re än beräknat, men enligt 1982 års försvarsbeslut skulle en av de fem SK 6o-divisio-
nerna utgå ur organisationen. På grundval av bland annat 1978 års försvarskommittes
betänkanden hade ÖB föreslagit att en division skulle utgå och att de övriga fyra skulle
finnas kvar högst till 1992. CFV föreslog samtidigt att den lätta attackfunktionen vid
F 21 skulle flyttas till F 16 och integreras med divisionen för grundläggande taktisk
flygutbildning. Riksdagen beslöt därefter i april 1983 att F 21-divisionen skulle flyttas
till F 16, men också att samtliga lätta attackförband skulle utgå ur organisationen se-
nast 1987/88.37

F 20:S flygavdelning upphörde den 3o juni 1982 och bildade i stället 5. divisionen
F 16 för grundläggande taktisk utbildning och därmed övertog F 16 hela ansvaret för
161. lätta attackflygdivisionen. Den 31 december samma år försvann 3. divisionen F 21
och överfördes till 5. divisionen F 16, där en LA-enhet bildades den I januari 1983. Den
nya GTU/LA-divisionen skulle i fortsättningen svara för repetitionsutbildningen av
förarna och utbildningen av navigatörerna.38

Med anledning av den så kallade kompletteringsflygningen som infördes i juli 1983
för Viggenpiloter var man tvungen att omfördela de 58 SK 6oA, 45 SK 6oB, 28 SK 6oC,
samt 3 SK 6oD och To SK 6oE som då fanns kvar. Flytten berörde främst F 13M och F
21 som fick lämna ifrån sig flygplan.39 F 5 fick nu 43 SK 6oA, de 26 SK 6oB/C som be-
hövdes för grundläggande taktisk utbildning, samt To SK 6oE. F 16 fick två SK 6oA, is
SK 6oB och sex SK 6oC. Flottiljerna F 4, F 6, F 7, F 1o, F 13, F is, F 17 och F 21 tillde-
lades en till två SK 6oA och tre till fyra SK 6oB/C vardera. Endast ett flygplan SK 6oD
placerades nu på F 13M och tre SK 6oA och två SK 6oD tilldelades F 18.4° Målflygdivi-
sionens SK 6o-plan fördelades alltså till andra flottiljer och därmed försvann 13i. lätta
attackflygdivisionen ur organisationen 1984.

Enligt riksdagsbeslut i maj 1984 skulle återstående fyra SK 6o-divisioner utgå suc-
cessivt ur krigsorganisationen. 1988/89 skulle två divisioner finnas kvar och 1991/92 en-
dast en, men detta kom tre år senare att ändras. CFV föreslog nämligen i juni 1987 i
sin programplan för åren 1988-1992 att de fyra lätta attackdivisionerna skulle bibehål-
las ännu ett antal år, samt att SK 6o skulle gångtidsförlängas och detta godkändes se-
dan av riksdagen.4'

Övning i direkt samverkan
I övningen Väst-76, som gick av stapeln i september 1976, deltog 3/F 21 och målflyg-
divisionen. Eftersom det fanns ra målförband på marken för den lätta attacken skapa-
des en särskild målgrupp som representerade ett robotförband. Under övningen kom
den lätta attackdivisionen nästan uteslutande att användas för direkt samverkan, vilket
medförde att kapaciteten vida översteg de små behov som uppkom. På grund av bris-
tande underrättelser från markförbanden måste attackspaning tillgripas och mot slutet
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av övningen var vart $ärde företag ett spaningsföretag. Divisionen %ck omdömet att 
tjänsten hade bedrivits på ett föredömligt sätt, trots svårt &ygväder under övningen. I 
fortsättningen skulle dock övningarna läggas upp så att den lätta attacken %ck &er mål 
på större avstånd (två–fem mil) från egna förband.'#

I februari-mars !()! genomfördes övningarna Nordpilen, ArtÖ-)! och en sektoröv-
ning (CF '/CF #!), i vilka lätta attackförband deltog. Under Nordpilen var !*!. divi-
sionen baserad på Gunnarn och !+!. divisionen på Frösön och anfallsmålet för båda 
divisionerna utgjordes av en norrlandsskyttebataljon som för&yttade sig norrut längs 
inlandsbanan från Östersund till Vilhelmina. Totalt !' gruppföretag utfördes mot detta 
mål. Den #" februari inträ,ade ett haveri när ett SK *--plan kolliderade med isen på 
en sjö nordväst om Vilhelmina, varvid &ygföraren omkom och navigatören blev svårt 
skadad. Beräkningar visade att )) procent av &ygplansanfallen mot förstahandsmål och 
.( procent av anfallen mot andrahandsmål hade varit verksamma under denna övning.

ArtÖ-)! bestod för .!., !+!. och !*!. lätta attackdivisionerna av raketskjutning mot 
mål uppbyggda inom Älvdalens skjutområde. Av totalt '' &ygplansföretag bedömdes 
+) ha varit verksamma. I samband med F '/F #! sektorövning deltog lätta attackför-
band på B-sidan för att genomföra attackanfall mot fasta mål inom luftförsvarat om-
råde. Endast ett mindre antal &ygplan blev upptäckta och engagerade av jakt under de 
+' gruppföretag som genomfördes, och av dem var *.–"- procent verksamma. Nödfäll-
ning av vapenlasten simulerades i de fall då &ygplan blev upptäckta av jakt före målet.

Det visade sig speciellt under övningar att de lätta attackförbandens &ygande perso-
nal var ganska heterogen och divisionerna var också sinsemellan olika. Det fanns piloter 
från +/F #! som på heltid ägnade sig åt attack och andra, från !/F !+, som åtminstone 
till en del var vana att uppträda taktiskt med SK *-. De som kom från !/F #- hade sin 
&ygtjänst på SK *- och genomförde till viss del taktiska företag, men de piloter som 
ingick i .!. och .#. divisionerna hade visserligen mycket &ygtid på SK *-, men hade 
sällan möjlighet att ”till vardags” genomföra attackuppdrag. En del av piloterna i alla 
divisioner var reservare eller motsvarande och genomförde sina repetitionsutbildningar 
med vissa intervaller.'+

Under övningen Fokus-). %ck attack- och spaningsförband verka i en realistisk hot-
miljö, det vill säga mål som försvarades av jakt&yg och luftvärn. Företagen utvärderades 
sedan av FOA mot de sovjetiska luftvärnssystem SA-*, SA-( och ZSU #+-' med hjälp 
av datorer. Jakthotet gick inte att utvärdera, eftersom de lätta attackförbanden vid detta 
tillfälle helt hade klarat sig ifrån kontakt med jaktförband.

Det radarriktade luftvärnskanonsystemet ZSU #+-' utgjorde det främsta hotet för 
SK *-, men mot extremt låg&ygande mål som utnyttjade terrängen och exponerade sig 
kort tid över horisonten hann inte systemet träda i funktion. Av över +- &ygplansan-
fall kom enligt beräkningarna endast tre inom systemets tekniska möjlighet att verka. 
Mot robotarna SA-* och SA-( visade sig hög fart ha mindre betydelse, viktigare var att 
gömma sig i terrängen, manövrera och fälla remsor. Slutsatsen blev att SK *- fortfa-
rande hade god möjlighet att verka i en relativt svår hotmiljö.''

Övningen FMÖ (! Nordanvind genomfördes i mars !((!. Då övade man i vinter-

av övningen var vart fjärde företag ett spaningsföretag. Divisionen fick omdömet att
tjänsten hade bedrivits på ett föredömligt sätt, trots svårt flygväder under övningen. I
fortsättningen skulle dock övningarna läggas upp så att den lätta attacken fick fler mål
på större avstånd (två—fem mil) från egna förband.4'

I februari-mars 1981 genomfördes övningarna Nordpilen, ArtÖ-8i och en sektoröv-
ning (CF 4/CF 21), i vilka lätta attackförband deltog. Under Nordpilen var 161. divi-
sionen baserad på Gunnarn och 131. divisionen på Frösön och anfallsmålet för båda
divisionerna utgjordes av en norrlandsskyttebataljon som förflyttade sig norrut längs
inlandsbanan från Östersund till Vilhelmina. Totalt 14 gruppföretag utfördes mot detta
mål. Den 27 februari inträffade ett haveri när ett SK 6o-plan kolliderade med isen på
en sjö nordväst om Vilhelmina, varvid flygföraren omkom och navigatören blev svårt
skadad. Beräkningar visade att 88 procent av flygplansanfallen mot förstahandsmål och
59 procent av anfallen mot andrahandsmål hade varit verksamma under denna övning.

ArtÖ-8i bestod för 51., 131. och 161. lätta attackdivisionerna av raketskjutning mot
mål uppbyggda inom Älvdalens skjutområde. Av totalt 44 flygplansföretag bedömdes
38 ha varit verksamma. I samband med F 4/F 21 sektorövning deltog lätta attackför-
band på B-sidan för att genomföra attackanfall mot fasta mål inom luftförsvarat om-
råde. Endast ett mindre antal flygplan blev upptäckta och engagerade av jakt under de
34 gruppföretag som genomfördes, och av dem var 65-70 procent verksamma. Nödfäll-
ning av vapenlasten simulerades i de fall då flygplan blev upptäckta av jakt före målet.

Det visade sig speciellt under övningar att de lätta attackförbandens flygande perso-
nal var ganska heterogen och divisionerna var också sinsemellan olika. Det fanns piloter
från 3/F 21 som på heltid ägnade sig åt attack och andra, från i/F 13, som åtminstone
till en del var vana att uppträda taktiskt med SK 6o. De som kom från i/F zo hade sin
flygtjänst på SK 6o och genomförde till viss del taktiska företag, men de piloter som
ingick i 51. och 52. divisionerna hade visserligen mycket flygtid på SK 6o, men hade
sällan möjlighet att "till vardags" genomföra attackuppdrag. En del av piloterna i alla
divisioner var reservare eller motsvarande och genomförde sina repetitionsutbildningar
med vissa intervaller.43

Under övningen Fokus-85 fick attack- och spaningsförband verka i en realistisk hot-
miljö, det vill säga mål som försvarades av jaktflyg och luftvärn. Företagen utvärderades
sedan av FOA mot de sovjetiska luftvärnssystem SA-6, SA-9 och ZSU 23-4 med hjälp
av datorer. Jakthotet gick inte att utvärdera, eftersom de lätta attackförbanden vid detta
tillfälle helt hade klarat sig ifrån kontakt med jaktförband.

Det radarriktade luftvärnskanonsystemet ZSU 23-4 utgjorde det främsta hotet för
SK 6o, men mot extremt lågflygande mål som utnyttjade terrängen och exponerade sig
kort tid över horisonten hann inte systemet träda i funktion. Av över 3o flygplansan-
fall kom enligt beräkningarna endast tre inom systemets tekniska möjlighet att verka.
Mot robotarna SA-6 och SA-9 visade sig hög fart ha mindre betydelse, viktigare var att
gömma sig i terrängen, manövrera och fålla remsor. Slutsatsen blev att SK 6o fortfa-
rande hade god möjlighet att verka i en relativt svår hotmiljö."

Övningen FMÖ 91 Nordanvind genomfördes i mars 1991. Då övade man i vinter-
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klimat i Övre Norrland, bland annat insats av attack$yg samordnat med markstrids-
krafternas strid. Den planerade, framtida $ygkommandostaben upprättades och ledde 
under övningen även den lätta attacken. Tre divisioner SK %& deltog på försvarssidan 
och på anfallssidan fanns en grupp SK %&.'(

De fyra kvarvarande lätta attackdivisionerna utgångsbaserades även fortsättningsvis 
på O-baser i övre Norrland. Ombasering till andra delar av landet var möjlig, men då 
krävdes $ygtransport av klargörings- och servicepluton. Transportbehovet för en klar-
göringstropp (utan fordonen) var två Tp )' och för en servicepluton utan fordon en 
Tp )'. Ammunition och kartmaterial över aktuella områden måste *nnas på den nya 
basen.'%

Från !+)'/!+)( var divisionernas basering som följer:'"

(!. la$ygdiv Kiruna
(,. la$ygdiv Gunnarn
!%!. la$ygdiv  Jokkmokk
!%,. la$ygdiv  Heden

Den lätta attackens krigsuppgifter
Den lätta attackens viktigaste uppgifter var, i prioritetsordning fasta mål, luftmål och 
samverkan med markstridskrafterna. Huvudmål vid gräns- och luftinvasion, alltså det 

Omskolning av teknisk personal på F 21 i Luleå började i oktober 1972 och den fredsdivision som sattes upp 
där organiserades i januari året därpå. En grupp SK 60B från F 21 omkring 1978. Foto Åke Andersson via SFF.

Omskolning av teknisk personal på F 21 i Luleå började i oktober 1972 och den fredsdivision som sattes upp
där organiserades i januari året därpå. En grupp SK 60B från F 21 omkring 1978. Foto Åke Andersson via SEE

klimat i Övre Norrland, bland annat insats av attackflyg samordnat med markstrids-
krafternas strid. Den planerade, framtida flygkommandostaben upprättades och ledde
under övningen även den lätta attacken. Tre divisioner SK 6o deltog på försvarssidan
och på anfallssidan fanns en grupp SK 6o.45

De fyra kvarvarande lätta attackdivisionerna utgångsbaserades även fortsättningsvis
på 0-baser i övre Norrland. Ombasering till andra delar av landet var möjlig, men då
krävdes flygtransport av klargörings- och servicepluton. Transportbehovet för en klar-
göringstropp (utan fordonen) var två Tp 84 och för en servicepluton utan fordon en
Tp 84. Ammunition och kartmaterial över aktuella områden måste finnas på den nya
basen.46

Från 1984/1985 var divisionernas basering som följer:47
51. laflygdiv K i runa
52. laflygdiv Gunnarn
161. laflygdiv Jokkmokk
162. laflygdiv Heden

Den lätta attackens krigsuppgifter
Den lätta attackens viktigaste uppgifter var, i prioritetsordning fasta mål, luftmål och
samverkan med markstridskrafterna. Huvudmål vid gräns- och luftinvasion, alltså det
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som var mest aktuellt i den lätta attackens operationsområde, var främst fordonsan-
hopningar och fordonskolonner under för$yttning, underhållsplatser, röjningstäter, 
kringgångsförband, stabsplatser, radarstationer, batteriplatser, pontonbroar och salv-
pjäser, samt transport$ygplan och helikoptrar på marken. Vid storanfall kunde den 
lätta attacken även sättas in under överskeppnings- och landstigningsskedena när ur-
lastning var förestående eller pågående. Anfallen måste då samordnas med AJ %"-för-
banden för att minska risken för förluster. Även anhopningar av materiel i brohuvuden 
kunde anfallas.

Anfallsmetoden var dykanfall genom $ankanfall, men även direktanfall och kolon-
nanfall kunde användas. Upptagning skedde normalt på &,'–% km avstånd från målet 
och anfallet genomfördes med högsta möjliga fart, normalt '#(–)&( km/h, och med 
'–!( graders dykvinkel. För insats mot krigsbro, utrustning och personal på $ygbas, 
batteriplats, underhållsplats, robotförband, salvpjäs och staber krävdes normalt fyra 
$ygplansanfall (en grupp) per mål, mot minsvepare/minutläggare, mindre landstig-
ningsfartyg, mindre handelsfartyg, tåg, radarstation och stridsvagn eller pansarfordon 
krävdes två $ygplan.

När det gällde gränsvärden så behövdes en molnbas på minst &(( m (!(( m vid aka-
nanfall) och ' km sikt. Med !' procent av bränsle avräknat för motorstart, utkörning 
och landningsreserv var aktionsradien med låg-låg företagspro*l &",'–%#,' mil med ra-
ketlast och &)–%% mil med akankapslar. Med låg-hög företagspro*l (låg höjd till '( km 
efter målet, sen åter$ygning på ) ((( m) var räckvidden %!,'–%) mil med raketer. Om 
man hamnade i strid minskade aktionsradien med (,' mil för varje minut.

Utkörning från klargöringsplatserna skulle genomföras på kortast möjliga tid, med 
minsta möjliga belysning och normalt radiotyst. Vid $yglarm skulle man snarast stan-
na, om möjligt i skyl, lämna $ygplanet och ta skydd. Start skedde rotevis. An$ygning 
efter samling genomfördes på lägsta höjd och under *entlig radartäckning, normalt 
aldrig högre än '(( m. Smal gruppering av gruppen gav god manövrerbarhet, medan 
försvarsgruppering (inklusive grupperingarna box, svan och kolonn) gav bättre målspa-
ningsmöjligheter mot *entlig jakt. In$ygningen mot målet började normalt på #( km 
avstånd och upptagningen kom på &,'–% km avstånd.

Rakbanetiden för siktning *ck vara högst # sekunder. Som regel avfyrades hela ra-

Direktanfall (lätt attack)
Gruppchefen som !ög först och följde exempelvis en väg. Vid upptäckt av ett lämpligt mål, ofta en kolonn el-
ler anhopning av fordon, steg han brant för att markera målets läge, samtidigt som han via radio förmedlade 
information om målet till övriga gruppen. Den andra roten svängde då ut för att ta upp och genomföra att 
direkt anfall mot angivet mål. Gruppchefens rotetvåa hade under tiden gjort en fördröjande sväng åt mot-
satt håll för att anfalla målet från andra hållet efter att den första roten genomfört sitt anfall. Gruppchefen 
utförde endast målspaning.48

som var mest aktuellt i den lätta attackens operationsområde, var främst fordonsan-
hopningar och fordonskolonner under förflyttning, underhållsplatser, röjningstäter,
kringgångsförband, stabsplatser, radarstationer, batteriplatser, pontonbroar och salv-
pjäser, samt transportflygplan och helikoptrar på marken. Vid storanfall kunde den
lätta attacken även sättas in under överskeppnings- och landstigningsskedena när ur-
lastning var förestående eller pågående. Anfallen måste då samordnas med AJ 37-för-
banden för att minska risken för förluster. Även anhopningar av materiel i brohuvuden
kunde anfallas.

Anfallsmetoden var dykanfall genom flankanfall, men även direktanfall och kolon-
nanfall kunde användas. Upptagning skedde normalt på 2,5-3 km avstånd från målet
och anfallet genomfördes med högsta möjliga fart, normalt 54o-62o km/h, och med
5—io graders dykvinkel. För insats mot krigsbro, utrustning och personal på flygbas,
batteriplats, underhållsplats, robotförband, salvpjäs och staber krävdes normalt fyra
flygplansanfall (en grupp) per mål, mot minsvepare/minutläggare, mindre landstig-
ningsfartyg, mindre handelsfartyg, tåg, radarstation och stridsvagn eller pansarfordon
krävdes två flygplan.

När det gällde gränsvärden så behövdes en molnbas på minst 200 m (I00 m vid aka-
nanfall) och 5 km sikt. Med 15 procent av bränsle avräknat för motorstart, utkörning
och landningsreserv var aktionsradien med låg-låg företagsprofil 27,5-34,5 mil med ra-
ketlast och 26-33 mil med akankapslar. Med låg-hög företagsprofil (låg höjd till 5o km
efter målet, sen återflygning på 6 000 m) var räckvidden 31,5-36 mil med raketer. Om
man hamnade i strid minskade aktionsradien med 0,5 mil för varje minut.

Utkörning från klargöringsplatserna skulle genomföras på kortast möjliga tid, med
minsta möjliga belysning och normalt radiotyst. Vid flyglarm skulle man snarast stan-
na, om möjligt i skyl, lämna flygplanet och ta skydd. Start skedde rotevis. Anflygning
efter samling genomfördes på lägsta höjd och under fientlig radartäckning, normalt
aldrig högre än 500 m. Smal gruppering av gruppen gav god manövrerbarhet, medan
försvarsgruppering (inklusive grupperingarna box, svan och kolonn) gav bättre målspa-
ningsmöjligheter mot fientlig jakt. Inflygningen mot målet började normalt på 4o km
avstånd och upptagningen kom på 2,5-3 km avstånd.

Rakbanetiden för siktning fick vara högst 4 sekunder. Som regel avfyrades hela ra-

Direktanfall (lätt attack)
Gruppchefen som flög först och följde exempelvis en väg. Vid upptäckt av ett lämpligt mål, ofta en kolonn el-
ler anhopning av fordon, steg han brantför att markera målets läge, samtidigt som han via radio förmedlade
information om målet till övriga gruppen. Den andra roten svängde då ut för att ta upp och genomföra att
direkt anfall mot angivet mål. Gruppchefens rotetvåa hade under tiden gjort en fördröjande sväng åt mot-
satt håll för att anfalla målet från andra hållet efter att den första roten genomfört sitt anfall. Gruppchefen
utförde endast målspaning."
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Den vanligaste anfallsmetoden 
med SK 60 var dykanfall i form 
av !ankanfall, men även direkt-
anfall och kolonnanfall förekom. 
Upptagning skedde normalt på 
2,5-3 km avstånd från målet och 
anfallet genomfördes med hög-
sta möjliga fart, normalt 540-
620 km/h. Skiss Flygvapnet.

DIREKTAN= ALL ATTACK - DAA FLANKANFALL

Direktnedgång - qrupp

Flankbyte
3 o c h  4

Den vanligaste anfallsmetoden
med SK 60 var dykanfall i form
avflankanfall, men även direkt-
anfall och kolonnanfall förekom.
Upptagning skedde normalt på
2,5-3 km avstånd från målet och
anfallet genomfördes med hög-
sta möjliga fart, normalt 540-
620 km/h. Skiss Flygvapnet.
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ketlasten i ett anfall, men med automatkanoner kunde upprepade anfall ske om $ent-
lig motverkan var liten. Efter anfallet skedde nedgång till lägsta höjd snarast. Samma 
gaspådrag och lägsta %yghöjd bibehölls tills det $entliga motverkansområdet hade läm-
nats och %ygningen planerades så att skydd av terrängen erhölls.

För att underlätta identi$ering vid åter%ygning över hav mot eget luftförsvarat om-
råde skulle %yghöjden ökas till minst &'' m omkring &' km utanför kusten ((' km 
där tornradar fanns) och anmälan skulle göras till stridsledningen. Landning skulle om 
möjligt ske i rote för att gå snabbare, %ygplan med skadad besättning landade först. In-
satsfrekvensen för en lätt attackdivision beräknades till sju-nio gruppföretag per dygn.

Andrahandsuppgiften attackjakt kunde sättas in mot %ygande mål upp till ) ''' m 
och med maximal fart *'' km/h, normalt genom att en division lydde under en sek-
torchef under en viss tidsrymd. Insats skedde med rote som enhet, helst med en navi-
gatör per rote, och beväpningen utgjordes av akankapslar. Start kunde ske från högsta 
eller tidsbegränsad beredskap, varefter en radarjaktledare beordrade styrkurs samt läm-
nade uppgifter om $enden. Normalt leddes %ygplanet direkt mot en beräknad kon-
taktpunkt med !)'–!&' graders kursskillnad mot målets kurs. An%ygning skulle ske 
med M ',& och sedan följde ett kurvanfall med högsta möjliga fart. Om $enden visa-
de sig vara jakt%yg skulle anfallet omedelbart avbrytas. Anfall mot helikopterförband 
gjordes i rote eller grupp beroende på målförbandets storlek. SK #' kunde även delta 
i valda delar av incidentberedskapen, främst identi$ering av långsamtgående %yg och 
verksamhet till sjöss.*(

Ny stridsplan för lätt attack
Enligt CE !:s Stridsplan !(+& (SP +&) skulle den lätta attacken som tidigare i första hand 
anfalla fasta eller stillastående landmål och sjömål vid kust, i andra hand delta i luftför-
svaret, och i tredje hand anfalla rörliga mål i samverkan med markförband. Vid försvar 
av milo S, V, Ö och NN poängterades nu emellertid att divisionerna, tillsammans med 
AJ ,"-förbanden, skulle medverka i luftförsvaret, främst vid bekämpning av luftland-
sättningar. Den lätta attacken skulle också ”upprätthålla gard” i vägfattiga och truppgle-
sa områden, främst i milo NN:s västra delar, det vill säga Jämtlands och Väster bottens 
läns -ällområden. En nyhet i denna plan var att speci$ka anfallsmål även i Norge an-
gavs: hamnarna i Trondheims-orden och Namsos-området.

I milo ÖN skulle ingenjörsförband, krigsbroar och tilltransporter anfallas med 
AJ ," och SK #'. Direkt samverkan med arméförband skulle främst ske med SK #', 
och direkt samverkan med fördelning och anfall mot artilleriförband skulle utföras 
uteslutande med SK #'.&' Vid invasion luftvägen skulle SK #' företrädesvis i sam-
band med luftlandsättningens landnings- och urlastningsskede bekämpa främst %yg-
plan och helikoptrar i luften, landande och urlastande %ygplan och helikoptrar, samt 
materielanhopningar.

Som redan berörts hade SK #' begränsade fartresurser. Genom ett optimalt utnytt-
jande av terrängen och extrem låghöjdstaktik hoppades man ändå fortfarande att %yg-
planen skulle ha goda chanser att med rimliga förluster få verkan av sin last.&! Tack vare 

kellasten i ett anfall, men med automatkanoner kunde upprepade anfall ske om fient-
lig motverkan var liten. Efter anfallet skedde nedgång till lägsta höjd snarast. Samma
gaspådrag och lägsta flyghöjd bibehölls tills det fientliga motverkansområdet hade läm-
nats och flygningen planerades så att skydd av terrängen erhölls.

För att underlätta identifiering vid återflygning över hav mot eget luftförsvarat om-
råde skulle flyghöjden ökas till minst 5oo m omkring 5o km utanför kusten (90 km
där tornradar fanns) och anmälan skulle göras till stridsledningen. Landning skulle om
möjligt ske i rote för att gå snabbare, flygplan med skadad besättning landade först. In-
satsfrekvensen för en lätt attackdivision beräknades till sju-nio gruppföretag per dygn.

Andrahandsuppgiften attackjakt kunde sättas in mot flygande mål upp till 2 000 m
och med maximal fart 400 km/h, normalt genom att en division lydde under en sek-
torchef under en viss tidsrymd. Insats skedde med rote som enhet, helst med en navi-
gatör per rote, och beväpningen utgjordes av akankapslar. Start kunde ske från högsta
eller tidsbegränsad beredskap, varefter en radarjaktledare beordrade styrkurs samt läm-
nade uppgifter om fienden. Normalt leddes flygplanet direkt mot en beräknad kon-
taktpunkt med 12o-15o graders kursskillnad mot målets kurs. Anflygning skulle ske
med M 0,5 och sedan följde ett kurvanfall med högsta möjliga fart. Om fienden visa-
de sig vara jaktflyg skulle anfallet omedelbart avbrytas. Anfall mot helikopterförband
gjordes i rote eller grupp beroende på målförbandets storlek. SK 6o kunde även delta
i valda delar av incidentberedskapen, främst identifiering av långsamtgående flyg och
verksamhet till sjöss.49

Ny stridsplan för lätt attack
Enligt CE i:s Stridsplan 1985 (SP 80 skulle den lätta attacken som tidigare i första hand
anfalla fasta eller stillastående landmål och sjömål vid kust, i andra hand delta i luftför-
svaret, och i tredje hand anfalla rörliga mål i samverkan med markförband. Vid försvar
av milo S, V, Ö och NN poängterades nu emellertid att divisionerna, tillsammans med
AJ 37-förbanden, skulle medverka i luftförsvaret, främst vid bekämpning av luftland-
sättningar. Den lätta attacken skulle också "upprätthålla gard" i vägfattiga och truppgle-
sa områden, främst i milo NN:s västra delar, det vill säga Jämtlands och Västerbottens
läns fjällområden. En nyhet i denna plan var att specifika anfallsmål även i Norge an-
gavs: hamnarna i Trondheimsfjorden och Namsos-området.

I milo ÖN skulle ingenjörsförband, krigsbroar och tilltransporter anfallas med
AJ 37 och SK 6o. Direkt samverkan med armsförband skulle främst ske med SK 6o,
och direkt samverkan med fördelning och anfall mot artilleriförband skulle utföras
uteslutande med SK 6o.5° Vid invasion luftvägen skulle SK 6o företrädesvis i sam-
band med luftlandsättningens landnings- och urlastningsskede bekämpa främst flyg-
plan och helikoptrar i luften, landande och urlastande flygplan och helikoptrar, samt
materielanhopningar.

Som redan berörts hade SK 6o begränsade fartresurser. Genom ett optimalt utnytt-
jande av terrängen och extrem låghöjdstaktik hoppades man ändå fortfarande att flyg-
planen skulle ha goda chanser att med rimliga förluster få verkan av sin last.5ITack vare
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sin låga fart kunde SK #$ verka mot svårupptäckta mål och under svåra väderförhål-
landen. Erfarenheterna visade att man kan ofta uppnådde goda skjutresultat samtidigt 
som man kunde undvika bekämpning från modernt luftvärn. Överlevnaden var dock 
helt beroende av att man tillämpade en extrem låghöjdstaktik.%&

I fred fanns nu en LA-enhet vid %/F !#, som hade ansvaret för att utbilda personal till 
de fyra krigsdivisionerna genom GFSU:Ä, repetitionskurser för grupp- och rotechefer, 
samt grundläggande navigatörsutbildning, GNU. F !#/Se M mobiliserade i krig !#!. 
och !#&. divisionerna, och F % mobiliserade %!. och %&. divisionerna, medan F &!/Se ÖN 
ansvarade för &!!–&!#. 'ygsamverkansgruppen.%(

Divisionerna arbetade i krig i tregruppssystem med två grupper i luften och en på 
marken som använde tiden till planläggning av nästa företag. I regel var grupperna sam-
mansatta med tre SK #$B och en SK #$C, den sistnämnda både för attackuppgifter 
och för registrering av vapenverkan. Anfall genomfördes normalt med två navigatörer 
i varje grupp.%)

Under årens lopp skedde vissa omplaceringar av 'ygplanen, bland annat beroen-
de på att 'ygverksamheten med JA (" periodvis var inställd eller neddragen. Under 
!*+$-talet minskade antalet 'ygplan vid F % från nära +$ (inklusive &# SK #$B/C) till 
)%. Samtidigt ökade antalet 'ygplan som var placerade vid F !# från strax över &$ till 
runt ($, och där var nästan samtliga konverterade SK #$B/C. Övriga 'ygplan var i fred 
fördelade mellan F ), F #, F ", F !$, F !(, F !%, F !" och F &!, och ett av F ":s 'ygplan 
var baserat på Säve i Göteborg, eftersom det var avsett för transport av CE !.%%

De lätta attackdivisionerna drogs under en period med allvarliga vakanser och i slu-
tet av !**( saknades hela nio av förarna i krigsorganisationen.%# !**) och !**% kunde 
man emellertid i Försvarets årsredovisning meddela att de lätta attackdivisionernas 
stridsförmåga hade förbättrats genom utbildning av 'er fast anställda 'ygförare. Anta-

SK 60C från F 21 i Luleå med raketlast. Som regel avfyrades alla raketer samtidigt, men med automat-
kanoner kunde upprepade anfall ske om !entlig motverkan var liten. Rakbanetiden för siktning !ck 
vara högst 4 sekunder. Foto SFF.

sin låga fart kunde SK 6o verka mot svårupptäckta mål och under svåra väderförhål-
landen. Erfarenheterna visade att man kan ofta uppnådde goda skjutresultat samtidigt
som man kunde undvika bekämpning från modernt luftvärn. Överlevnaden var dock
helt beroende av att man tillämpade en extrem låghöjdstaktik.5'

I fred fanns nu en LA-enhet vid 5/F 16, som hade ansvaret för att utbilda personal till
de fyra krigsdivisionerna genom GFSU:Ä, repetitionskurser för grupp- och rotechefer,
samt grundläggande navigatörsutbildning, GNU. F 16/Se M mobiliserade i krig 161.
och 162. divisionerna, och F 5 mobiliserade 51. och 52. divisionerna, medan F 21/Se ÖN
ansvarade för 211-216. flygsamverkansgruppen.53

Divisionerna arbetade i krig i tregruppssystem med två grupper i luften och en på
marken som använde tiden till planläggning av nästa företag. I regel var grupperna sam-
mansatta med tre SK 6oB och en SK 6oC, den sistnämnda både för attackuppgifter
och för registrering av vapenverkan. Anfall genomfördes normalt med två navigatörer
i varje grupp.54

Under årens lopp skedde vissa omplaceringar av flygplanen, bland annat beroen-
de på att flygverksamheten med JA 37 periodvis var inställd eller neddragen. Under
1980-talet minskade antalet flygplan vid F 5 från nära 8o (inklusive 26 SK 6oB/C) till
45. Samtidigt ökade antalet flygplan som var placerade vid F 16 från strax över 20 till
runt 30, och där var nästan samtliga konverterade SK 6oB/C. Övriga flygplan var i fred
fördelade mellan F 4, F 6, F 7, F io, F 13, F 15, F 17 och F 21, och ett av F 7:s flygplan
var baserat på Säve i Göteborg, eftersom det var avsett för transport av CE I.55

De lätta attackdivisionerna drogs under en period med allvarliga vakanser och i slu-
tet av 1993 saknades hela nio av förarna i krigsorganisationen.56 1994 och 1995 kunde
man emellertid i Försvarets årsredovisning meddela att de lätta attackdivisionernas
stridsförmåga hade förbättrats genom utbildning av fler fast anställda flygförare. Anta-

SK 4 4 1 4 - 1 4 4 0
60C från F 21 i Luleå med raketlast. Som regel avfyrades alla raketer samtidigt, men med automat-

kanoner kunde upprepade anfall ske om fientlig motverkan var liten. Rakbanetiden för siktning fick
vara högst 4 sekunder. Foto SEE
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let divisionsövningsdygn på krigsbas hade dessutom ökat från två till tio.$" Flygplanen 
fredsutnyttjades som tidigare vid F $, främst för Grundläggande %ygutbildning (GFU), 
Grundläggande taktisk utbildning (GTU !) och Grundläggande %ygslagsutbildning 
lätt attack (GLFSU LA), samt vid F !& för GTU '/LA och i sambands%ygenheten.

Den lätta attacken hade numer fått en ändrad inriktning med ökad betoning på för-
svar mot angrepp riktade mot de södra eller östra delen av landet. Övningen FMÖ () 
visade dock att SK &* skulle få svårt att verka på önskvärt sätt, främst eftersom typen 
fortfarande saknade IK-utrustning och fungerande navigationssystem. Vidare var sik-
tet otillfredsställande. Det kunde accepteras i markmålsrollen men var ”helt oanvänd-
bart” i luftmålsrollen. Några åtgärder för att lösa dessa problem var inte inplanerade.$#

Det strategiska överfallet utgjorde nu grundförsvarsplan och då lydde CE ! under 
militärbefälhavare  N med två divisioner, under militärbefälhavare M med en division 
och under militärbefälhavare S med en division.$( !&'. lätta attackdivisionen skulle då 
kunna verka i Sektor Mitt från Uppsalabasen och förberedelser gjordes för att nyttja 
Tierp som krigsbas. I Sektor Syd var troligen Ljungbyhed planerad som bas för den 
ena F $-divisionen.&*

Den lätta attacken överlever E !
Kvarvarande SK &*-plan +ck förlängd driftstid genom modi+ering av vingbalkarna och 
!(() beställdes motorbyte på !!$, senare minskat till !*& %ygplan.&! Redan i mitten av åt-
tiotalet hade införande snarast möjligt av radarvarnare föreslagits. Även IK-utrustning, 
IR-facklor och remsfällare behövdes i den allt farligare hotmiljön. Någon sådan modi-
+ering genomfördes dock aldrig. Det fanns även andra brister som med tiden gjorde sig 
alltmer gällande. Exempelvis krävde SK &* ' *** m långa banor och kunde alltså inte 
utnyttja de nya kortbanorna i Bas (*-systemet. Det sikte som fanns i %ygplanet var ett 
modi+erat sikte från %ygplan '( Tunnan och de attackraketer som utgjorde beväpning 
var ett arv från A )' Lansen.&'

När Första %ygeskadern avska,ades sommaren !(($ fanns fortfarande de fyra lätta 
attackdivisionerna kvar i krigsorganisationen. Enligt Försvarsmaktsplan (" (FMP (") 
som togs fram i mars !((& som underlag för kommande riksdagsbeslut skulle emeller-
tid det lätta attacksystemet avvecklas. Materielen skulle dock förrådsställs och bibehål-
las i materiell beredskap.&)

Flygsamverkansgruppernas radiobilar var vid det laget åter mogna för ersättning. 
Två nya fordon av typ Dodge B )$* hade provats under en period och FMV +ck däref-
ter i uppdrag !((&, trots att den lätta attackens dagar vid det laget var räknade, att köpa 
ytterligare fyra sådana fordon.&-

De lätta attack%ygförbanden med SK &* hade nu för dålig förmåga att uppträda i 
den allt svårare hotmiljön och regeringen ansåg därför att förbanden borde avvecklas 
helt och hållet. Enligt riksdagens totalförsvarsbeslut i december !((& skulle därför av-
vecklingen av de fyra divisionerna och av %ygsamverkansgrupperna vara slutförd senast 
budgetåret !((#. Beslutet omsattes i Högkvarterets Försvarsmaktsplan !((# (FMP (#), i 
vilken fastslogs att det lätta attacksystemet skulle utgå ur krigsorganisationen.&$

let divisionsövningsdygn på krigsbas hade dessutom ökat från två till 60.57 Flygplanen
fredsutnyttjades som tidigare vid F 5, främst för Grundläggande flygutbildning (GFU),
Grundläggande taktisk utbildning (GTU i) och Grundläggande flygslagsutbildning
lätt attack (GLFSU LA), samt vid F 16 för GTU 2/LA och i sambandsflygenheten.

Den lätta attacken hade numer fått en ändrad inriktning med ökad betoning på för-
svar mot angrepp riktade mot de södra eller östra delen av landet. Övningen FMÖ 93
visade dock att SK 6o skulle få svårt att verka på önskvärt sätt, främst eftersom typen
fortfarande saknade IK-utrustning och fungerande navigationssystem. Vidare var sik-
tet otillfredsställande. Det kunde accepteras i markmålsrollen men var "helt oanvänd-
bart" i luftmålsrollen. Några åtgärder för att lösa dessa problem var inte inplanerade.58

Det strategiska överfallet utgjorde nu grundförsvarsplan och då lydde CE 1 under
militärbefälhavare N med två divisioner, under militärbefälhavare M med en division
och under militärbefälhavare S med en division.59 162. lätta attackdivisionen skulle då
kunna verka i Sektor Mitt från Uppsalabasen och förberedelser gjordes för att nyttja
Tierp som krigsbas. I Sektor Syd var troligen Ljungbyhed planerad som bas för den
ena F 5-divisionen."

Den lätta attacken överlever E 1
Kvarvarande SK 6o-plan fick förlängd driftstid genom modifiering av vingbalkarna och
1993 beställdes motorbyte på iis, senare minskat till io6 flygplan.61 Redan i mitten av åt-
tiotalet hade införande snarast möjligt av radarvarnare föreslagits. Även IK-utrustning,
IR-facklor och remsfållare behövdes i den allt farligare hotmiljön. Någon sådan modi-
fiering genomfördes dock aldrig. Det fanns även andra brister som med tiden gjorde sig
alltmer gällande. Exempelvis krävde SK 6o 2 000 m långa banor och kunde alltså inte
utnyttja de nya kortbanorna i Bas 90-systemet. Det sikte som fanns i flygplanet var ett
modifierat sikte från flygplan 29 Tunnan och de attackraketer som utgjorde beväpning
var ett arv från A 32 Lansen."

När Första flygeskadern avskaffades sommaren 1995 fanns fortfarande de fyra lätta
attackdivisionerna kvar i krigsorganisationen. Enligt Försvarsmaktsplan 97 (FMP 97)
som togs fram i mars 1996 som underlag för kommande riksdagsbeslut skulle emeller-
tid det lätta attacksystemet avvecklas. Materielen skulle dock förrådsställs och bibehål-
las i materiell beredskap.63

Flygsamverkansgruppernas radiobilar var vid det laget åter mogna för ersättning.
Två nya fordon av typ Dodge B 35o hade provats under en period och FMV fick däref-
ter i uppdrag 1996, trots att den lätta attackens dagar vid det laget var räknade, att köpa
ytterligare fyra sådana fordon."

De lätta attackflygförbanden med SK 6o hade nu för dålig förmåga att uppträda i
den allt svårare hotmiljön och regeringen ansåg därför att förbanden borde avvecklas
helt och hållet. Enligt riksdagens totalförsvarsbeslut i december 1996 skulle därför av-
vecklingen av de fyra divisionerna och av flygsamverkansgrupperna vara slutförd senast
budgetåret 1998. Beslutet omsattes i Högkvarterets Försvarsmaktsplan 1998 (FMP 98), i
vilken fastslogs att det lätta attacksystemet skulle utgå ur krigsorganisationen.65
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Med hänsyn till den förestående avvecklingen upphörde utbildningen inom lätt at-
tack redan våren !##$$$ och därmed kan man säga att en över %& år lång epok i 'ygvap-
nets historia var slut.

! Dörfer, sid. #$.
% CFV syn på lydnadsalternativet…, CFV till ÖB, 

(/# !#"&. FS(H), Centralexp, B I, vol #); Direktiv 
för fortsatt utredning av SK $) införande i krigs-
org. FS/C till CFst, etc., "/% !#$#. FS(H), Central-
exp, F I, vol !%*.

* Utredning beträ+ande SK $)B/C utnyttjande som 
lätt attack. CE ! till CFV, %%/& !#"). E !(H), Exp, 
F I, vol *!.

( Proposition !#"!:! angående statsverkets tillstånd 
och behov under budgetåret !#"!/"%; Proposition 
!#"!:!!) angående vissa organisations- och anslags-
frågor m.m. rörande försvaret.

& Utredning beträ+ande SK $)B/C utnyttjande som 
lätt attack. CE ! till CFV, %%/& !#"). E !(H), Exp, 
F I, vol *!.

$ SK $)B/C införande i FV freds- och krigsorgani-
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E !(H), Exp, F I, vol *".
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CE !(KH), F I, vol &.
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(/# !#"&. FS(H), Centralexp, B I, vol #).

!) Orientering om lätta attack'ygsystemet. E ! till 
ÖB, etc., %!/!% !#"$. E !(H), Exp, F I, vol (,.

!! Orientering om SK $) operativa anv. FS, %(.!).$$. 
FS(H), Centralexp, F I, vol $%.

!% Utredning beträ+ande SK $)B/C utnyttjande som 
lätt attack. CE ! till CFV, %%/& !#"). E !(H), Exp, F 
I, vol *!; Operativ inriktning av 'ygbassystemet. E ! 
till CFV, !(/!% !#"). E !(KH), B I, vol (; Krigsam-
munitionsplan för fpl AJ *" och SK $)B/C. CE ! 
till FMV-F:Vac, !/$ !#"%. E !(H), Exp, F I, vol *,.

!* Flygvapennytt nr %–* !#"!, sid. %#.
!( SK $)B/C införande i FV freds- och krigsorgani-

sation. FS/C till CE !, etc., !/!! !#"%. FS(H), Cen-
tralexp, F I, vol !#&; Flygvapennytt nr ! !#"*, sid. 
!&; Fernander, Karl-Eric, Första !ygeskadern diri-
gent med ”ÖB:s klubba”. I: Flygvapennytt nr ( !#"%, 
sid.*&.

!& SK $)BC. Taktisk utprovning av insats mot hkp. 
E ! till Ca, CFV, !$/!! !#"$.  E !(H), Exp, F I, vol 
(,.

!$ CE ! operativa order, kuppförvarsorder och under-
rättelseplan… CE ! till Milostab S, etc., !/# !#"%. 

E !(H), Exp, F I, vol *"; Fpl SK $). Mobiliserings-
ansvar efter !#"*/!#"(…, CFV till MB S, etc., %$/% 
!#"*. FS(H), Centralexp, F I, vol %!#; Fpl SK $). 
Mobiliseringsansvar… CE ! till CFV, etc., %!/* 
!#"*. E !(H), Exp, F I, vol (); Fpl SK $). Fördel-
ning och tilldelning av 'ygplan…, CFV till FMV-
F, etc., %"/& !#"(. FS(H), Centralexp, B I, vol $".

!" B*LA. Basfrågor. Probleminventering. FMV-F till 
FS/Stud, $/$ !#",. FMV(H), Huvudavd för 'yg-
materiel, Huvudavd..exp, F I, vol "$$.

!, CE ! operativa order OpO !#"(, *!.&.!#"(. 
CE !(KH), F I, vol &.

!# Uppsättning av lätt attackdivision. CE ! till CF &, 
%(/! !#"&. E !(H), Exp, F I, vol (&.

%) Kompendium Flygvapnet, december !#,&, sid. 
!!$–!%).

%! Utredning beträ+ande SK $)B/C utnyttjande som 
lätt attack. CE ! till CFV, %%/& !#"). E !(H), Exp, 
F I, vol *!.

%% Organisationsmål mm för delprogram *.)( Attack-
förband. CFV till E !, !!/& !#"$. FS(H), Central-
exp, B I, vol !)); Basbesök vid O-baser lätt attack. 
E ! till CF (, etc., %#/$ !#,!. E !(H), Exp, F I, vol 
"".

%* Krigs- och fredsfördelning av fpl SK $)… FS/C till 
CFMV-F, etc., !%/, !#"". . FS(H), Centralexp, B I, 
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%( Beredskap och mobilisering lätt attack. E ! till 
CFV, %(/& !#"". E !(H), Exp, F I, vol &$; CFV till 
MB Ö, etc., %$/, !#"". FS(H), Centralexp, B I, vol 
!!&.

%& Hugemark, sid. !*%.
%$ Materiel för samverkan… FS, %*.!%.$&. FS(H), 

Centralexp, F I, vol (".
%" Orientering om lätta attack'ygsystemet. E ! till 

ÖB, etc., %!/!% !#"$. E !(H), Exp, F I, vol (,; FV 
krigsorganisationsplan, bilaga &… CFV till ÖB, 
etc., &/( !#"". Centralexp, B I, vol !)#.

%, http://www.geocities.com/valpclub/raptgbil.html
%# Kompendium Flygvapnet, december !#,&, sid. 

!!$–!%).
*) Orientering om lätta attack'ygsystemet. E ! till 

ÖB, etc., %!/!% !#"$. E !(H), Exp, F I, vol (,.
*! Tode, meddelande till förf. ,/!% %))#.
*% Erfarenheter från SK $) deltagande i BMÖ-S"(. 

CE ! till CFS, %/, !#"(. E !(H), Exp, F I, vol (!.
** Erfarenheter av ledning och insats av SK $) un-

der VÄST-"(. CE ! till ÖB, etc., !$/$ !#"&. E !(H), 
Exp, F I, vol ((.

Med hänsyn till den förestående avvecklingen upphörde utbildningen inom lätt at-
tack redan våren 199666 och därmed kan man säga att en över 25 år lång epok i flygvap-
nets historia var slut.

Dörfer, sid. 96.
2. CFV syn på lydnadsalternativet..., CFV till ÖB,

4/9 1975. FS(H), Centralexp, B I, vol 9o; Direktiv
för fortsatt utredning av SK 6o införande i krigs-
org. FS/C till CFst, etc., 7/2 1969. FS(H), Central-
exp, F I, vol 12.3.

3 Utredning beträffande SK 6oB/C utnyttjande som
lätt attack. CE 1 till CFV, 2.2/5 1970. E i(H), Exp,
F I, vol 31.

4 Proposition 1971:1 angående statsverkets tillstånd
och behov under budgetåret 1971/72; Proposition
1971:11 angående vissa organisations- och anslags-
frågor m.m. rörande försvaret.

5 Utredning beträffande SK 6oB/C utnyttjande som
lätt attack. CE, till CFV, 2.2/5 1970. E i(H), Exp,
F I, vol 31.

6 SK 6oB/C införande i FV freds- och krigsorgani-
sation. FS/C till CE I, etc., I/II 1972. FS(H), Cen-
tralexp, F I, vol 195; CE I operativa order OpO
1974, 31/5 1974. CE I(KH), F I, vol 5.

7 CE  r operativa order, kuppförvarsorder och under-
rättelseplan... CE t i l l  Milostab S, etc., 1/9 1972.
E 1(H), Exp, F I, vol 37.

8 C E  I operativa order Op° 1974, 31.5.1974.
CE r(KH), F I, vol 5.

9 CFV syn på lydnadsalternativet..., CFV till ÖB,
4/9 1975. FS(H), Centralexp, B I, vol 9o.

10 Orientering om lätta attackflygsystemet. E 1 till
ÖB, etc., 2.1/12 1976. E 1(H), Exp, F I, vol 48.

II Orientering om SK 6o operativa any. FS, 2.4.10.66.
FS(H), Centralexp, F I, vol 62.

12. Utredning beträffande SK 6oB/C utnyttjande som
lätt attack. CE, till CFV, 2.2/5 1970. E i(H), Exp, F
I, vol 31; Operativ inriktning av flygbassystemet. E
till CFV, 14/12 1970. E I(KI-1), B I, vol 4; Krigsam-
munitionsplan för fpl AJ 37 och SK 6oB/C. CE
till FMV-F:Vac, 1/61972. E 1(H), Exp, F I, vol 38.

13 Flygvapennytt nr z-31971, sid. 29.
14 SK 6oB/C införande i FV freds- och krigsorgani-

sation. FS/C till CE I, etc., I/II 1972.. FS(H), Cen-
tralexp, F I, vol 195; Flygvapennytt nr 11973, sid.
15; Fernander, Karl-Eric, Första flygeskadern diri-
gent med "ÖB:s klubba'. I: Flygvapennytt nr 4 1972,
sid.35.

15 SK 6oBC. Taktisk utprovning av insats mot hkp.
E t i l l  Ca, CFV, 16/11 1976. E 1(H), Exp, F I, vol
48.

16 CE I operativa order, kuppförvarsorder och under-
rättelseplan... CE t i l l  Milostab S, etc., 1/9 1972.

E i(H), Exp, F I, vol 37; Fpl SK 6o. Mobiliserings-
ansvar efter 1973/1974-, CFV till MB S, etc., 26/2
1973. FS(H), Centralexp, F I, vol 219; Fpl SK 6o.
Mobiliseringsansvar... CE, till CFV, etc., 21/3
1973. E r(H), Exp, F I, vol 40; Fpl SK 6o. Fördel-
ning och tilldelning av flygplan..., CFV till FMV-
F, etc., 27/51974. FS(H), Centralexp, B I, vol 67.

17 B3IA. Basfrågor. Probleminventering. FMV-F till
FS/Stud, 6/61978. FMV(H), Huvudavd för flyg-
materiel, Huvudavd..exp, F I, vol 766.

18 CE I operativa order Op0 1974, 31.5.1974.
CE '(KH), F I, vol 5.

19 Uppsättning av lätt attackdivision. CE 1 till CF 5,
24/11975. E r(H), Exp, F I, vol 45.

20 Kompendium Flygvapnet, december 1985, sid.
116-12o.

21 Utredning beträffande SK 6oB/C utnyttjande som
lätt attack. CE I till CFV, 22./5 1970. E i(H), Exp,
F I, vol 31.

22 Organisationsmål mm för delprogram 3.04 Attack-
förband. CFV till E 11/5 1976. FS(H), Central-
exp, B I, vol mo; Basbesök vid 0-baser lätt attack.
E I till CF 4, etc., 29/61981. E 1(H), Exp, F I, vol
77.

2.3 Krigs- och fredsfördelning av fpl SK 6o... FS/C till
CFMV-F, etc., 12/8 1977.. FS(H), Centralexp, B I,
vol 114.

2.4 Beredskap och mobilisering lätt attack. E 1 till
CFV, 2.4/5 1977. E r(H), Exp, F I, vol 56; CFV till
MB Ö, etc., z6/8 1977. FS(H), Centralexp, B I, vol
115.

2.5 Hugemark, sid. 132.
26 Materiel för samverkan... FS, 23.12.65. FS(H),

Centralexp, F I, vol 47.
27 Orientering om lätta attackflygsystemet. E I till

ÖB, etc., 21/12.1976. E i(H), Exp, F I, vol 48; FV
krigsorganisationsplan, bilaga 5... CFV till ÖB,
etc., 5/4 1977. Centralexp, B I, vol 109.

28 http://www.geocities.com/valpclub/raptgbil.html
29 Kompendium Flygvapnet, december 1985, sid.

116-12o.
3o Orientering om lätta attackflygsystemet. E I till

ÖB, etc., 21/12.1976. E i(H), Exp, F I, vol 48.
31 Tode, meddelande till förf. 8/12 2009.
32. Erfarenheter från SK 6o deltagande i BMÖ-574.

CE I till CFS, 2/8 1974. E r(H), Exp, F I, vol 41.
33 Erfarenheter av ledning och insats av SK 6o un-

der VÄST-74. CE t i l l  ÖB, etc., 16/61975. E ,(H),
Exp, F I, vol 44.
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$% Spanings&yggruppernas uppgifter mm. E ! till 
CFV, !$/' !("). E !(H), Exp, F I, vol !#*; Basplan 
+". CE ! yttrande. E ! till CFst, ')/* !(++. E !(H), 
Exp, F I, vol *); Danielsson, Rolf, Vårt spanings!yg 
av i dag, i: Flygvapennytt nr ! !("#, sid. '".

$* Krigs- och fredsfördelning av fpl SK )#… FS/C till 
CFMV-F, etc., !'/" !(++. . FS(H), Centralexp, B I, 
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$) Proposition!(+)/++:+% om inriktningen av säker-
hetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveck-
ling; Riksdagsskrivelse !(+)/++:$!!, '+/* !(++.
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vol '.
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Bert Stenfeldts privata arkiv.

*+ Pihlemark, Stellan, Försvarets årsredovisning, i: Flyg-
vapennytt nr * !((%, och Sänkt ambition "%/"& hjäl-
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*( CE ! inledning, !(($ års eskadermöte, !(($-!'-#). 
Bert Stenfeldts privata arkiv.

)# Mats Jansson, meddelande till förf.+/ !! '##(.
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FMV:FML, !'.%.!((%; SK )# motorbyte… FMO 
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tack. FMO till FMV, FKN, '$/) !((%. E !, Sekt ', 
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35 Krigs- och fredsfördelning av fpl SK 6o... FS/C till
CFMV-F, etc., 12/8 1977. . FS(H), Centralexp, B I,
vol 114.
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hetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveck-
ling; Riksdagsskrivelse 1976/77:311, 27/51977.
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och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta
utveckling; Flygvapennytt nr z 1982, sid. 39; Reger-
ingens proposition 1982/83:100; Riksdagsskivelse
1982/83:271, 28/4 1983.

38 Flygvapennytt nr 11983, sid. 24-25.
39 Kompletteringsflygning med fpl SK 6o. CFV till

FMV, 8/3 1983. E I, Sekt 2, F I, voli.
40 Fördelning av SK 6o i fred. E 1 till CFV, 14/3 1984.
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till CFV, etc., 7/12 1976. E 1(H), Huvudexp, F I,
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MHS, 18/12 1986.
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Bert Stenfeldts privata arkiv.
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flygvapen, i: Flygvapennytt nr 2. 1996, sid. 4.
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". Eskaderns ledning

Då andra världskriget bröt ut den ! september !#$# utfärdade CFV order om uppsät-
tande av %ygeskadern, det dåvarande %ygvapnets enda större operativa krigsförband. 
Chefen för %ygeskadern, vilken hade införts i krigsorganisationen genom !#$& års för-
svarsbeslut, skulle i krig föra befälet över de förband som ingick. Vilka förband som 
detta gällde kunde ändras allteftersom. Fredsuppgiften för eskaderchefen var att plan-
lägga, inspektera och leda större övningar. Chefen för %ygstaben, Bengt Nordenskiöld, 
blev från och med den ' september !#$# chef för %ygeskadern.

Under beredskapsåren hade %ygeskadern sin uppehållsplats (upl) i krig förlagd till 
Karlsborg, vilket innebar att den låg geogra(skt fördelaktigt, mitt inne i %ygvapnets 
centrala, bakre basområde. Till en början användes lokaler inom Karlsborgs fästnings 
murar, men senare %yttade man till Underbackens gård, cirka ) kilometer därifrån. 

CE 1 Björn Bjuggren vände sig 
med skärpa emot alla idéer 
om decentraliserad ledning 
av E 1 och ville behålla den or-
ganisation med självständig 
eskaderchef som vuxit fram. 
Försvarsminister Torsten Nilsson 
och överste Björn Bjuggren vid 
Flygvapenövningen 1953. Bjug-
gren befordrades till general-
major 1954. 
Foto Krigsarkivet.

8. Eskaderns ledning

Då andra världskriget bröt ut den i september 1939 utfärdade CFV order om uppsät-
tande av flygeskadern, det dåvarande flygvapnets enda större operativa krigsförband.
Chefen för flygeskadern, vilken hade införts i krigsorganisationen genom 1936 års för-
svarsbeslut, skulle i krig föra befälet över de förband som ingick. Vilka förband som
detta gällde kunde ändras allteftersom. Fredsuppgiften för eskaderchefen var att plan-
lägga, inspektera och leda större övningar. Chefen för flygstaben, Bengt Nordenskiöld,
blev från och med den 5 september 1939 chef för flygeskadern.

Under beredskapsåren hade flygeskadern sin uppehållsplats (upl) i krig förlagd till
Karlsborg, vilket innebar att den låg geografiskt fördelaktigt, mitt inne i flygvapnets
centrala, bakre basområde. Till en början användes lokaler inom Karlsborgs fästnings
murar, men senare flyttade man till Underbackens gård, cirka 2 kilometer därifrån.

CE 1 Björn Bjuggren vände sig
med skärpa emot alla i&er
om decentraliserad ledning
av E 1 och ville behålla den or-
ganisation med självständig
eskaderchef som vuxit fram.
Försvarsminister Torsten Nilsson
och överste Björn Bjuggren vid
Flygvapenövningen 1953. Bjug-
gren befordrades till general-
major 1954.
Foto Krigsarkivet.
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I fred fanns stabsplatsen i Stockholm. Själva $ygeskadern upplöstes under senare delen 
av !%&', men eskaderstaben behölls och i och med !%&# års försvarsbeslut skulle fyra 
$ygeskadrar vara ständigt organiserade.!

Även sedan den ursprungliga $ygeskadern övergått i Första $ygeskadern (E !) !%&( 
behöll man samma upl. Där var man kvar till !%&", då man $yttade krigsuppehålls-
platsen till Lidköping. Sedan gammalt var F ) i Karlsborg mobiliseringsmyndighet för 
eskaderstaben, men vid övningar i fred användes i stället Såtenäs som upl. Troligen 
!%*) $yttades man till ålderdomshemmet i Ardala, några kilometer väster om Skara, 
där CE ! och Flybo W (Flygbasområde Väst) skulle ha gemensam upl i krig. Eftersom 
dessa lokaler i fred hade annan användning kunde de dock disponeras och iordning-
ställas för sitt militära syfte först efter mobilisering, vilket efterhand kom att ses som 
en betydande olägenhet.#

På grund av ”kommunikationer och bostadsförhållanden” ville Björn Bjuggren $ytta 
fredsuppehållsplatsen från Stockholm till Göteborg. Han angav som ytterligare argu-
ment för den föreslagna ändringen att $ygvapnet genom att $ytta Första $ygeskaderns 
stab till Göteborg kunde ”visa ’$agg’ på Västkusten (i rikets andra stad)”. Så blev det 
och hösten !%*+ $yttade E !:s stab från Tre Vapen (”Tegelhögen”) på Gärdet i Stock-
holm till Göteborg, där de av Andra $ygeskaderns stab tidigare använda lokalerna över-
togs. Det var sannolikt i samband med om$yttningen som Sektion I och II tillkom i 
stabens organisation.(

Ny krigsuppehållsplats för ledningen
Vid denna tid började man fundera på om inte E ! borde ha en redan i fred instal-
lationsmässigt och forti,katoriskt väl förberedd krigsuppehållsplats, från vilken led-
ningen vid mobilisering omedelbart kunde sättas igång. CE ! beordrades av CFV att 
undersöka om det gick att hyra lämpliga lokaler för detta ändamål inom Skara-Lidkö-
pingsområdet. Läget skulle bestämmas av tillgång till samband, samt möjlighet till in-
synsskydd och utspridning. För att minska risken för $yganfall ,ck inte platsen ligga 
närmare än tio km från $ygbaserna i området. Vissa delar av eskaderledningen skulle 
kunna behålla den uppehållsplats i Ardala som tidigare användes och den nya platsen 
skulle inrättas främst för den operativa delen av ledningen, det vill säga den del som 
måste kunna verka omedelbart vid ett krigsutbrott.

”Mycket tyder på att man redan i fred bör bygga upp en upl – någonting liknande 
lfc”, skrev Björn Bjuggren. Under eskaderövningen !%*" arbetade man i provisoriska 
lokaler, men en arbetsgrupp tillsattes för att detaljutforma en ny uppehållsplats. Det 
visade sig att Stora Bjurums herrgård, belägen !& km söder om Skara, stod tom och 
skulle kunna gå att hyra. Där fanns möjlighet till spridd förläggning och själva herrgår-
den hade tolv rum i fyra våningar, varav ett cirka !'' m# stort.

CFV ville emellertid ha ett billigare alternativ och därför letade man i stället efter 
lokaler tillhöriga Kronan. Sådana hittade man i Axvall, där bra telefonförbindelser och 
radiolänkmöjlighet fanns. CE ! föreslog därför, och ,ck snart också tillstånd att hyra 
lokaler i Axvall så att denna upl kunde göras i ordning i tid till $ygvapenövningen !%*%. 

I fred fanns stabsplatsen i Stockholm. Själva flygeskadern upplöstes under senare delen
av 194o, men eskaderstaben behölls och i och med 1942 års försvarsbeslut skulle fyra
flygeskadrar vara ständigt organiserade.'

Även sedan den ursprungliga flygeskadern övergått i Första flygeskadern (E I) 1943
behöll man samma upl. Där var man kvar till 1948, då man flyttade krigsuppehålls-
platsen till Lidköping. Sedan gammalt var F 6 i Karlsborg mobiliseringsmyndighet för
eskaderstaben, men vid övningar i fred användes i stället Såtenäs som upl. Troligen
1956 flyttades man till ålderdomshemmet i Ardala, några kilometer väster om Skara,
där CE 1 och Flybo W (Flygbasområde Vast) skulle ha gemensam upl i krig. Eftersom
dessa lokaler i fred hade annan användning kunde de dock disponeras och iordning-
ställas för sitt militära syfte först efter mobilisering, vilket efterhand kom att ses som
en betydande olägenhet.

På grund av "kommunikationer och bostadsförhållanden" ville Björn Bjuggren flytta
fredsuppehållsplatsen från Stockholm till Göteborg. Han angav som ytterligare argu-
ment för den föreslagna ändringen att flygvapnet genom att flytta Första flygeskaderns
stab till Göteborg kunde "visa 'flagg' på Västkusten (i rikets andra stad)". Så blev det
och hösten 1957 flyttade E Es stab från Tre Vapen ("Tegelhögen") på Gärdet i Stock-
holm till Göteborg, där de av Andra flygeskaderns stab tidigare använda lokalerna över-
togs. Det var sannolikt i samband med omflyttningen som Sektion I och II tillkom i
stabens organisation.;

Ny krigsuppehållsplats för ledningen
Vid denna tid började man fundera på om inte E 1 borde ha en redan i fred instal-
lationsmässigt och fortifikatoriskt väl förberedd krigsuppehållsplats, från vilken led-
ningen vid mobilisering omedelbart kunde sättas igång. CE 1 beordrades av CFV att
undersöka om det gick att hyra lämpliga lokaler för detta ändamål inom Skara-Lidkö-
pingsområdet. Läget skulle bestämmas av tillgång till samband, samt möjlighet till in-
synsskydd och utspridning. För att minska risken för flyganfall fick inte platsen ligga
närmare än tio km från flygbaserna i området. Vissa delar av eskaderledningen skulle
kunna behålla den uppehållsplats i Ardala som tidigare användes och den nya platsen
skulle inrättas främst för den operativa delen av ledningen, det vill säga den del som
måste kunna verka omedelbart vid ett krigsutbrott.

"Mycket tyder på att man redan i fred bör bygga upp en upl — någonting liknande
lfc", skrev Björn Bjuggren. Under eskaderövningen 1958 arbetade man i provisoriska
lokaler, men en arbetsgrupp tillsattes för att detaljutforma en ny uppehållsplats. Det
visade sig att Stora Bjurums herrgård, belägen 14 km söder om Skara, stod tom och
skulle kunna gå att hyra. Där fanns möjlighet till spridd förläggning och själva herrgår-
den hade tolv rum i fyra våningar, varav ett cirka Too mz stort.

CFV ville emellertid ha ett billigare alternativ och därför letade man i stället efter
lokaler tillhöriga Kronan. Sådana hittade man i Axvall, där bra telefonförbindelser och
radiolänkmöjlighet fanns. CE 1 föreslog därför, och fick snart också tillstånd att hyra
lokaler i Axvall så att denna upl kunde göras i ordning i tid till flygvapenövningen 1959.
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Fortfarande var tanken att Ardala skulle behållas för de icke operativa delarna av sek-
tion II, samt för att fungera som reservuppehållsplats.$

I början av !%&% föreslog dock CE ! att man i stället skulle använda baracker på det 
gamla krigs'ygfältet vid Jonstorp, fält (, inte långt från Ardala, för detta ändamål. CFV 
godkände förslaget och passade samtidigt på att påpeka hur viktigt det var för skyddet 
att existensen av denna upl hemlighölls. Anläggningen skulle ordnas genom 'yttning 
och sammanbyggnad av be)ntliga baracker. Den nya krigsuppehållsplatsen byggdes 
upp under sommaren och blev klar i pro visoriskt skick två veckor innan !%&% års eska-
derövning skulle börja.&

Senare moderniserades anläggningen och byggdes ut ytterligare. De byggnader som 
tillhörde CE ! upl var belägna i skogsdungar strax norr om fält (, i det område där 
de gamla 'ygplansvärnen från beredskapstiden tidigare legat. Själva huvudbyggnaden 
innehöll cirka *& rum, en ordersal och ett stort operationsrum, och i en tillbyggnad 
fanns bland annat pentry, dagrum och sovhytter.+

Den lokala ledningen vid en O-bas attack bestod vid denna tid av en attackchef och 
en baschef. En attackcentral (AC) skulle vara ordnad tre–sju km från fältet i anslutning 
till basbataljonsstabens tjänstgöringslokaler. Vidare skulle en kommandocentral (KC) 
anordnas i anslutning till uppställningsområdet och den skulle vid behov bemannas 
av personal ur AC. Flygledning (fyl) placerades så att åtminstone en del av bansyste-
met kunde överblickas, om möjligt i KC. Tidigare kommandoplats (kpl) och bascen-
tral utgick.(

Hur ledningsorganisationen i stort skulle se ut och anpassas efter förändrade förut-
sättningar hade vid denna tid redan diskuterats i 'era år. I och med att 'ygmaterielen 
utvecklades började det tidigare arbetssättet och den invanda organisationen bli otids-
enliga. Efter 'ygvapenövningen !%&+ skrev Bjuggren till CFV att ”nuvarande princip 
för attackeskaderns ledning synes icke vara rationell”. Dels fanns det för få kvali)cerade 
befattningshavare, dels var telefonförbindelserna alldeles för dåliga.

Orderarbetet skedde på fyra olika ställen:
!. Flygledningen, det vill säga 'ygstabens operationsavdelning (FS/Op), skötte reg-

lering och order i stort.
*. Eskaderstaben svarade för planläggning, reglering av förbandens uppgifter, tider 

och anfallsmål, ofta även 'ygvägar och 'yghöjder.
#. Flottiljstaberna genomförde sedan detaljplanläggningen och gav order med tak-

tiska föreskrifter och detaljer som utrustning, målfördelning och tidtabell.
$. Divisionsstaberna slutligen gav order angående detaljer som målfördelning inom 

divisionen, indelning, och så vidare.
Systemet medgav inte rationellt utnyttjande av tillgänglig personal, främst i eskader- 
och 'ottiljstaberna, och man hade där svårt att hinna med sina uppgifter på ett bra 
sätt. Det stora problemet var att man i stor utsträckning utförde dubbelarbete. De sam-
bandsmedel som stod till buds hade för låg kapacitet och kryptotjänsten räckte inte 
till för alla meddelanden som måste skickas. När A #* Lansen kom i tjänst så skulle det 
komma att krävas ett avsevärt ökat planläggningsarbete. Bland annat skulle det bli 'er 

Fortfarande var tanken att Ardala skulle behållas för de icke operativa delarna av sek-
tion II, samt för att fungera som reservuppehållsplats.4

I början av 1959 föreslog dock CE 1 att man i stället skulle använda baracker på det
gamla krigsflygfältet vid Jonstorp, fält 7, inte långt från Ardala, för detta ändamål. CFV
godkände förslaget och passade samtidigt på att påpeka hur viktigt det var för skyddet
att existensen av denna upl hemlighölls. Anläggningen skulle ordnas genom flyttning
och sammanbyggnad av befintliga baracker. Den nya krigsuppehållsplatsen byggdes
upp under sommaren och blev klar i provisoriskt skick två veckor innan 1959 års eska-
derövning skulle börjas

Senare moderniserades anläggningen och byggdes ut ytterligare. De byggnader som
tillhörde CE 1 upl var belägna i skogsdungar strax norr om fält 7, i det område där
de gamla flygplansvärnen från beredskapstiden tidigare legat. Själva huvudbyggnaden
innehöll cirka 25 rum, en ordersal och ett stort operationsrum, och i en tillbyggnad
fanns bland annat pentry, dagrum och sovhytter.6

Den lokala ledningen vid en 0-bas attack bestod vid denna tid av en attackchef och
en baschef. En attackcentral (AC) skulle vara ordnad tre—sju km från fältet i anslutning
till basbataljonsstabens tjänstgöringslokaler. Vidare skulle en kommandocentral (KC)
anordnas i anslutning till uppställningsområdet och den skulle vid behov bemannas
av personal ur AC. Flygledning (fyl) placerades så att åtminstone en del av bansyste-
met kunde överblickas, om möjligt i KC. Tidigare kommandoplats (kpl) och bascen-
tral utgick.?

Hur ledningsorganisationen i stort skulle se ut och anpassas efter förändrade förut-
sättningar hade vid denna tid redan diskuterats i flera år. I och med att flygmaterielen
utvecklades började det tidigare arbetssättet och den invanda organisationen bli otids-
enliga. Efter flygvapenövningen 1956 skrev Bjuggren till CFV att "nuvarande princip
för attackeskaderns ledning synes icke vara rationell". Dels fanns det för få kvalificerade
befattningshavare, dels var telefonförbindelserna alldeles för dåliga.

Orderarbetet skedde på fyra olika ställen:
1. Flygledningen, det vill säga flygstabens operationsavdelning (FS/Op), skötte reg-

lering och order i stort.
2. Eskaderstaben svarade för planläggning, reglering av förbandens uppgifter, tider

och anfallsmål, ofta även flygvägar och flyghöjder.
3. Flottiljstaberna genomförde sedan detaljplanläggningen och gav order med tak-

tiska föreskrifter och detaljer som utrustning, målfördelning och tidtabell.
4. Divisionsstaberna slutligen gav order angående detaljer som målfördelning inom

divisionen, indelning, och så vidare.
Systemet medgav inte rationellt utnyttjande av tillgänglig personal, främst i eskader-
och flottiljstaberna, och man hade där svårt att hinna med sina uppgifter på ett bra
sätt. Det stora problemet var att man i stor utsträckning utförde dubbelarbete. De sam-
bandsmedel som stod till buds hade för låg kapacitet och kryptotjänsten räckte inte
till för alla meddelanden som måste skickas. När A 32 Lansen kom i tjänst så skulle det
komma att krävas ett avsevärt ökat planläggningsarbete. Bland annat skulle det bli fler
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lastalternativ än tidigare att ta hänsyn till, vilka krävde noggrann vapenverkansanalys 
och operativ analys av kvali$cerade specialister, och detta måste utföras i eskadersta-
ben. Man räknade med ett i tid utökat uppträdande under större del av dygnet, vilket 
dessutom skulle medföra kontinuerlig tjänst dygnet runt.

Ett annat problem var rent organisatoriskt. Med sex O-baser skulle de fyra %ot-
tiljstaberna inte längre passa in i organisationen. Det vore bättre att ge order direkt till 
förbanden och avska&a %ottiljstaberna, ansåg CE !. Eskaderledningen skulle då kunna 
ingå i högkvarteret, eller ha sin uppehållsplats omedelbart i närheten av högkvarterets 
uppehållsplats. CE ! föreslog vidare att attackeskadern skulle krigsorganiseras i sex för-
band med två divisioner i varje, i stället för det vanliga i %ygvapnet: %ottiljer med tre 
divisioner vardera. Som reserv för de dåliga telefonförbindelserna ville CE ! ha snabba 
sambands%ygplan, eventuellt helikoptrar, till sitt förfogande.

I april !'() hade CE ! ett mer utarbetat förslag i denna riktning klart. Flottiljstaber-
na borde utgå, skrev han, och personalen inlemmas i eskaderstaben. Vid varje O-bas 
behövdes en organisation som tog emot order och e&ektuerade dem, dygnet runt. Här 
föreslogs att det på varje bas skulle $nnas en kommandoplatschef (befattningsbeteck-
ning senare ändrad till attackadjutant) och tre så kallade attackchefer skulle ansvara för 
två baser vardera. Ledningspersonal måste också $nnas för planerad ombasering av för-
band till Norra Norrland.

Allt detta krävde en förbättring av teleförbindelserna och utbyggnad borde ske av 
radiolänk, *ärrskrift och telefax. Krypteringen borde automatiseras. Om order sändes 
med mc-ordonnans från upl i Ardala tog det knappt ! timme och !( minuter för den 
att nå fram till O-baserna som alla låg inom (( km avstånd (utom Karlsborg, )( km). 
Fördelen med att sända order med mc-ordonnans var att de kunde vara i klartext så att 
man slapp den tidsödande krypteringen."

I och med att %ygvapnet införde en speciell sambands%ygorganisation !'(" $ck CE ! 
en egen sambandsresurs till sitt förfogande. Det var !. %ygsambandsgruppen med tre, 
senare fem %ygplan av typ Sk !+ och två S !# Fieseler Storch, som skulle mobiliseras 
av F + och baseras på ett %ygfält i närheten av CE ! upl. Gruppen utgångsbaserades på 
fält + Hasslösa. På grund av brist på Sk !+ i krigsorganisationen kom de tre Sk !+ som 
fanns att tillgå att kompletteras med en S !# från F ' och tre Sk (, från F (.'

Ändring av flygvapnets eskaderorganisation
Man hade sedan länge velat införa en enhetlig militär geogra$sk indelning av landet 
och i maj !'(+ fattade riksdagen beslut om ny organisation för försvaret. Samtidigt skul-
le de ändringar i den militära organisationen som blev en följd av detta genomföras och 
CFV hade redan i juni !'(( lämnat ett förslag om ny regional ledningsorganisation för 
%ygvapnet. Riksdagens beslut innebar att luftbevakning och bas- och underhållstjänst, 
som tidigare hållits samman av %ygbasområdesstaberna, samt jaktförsvaret $ck en en-
hetlig ledning. Landet delades in i tre eskaderområden: E - i södra Sverige, E . i Mel-
lansverige och E # i norra Sverige.!,

Den nya organisationen infördes fullt ut den ! oktober !'(). E ! med fredsuppehålls-

lastalternativ än tidigare att ta hänsyn till, vilka krävde noggrann vapenverkansanalys
och operativ analys av kvalificerade specialister, och detta måste utföras i eskadersta-
ben. Man räknade med ett i tid utökat uppträdande under större del av dygnet, vilket
dessutom skulle medföra kontinuerlig tjänst dygnet runt.

Ett annat problem var rent organisatoriskt. Med sex 0-baser skulle de fyra flot-
tiljstaberna inte längre passa in i organisationen. Det vore bättre att ge order direkt till
förbanden och avskaffa flottiljstaberna, ansåg CE 1 Eskaderledningen skulle då kunna
ingå i högkvarteret, eller ha sin uppehållsplats omedelbart i närheten av högkvarterets
uppehållsplats. CE 1 föreslog vidare att attackeskadern skulle krigsorganiseras i sex för-
band med två divisioner i varje, i stället för det vanliga i flygvapnet: flottiljer med tre
divisioner vardera. Som reserv för de dåliga telefonförbindelserna ville CE 1 ha snabba
sambandsflygplan, eventuellt helikoptrar, till sitt förfogande.

I april 1957 hade CE 1 ett mer utarbetat förslag i denna riktning klart. Flottiljstaber-
na borde utgå, skrev han, och personalen inlemmas i eskaderstaben. Vid varje 0-bas
behövdes en organisation som tog emot order och effektuerade dem, dygnet runt. Här
föreslogs att det på varje bas skulle finnas en kommandoplatschef (befattningsbeteck-
ning senare ändrad till attackadjutant) och tre så kallade attackchefer skulle ansvara för
två baser vardera. Ledningspersonal måste också finnas för planerad ombasering av för-
band till Norra Norrland.

Allt detta krävde en förbättring av teleförbindelserna och utbyggnad borde ske av
radiolänk, fjärrskrift och telefax. Krypteringen borde automatiseras. Om order sändes
med mc-ordonnans från upl i Ardala tog det knappt 1 timme och 15 minuter för den
att nå fram till 0-baserna som alla låg inom 55 km avstånd (utom Karlsborg, 75 km).
Fördelen med att sända order med mc-ordonnans var att de kunde vara i klartext så att
man slapp den tidsödande krypteringen.'

I och med att flygvapnet införde en speciell sambandsflygorganisation 1958 fick CE 1
en egen sambandsresurs till sitt förfogande. Det var 1. flygsambandsgruppen med tre,
senare fem flygplan av typ Sk 16 och två S 14 Fieseler Storch, som skulle mobiliseras
av F 6 och baseras på ett flygfält i närheten av CE 1 upl. Gruppen utgångsbaserades på
filt 6 Hasslösa. På grund av brist på Sk 16 i krigsorganisationen kom de tre Sk 16 som
fanns att tillgå att kompletteras med en S 14 från F 9 och tre Sk 5o från F 5.9

Ändring av flygvapnets eskaderorganisation
Man hade sedan länge velat införa en enhetlig militär geografisk indelning av landet
och i maj 1956 fattade riksdagen beslut om ny organisation för försvaret. Samtidigt skul-
le de ändringar i den militära organisationen som blev en följd av detta genomföras och
CFV hade redan i juni 1955 lämnat ett förslag om ny regional ledningsorganisation för
flygvapnet. Riksdagens beslut innebar att luftbevakning och bas- och underhållstjänst,
som tidigare hållits samman av flygbasområdesstaberna, samt jaktförsvaret fick en en-
hetlig ledning. Landet delades in i tre eskaderområden: E 2 i södra Sverige, E 3 i Mel-
lansverige och E 4 i norra Sverige."

Den nya organisationen infördes fullt ut den 1 oktober 1957. E 1 med fredsuppehålls-
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plats i Göteborg $ck emellertid, till skillnad från de andra eskadrarna, inget territoriellt 
ansvar och påverkades inte av omorganisationen, även om vissa ändringar genomför-
des även där. CE ! hade, som redan nämnts, föreslagit att %ottiljstaberna skulle utgå ur 
krigsorganisationen. Divisionerna skulle i stället lyda direkt under CE ! och en förstärkt 
eskaderledning. För uppgifter vid baserna skulle tillsättas attackchefer (en för fyra divi-
sioner) och attackadjutanter (en per O-bas).

Trots vissa olägenheter med förslaget ansåg CE ! att det måste genomföras, efter-
som personaltillgången inte räckte till att bemanna gällande organisation. I avvaktan 
på CFV:s beslut $ck därför %ottiljcheferna direktiv om att vid eventuellt krigsutbrott 
så skulle den nya organisationen tillämpas, eftersom gällande organisation inte längre 
var funktionsduglig. De största problemen uppstod vid användning av T-bas och ett 
antal praktiska prov och teoretiska spel genomfördes, vilka CE ! ansåg visade att den 
föreslagna organisationen var riktig. Ett annat resultat av dessa försök var slutsatsen att 
attackföretag helst borde insättas från O-bas. T-baserna skulle endast användas som 
snabbtankningsstationer, eftersom företag som startade därifrån ställde för stora krav på 
ledningen och verkade extra nedslitande på personalen. Långa uppehåll på T-bas ökade 
sårbarheten och där fanns dessutom sämre möjligheter att välja ammunitionsalternativ.

Nu föreslogs även tillkomst av särskilda attack- och spaningsstridsledare i luftför-
svarscentralerna (asstril, tre i eskader-lfc och en i angränsande lfc), vilket man tänkte 
prova under praktiska förhållanden i samband med eskaderövningen hösten !&#".!! 
CFV godkände den av CE ! föreslagna centraliseringen av E !:s operativa ledning att 

Större delen av E 1:s stab samlad runt en Viggensimulator på F 14 i Halmstad, maj 1971, bland andra Bewe, 
Fernander, Jufors, Odqvist (sittande, CE 1) Hedberg, Junggren, Stenfeldt, Helgée, Dahlgren, Forsberg och 
Pentinen (senare Facht). Foto SFF.

I

. 1 1 1 T
Större delen av E 1:s stab samlad runt en Viggensimulator på F 14 i Halmstad, maj 1971, bland andra Bewe,
Fernander, Jufors, Odqvist (sittande, CE 1) Hedberg, Junggren, Stenfeldt, Hel0e, Dahlgren, Forsberg och
Pentinen (senare Facht). Foto SFF

plats i Göteborg fick emellertid, till skillnad från de andra eskadrarna, inget territoriellt
ansvar och påverkades inte av omorganisationen, även om vissa ändringar genomför-
des även där. CE i hade, som redan nämnts, föreslagit att flottiljstaberna skulle utgå ur
krigsorganisationen. Divisionerna skulle i stället lyda direkt under CE i och en förstärkt
eskaderledning. För uppgifter vid baserna skulle tillsättas attackchefer (en för fyra divi-
sioner) och attackadjutanter (en per 0-bas).

Trots vissa olägenheter med förslaget ansåg CE i att det måste genomföras, efter-
som personaltillgången inte räckte till att bemanna gällande organisation. I avvaktan
på CFV:s beslut fick därför flottiljcheferna direktiv om att vid eventuellt krigsutbrott
så skulle den nya organisationen tillämpas, eftersom gällande organisation inte längre
var funktionsduglig. De största problemen uppstod vid användning av T-bas och ett
antal praktiska prov och teoretiska spel genomfördes, vilka CE i ansåg visade att den
föreslagna organisationen var riktig. Ett annat resultat av dessa försök var slutsatsen att
attackföretag helst borde insättas från 0-bas. T-baserna skulle endast användas som
snabbtankningsstationer, eftersom företag som startade därifrån ställde för stora krav på
ledningen och verkade extra nedslitande på personalen. Långa uppehåll på T-bas ökade
sårbarheten och där fanns dessutom sämre möjligheter att välja ammunitionsalternativ.

Nu föreslogs även tillkomst av särskilda attack- och spaningsstridsledare i luftför-
svarscentralerna (asstril, tre i eskader-lfc och en i angränsande lfc), vilket man tänkte
prova under praktiska förhållanden i samband med eskaderövningen hösten I958.'
CFV godkände den av CE i föreslagna centraliseringen av E i:s operativa ledning att
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ligga till grund för fortsatta försök och CE ! $ck tillstånd att prova den nya organisatio-
nen under E !:s eskaderövning !%&". Möjligheten att avdela ett mindre antal attack- och 
spaningsstridsledare till eskader-lfc skulle prövas, liksom organisation av ledningsgrup-
per beredda att utgå till lfc för operativ ledning av attackförband.!'

Övningen i september !%&" visade att den nya organisationen efter smärre juste-
ringar fungerade. Den nya staben som var sammansatt av personal från olika (ottiljer 
fordrade emellertid tid för samtrimning, utbildning och övning. Attack- och spanings-
stridsledning från lfc fungerade bra, men befattningen kom att kallas spanings- och at-
tackövervakare (savak) när den sedan infördes. Den nya organisationen fastställdes av 
CFV och började tillämpas från och med den ! januari !%&%.!)

De idéer om decentraliserad ledning som framfördes från annat håll vände sig Bjug-
gren med skärpa emot, liksom ett förslag som gick ut på att placera CE ! i (ygled-
ningen. ”Det är icke nödvändigt, som föreslagits, att placera CE ! som rådgivare i 
(ygledningen”, skrev han. CE ! kunde inte samtidigt vara både ”rådgivare” åt CFV och 
chef för attackeskadern. Ett av hans argument var att det måste anses sannolikt att en 
stormakt, till exempel med kärnvapen, skulle försöka slå ut den centrala ledningen och 
därför borde inte CE ! med eskaderstab be$nna sig där! Vinsten av den nära kontakten 
med CFV var dessutom illusorisk, efter som den nödvändiga kontakten med underly-
dande organ samtidigt försämrades.

Bjuggren ansåg att den organisation med en självständig eskaderchef, som dittills 
vuxit fram, var bra, dock måste krigsuppehållsplatsen göras i ordning på ett bättre sätt, 
eftersom dess provisoriska karaktär gjorde att den inte fungerade på avsett sätt, ”vilket 
i längden är skadligt”, som han skrev. Vidare konstaterade han att den lokala ledningen 
inom E ! hade blivit ”utomordentligt svag”, eftersom den tidigare (ottiljstabsorgani-
sationen hade utgått och en del av de lokala funktionerna hade övertagits av eskader-
ledningen – det vill säga den förändring som han själv tidigare hade propagerat för och 
fått genomförd!

Han påpekade också att den operativa ledningen av E ! inte kunde skiljas från led-
ningen av bas- och underhållstjänsten och bland annat av den anledningen borde led-
ningen huvudsakligen ske från en plats nära O-basområdet. CE ! personligen måste 
dock vara rörlig för att kunna ordna samverkan och därför måste eskaderledningen 
vara så sammansatt och organiserad att den kunde fungera utan hans personliga när-
varo. Framskjuten ledning från luftförsvarscentralerna skulle dock bli aktuellt endast i 
begränsad omfattning och det var viktigt att utbildad samverkanspersonal redan fanns 
i de lfc där sådan ledning skulle kunna komma i fråga.!*

Ledningsfrågan utreds
För att närmare utreda frågan om E !:s ledning genomfördes våren !%#+ en studie där 
två olika alternativ studerades och vidare genomfördes ett krigsspel för att se vad de 
olika alternativen $ck för konsekvenser. Det ena, alternativ !, gick grovt sett ut på att 
behålla den organisation som fanns, med vissa möjligheter till framskjuten ledning från 
lfc. Det andra, alternativ ', innebar att E !:s resurser skulle delas upp på fyra olika, geo-

ligga till grund för fortsatta försök och CE 1 fick tillstånd att prova den nya organisatio-
nen under E i:s eskaderövning 1958. Möjligheten att avdela ett mindre antal attack- och
spaningsstridsledare till eskader-lfc skulle prövas, liksom organisation av ledningsgrup-
per beredda att utgå till lfc för operativ ledning av attackförband."

Övningen i september 1958 visade att den nya organisationen efter smärre juste-
ringar fungerade. Den nya staben som var sammansatt av personal från olika flottiljer
fordrade emellertid tid för samtrimning, utbildning och övning. Attack- och spanings-
stridsledning från Ifc fungerade bra, men befattningen kom att kallas spanings- och at-
tackövervakare (savak) när den sedan infördes. Den nya organisationen fastställdes av
CFV och började tillämpas från och med den 1 januari 1959.'3

De ideer om decentraliserad ledning som framfördes från annat håll vände sig Bjug-
gren med skärpa emot, liksom ett förslag som gick ut på att placera CE 1 i flygled-
ningen. "Det är icke nödvändigt, som föreslagits, att placera CE 1 som rådgivare i
flygledningen", skrev han. CE 1 kunde inte samtidigt vara både "rådgivare" åt CFV och
chef för attackeskadern. Ett av hans argument var att det måste anses sannolikt att en
stormakt, till exempel med kärnvapen, skulle försöka slå ut den centrala ledningen och
därför borde inte CE 1 med eskaderstab befinna sig där! Vinsten av den nära kontakten
med CFV var dessutom illusorisk, efter som den nödvändiga kontakten med underly-
dande organ samtidigt försämrades.

Bjuggren ansåg att den organisation med en självständig eskaderchef, som dittills
vuxit fram, var bra, dock måste krigsuppehållsplatsen göras i ordning på ett bättre sätt,
eftersom dess provisoriska karaktär gjorde att den inte fungerade på avsett sätt, "vilket
i längden är skadligt", som han skrev. Vidare konstaterade han att den lokala ledningen
inom E 1 hade blivit "utomordentligt svag", eftersom den tidigare flottiljstabsorgani-
sationen hade utgått och en del av de lokala funktionerna hade övertagits av eskader-
ledningen — det vill säga den förändring som han själv tidigare hade propagerat för och
fått genomförd!

Han påpekade också att den operativa ledningen av E 1 inte kunde skiljas från led-
ningen av bas- och underhållstjänsten och bland annat av den anledningen borde led-
ningen huvudsakligen ske från en plats nära 0-basområdet. CE 1 personligen måste
dock vara rörlig för att kunna ordna samverkan och därför måste eskaderledningen
vara så sammansatt och organiserad att den kunde fungera utan hans personliga när-
varo. Framskjuten ledning från luftförsvarscentralerna skulle dock bli aktuellt endast i
begränsad omfattning och det var viktigt att utbildad samverkanspersonal redan fanns
i de lfc där sådan ledning skulle kunna komma i fråga.4

Ledningsfrågan utreds
För att närmare utreda frågan om E Es ledning genomfördes våren 196o en studie där
två olika alternativ studerades och vidare genomfördes ett krigsspel för att se vad de
olika alternativen fick för konsekvenser. Det ena, alternativ I, gick grovt sett ut på att
behålla den organisation som fanns, med vissa möjligheter till framskjuten ledning från
lfc. Det andra, alternativ 2, innebar att E Es resurser skulle delas upp på fyra olika, geo-
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gra$skt åtskilda %ygeskadrar. E !:s geogra$ska område skulle då utgöra västra Sverige, 
E &:s södra Sverige, E ':s östra Sverige och Gotland, och E (:s norra Sverige.

Bjuggren ansåg att dessa studier och krigsspel hade begränsat värde, eftersom de en-
dast belyste de situationer som de givna förutsättningarna ledde till. Krigsspelet hade 
enligt hans åsikt planlagts och letts av företrädare för alternativ & och i huvudsak hade 
endast de förutsättningar studerats som legat till grund för just det alternativet. Re-
sultatet var förutsebart och Bjuggren underströk att några långtgående slutsatser inte 
kunde dras av resultatet.

I krigsspelet hade liten hänsyn tagits till attackens behov av teleförbindelser, baser 
och uppehållsplatser, och strävan verkade enligt Bjuggren i första hand ha varit att an-
passa attackförbandens ledning till luftförsvarets resurser. Skyddet av CE ! upl hade 
framhållits som ett svårt ekonomiskt problem och han påpekade syrligt att uppgiften 
”att skapa skyddade upl för andra regionala staber inom %ygvapnet, andra försvarsgre-
nar och civilförsvaret har hittills icke mött oöverkomliga svårigheter”. Enligt CE ! var 
alternativ ! bäst, speciellt om Öst ville ha snabbt resultat för att kunna genomföra en 
invasion av Sverige innan eventuell hjälp från Väst hunnit anlända. Ett sådant anfall 
medförde krav på att attackförbanden skulle kunna slå med stor styrka i en riktning i 
sänder och det förutsatte att total överblick över resurserna fanns hos eskaderledningen.

Om en lösning enligt alternativ & valdes för attack%ygets ledning skulle en chef 
inom varje eskaderområde komma att ansvara för samtliga där i fred och krig basera-
de staber och förband ur %ygvapnet. Detta menade Bjuggren innebar stora risker för 
kraftsplittring och ”bortplottring” av resurser på, för krigföringen i stort, mindre bety-
delsefulla mål. Det skulle också leda till ine)ektivt utnyttjande av attackens personal-, 
materiel- och underhållsresurser. ”Allvarlig risk föreligger för att E ! e)ektivitet i inva-
sionsförsvaret nedgår betydligt”, skrev han. Konsekvensen skulle bli att någon särskild 
attackeskader inte längre behövde $nnas i fred.

Han fortsatte att rada upp nackdelarna med alternativ &, som också var mycket säm-
re när det gällde underhåll och reorganisation. Det sistnämnda, reorganisationen av 
nedslitna förband, krävde en längre utläggning i Bjuggrens bedömning. Han skrev att 
sannolikheten för stora förluster och stor psykisk påverkan på E !:s personal var hög, ef-
tersom anfall ofta skulle komma att ske mot starkt luftvärns-, luftvärnsrobot- och jakt-
försvarade mål. Påfrestningar på förbandscheferna beräknades bli stora, bland annat då 
möjligheterna till ledning från marken under pågående företag var små eller obe$ntliga.

Kritiska (begränsande) faktorer var främst den %ygande personalen, i första hand di-
visionscheferna, %ygplanen (modi$eringsläget), tillgången på radar av typ PS-(' (han 
räknade med att minst en station per rote behövdes), balkar och raketskenor (fördel-
ningen mellan baserna), RB '*( (klargörings- och transportproblem), samt stationsma-
terielen i form av bogserfordon, startmateriel och annat. För all ledning var naturligtvis 
signalförbindelserna av största vikt och här konstaterades att ingen väsentlig skillnad 
mellan alternativen förelåg, dock bedömde Bjuggren att behovet av rapportering var 
betydligt större i alternativ & än vad som angavs i spelförutsättningarna.

Om man bestämde att CE ! upl skulle ligga i närheten av högkvarteret var ur signal-

grafiskt åtskilda flygeskadrar. E Es geografiska område skulle då utgöra västra Sverige,
E 2:s södra Sverige, E 3:s östra Sverige och Gotland, och E 4:s norra Sverige.

Bjuggren ansåg att dessa studier och krigsspel hade begränsat värde, eftersom de en-
dast belyste de situationer som de givna förutsättningarna ledde till. Krigsspelet hade
enligt hans åsikt planlagts och letts av företrädare för alternativ 2 och i huvudsak hade
endast de förutsättningar studerats som legat till grund för just det alternativet. Re-
sultatet var förutsebart och Bjuggren underströk att några långtgående slutsatser inte
kunde dras av resultatet.

I krigsspelet hade liten hänsyn tagits till attackens behov av teleförbindelser, baser
och uppehållsplatser, och strävan verkade enligt Bjuggren i första hand ha varit att an-
passa attackförbandens ledning till luftförsvarets resurser. Skyddet av CE 1 upl hade
framhållits som ett svårt ekonomiskt problem och han påpekade syrligt att uppgiften
"att skapa skyddade upl för andra regionala staber inom flygvapnet, andra försvarsgre-
nar och civilförsvaret har hittills icke mött oöverkomliga svårigheter". Enligt CE 1 var
alternativ 1 bäst, speciellt om Öst ville ha snabbt resultat för att kunna genomföra en
invasion av Sverige innan eventuell hjälp från Väst hunnit anlända. Ett sådant anfall
medförde krav på att attackförbanden skulle kunna slå med stor styrka i en riktning i
sänder och det förutsatte att total överblick över resurserna fanns hos eskaderledningen.

Om en lösning enligt alternativ 2 valdes för attackflygets ledning skulle en chef
inom varje eskaderområde komma att ansvara för samtliga där i fred och krig basera-
de staber och förband ur flygvapnet. Detta menade Bjuggren innebar stora risker för
kraftsplittring och "bortplottring" av resurser på, för krigföringen i stort, mindre bety-
delsefulla mål. Det skulle också leda till ineffektivt utnyttjande av attackens personal-,
materiel- och underhållsresurser. "Allvarlig risk föreligger för att E 1 effektivitet i inva-
sionsförsvaret nedgår betydligt", skrev han. Konsekvensen skulle bli att någon särskild
attackeskader inte längre behövde finnas i fred.

Han fortsatte att rada upp nackdelarna med alternativ 2, som också var mycket säm-
re när det gällde underhåll och reorganisation. Det sistnämnda, reorganisationen av
nedslitna förband, krävde en längre utläggning i Bjuggrens bedömning. Han skrev att
sannolikheten för stora förluster och stor psykisk påverkan på E Es personal var hög, ef-
tersom anfall ofta skulle komma att ske mot starkt luftvärns-, luftvärnsrobot- och jakt-
försvarade mål. Påfrestningar på förbandscheferna beräknades bli stora, bland annat då
möjligheterna till ledning från marken under pågående företag var små eller obefintliga.

Kritiska (begränsande) faktorer var främst den flygande personalen, i första hand di-
visionscheferna, flygplanen (modifieringsläget), tillgången på radar av typ PS-43 (han
räknade med att minst en station per rote behövdes), balkar och raketskenor (fördel-
ningen mellan baserna), RB 304 (klargörings- och transportproblem), samt stationsma-
terielen i form av bogserfordon, startmateriel och annat. För all ledning var naturligtvis
signalförbindelserna av största vikt och här konstaterades att ingen väsentlig skillnad
mellan alternativen förelåg, dock bedömde Bjuggren att behovet av rapportering var
betydligt större i alternativ 2 än vad som angavs i spelförutsättningarna.

Om man bestämde att CE 1 upl skulle ligga i närheten av högkvarteret var ur signal-
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synpunkt en viss lfc att föredra. Veterligt var detta första gången som denna anläggning 
omnämndes som lämplig plats för E !:s krigsuppehållsplats. Här får vi också en intres-
sant upplysning om hur man tänkte sig att lösa problemet med att byta uppehållsplats 
mitt under brinnande krig.

Ifall CE !:s centrala upl (Jonstorp) skulle slås ut så skulle läget i stället presenteras i 
reserv-upl (Ardala). Problemet var då att överföra läget på de olika tablåerna, som pre-
senterades med hjälp av brickor som #yttades runt av speciell personal, till upl i Arda-
la. Därför skulle lägestablåerna i ordinarie upl fotograferas och de därefter kopierade 
och framkallade bilderna skulle sedan medföras till reserv-upl, varigenom ett aktuellt 
utgångsläge skulle erhållas för den fortsatta verksamheten!!$ Det är lätt att glömma att 
vi här be%nner oss i en tid långt innan mobiltelefoner, datorer, television och internet 
uppfunnits och när man talar om radio så handlar det om stora och tunga apparater 
som normalt var stationära och krävde fast strömtillförsel.

Nya förslag
CFV presenterade senare samma år (!&'() ett förslag till ny regional ledning för #yg-
vapnet och Bjuggren framförde i sitt yttrande återigen argumenten för en bibehållen 
central ledning av E !. Nu fanns det emellertid sedan en tid en ny faktor som möjligen 
kunde tala för en annan organisation i framtiden. Tre år tidigare, alltså !&$), hade al-
ternativet med blandade eskadrar för första gången diskuterats i samband med att de 
första riktlinjerna för fpl *) drogs upp. Bjuggren kontrade som vanligt med argumen-
tet att en sådan ordning skulle medföra risk för ”bortplottring” av attacken och dess-
utom risk för stora förluster.

Under alla de spel och diskussioner som förekom hade hans inställning grundats på 
fyra principer:

– attack#yget måste insättas samlat i tid och/eller rum
– A *+:s olika beväpningsalternativ och egenskaper måste utnyttjas så att största 

möjliga operationsfrihet erhålls under olika förhållanden
– vapeninsatsen ska vara riktig, tillräcklig och så koncentrerad som möjligt
– ledningen ska vara kvali%cerad och sakkunnig.

”Denna min inställning rönte till en början ringa förståelse men [detta] har sedan tyd-
ligen ändrats”, konstaterade han.!'

Sommaren och hösten !&'! tog en arbetsgrupp ur E ! fram nytt underlag och ny me-
todik för en e,ektivare ledning av attackförbanden i CE ! upl.!) Vid diskussioner med 
bland andra överbefälhavaren !&'+ påpekade CE ! att det svenska attack#yget var en 
jämförelsevis liten styrka och att det därför var viktigt att i största möjliga utsträckning 
använda dess samlade resurser i rätt tid, på rätt plats och koncentrerat. ”Bortplottring 
på lokala och för krigföringen i stort oviktiga uppgifter måste förhindras”, betonade 
han återigen.

Attackledningen bestod nu av CE ! med stab (tre avlösningar) i den centrala opera-
tionsavdelningen i Västergötland, attackledningsgrupp fanns i eskader-lfc S ! och O +, 

synpunkt en viss Ifc att föredra. Veterligt var detta första gången som denna anläggning
omnämndes som lämplig plats för E I:s krigsuppehållsplats. Här får vi också en intres-
sant upplysning om hur man tänkte sig att lösa problemet med att byta uppehållsplats
mitt under brinnande krig.

Ifall CE i:s centrala upl (Jonstorp) skulle slås ut så skulle läget i stället presenteras i
reserv-upl (Ardala). Problemet var då att överföra läget på de olika tablåerna, som pre-
senterades med hjälp av brickor som flyttades runt av speciell personal, till upl i Arda-
la. Därför skulle lägestablåerna i ordinarie upl fotograferas och de därefter kopierade
och framkallade bilderna skulle sedan medföras till reserv-upl, varigenom ett aktuellt
utgångsläge skulle erhållas för den fortsatta verksamhetenP5Det är lätt att glömma att
vi här befinner oss i en tid långt innan mobiltelefoner, datorer, television och internet
uppfunnits och när man talar om radio så handlar det om stora och tunga apparater
som normalt var stationära och krävde fast strömtillförsel.

Nya Förslag
CFV presenterade senare samma år (196o) ett förslag till ny regional ledning för flyg-
vapnet och Bjuggren framförde i sitt yttrande återigen argumenten för en bibehållen
central ledning av E 1. Nu fanns det emellertid sedan en tid en ny faktor som möjligen
kunde tala för en annan organisation i framtiden. Tre år tidigare, alltså 1957, hade al-
ternativet med blandade eskadrar för första gången diskuterats i samband med att de
första riktlinjerna för fpl 37 drogs upp. Bjuggren kontrade som vanligt med argumen-
tet att en sådan ordning skulle medföra risk för "bortplottring" av attacken och dess-
utom risk för stora förluster.

Under alla de spel och diskussioner som förekom hade hans inställning grundats på
fyra principer:

— attackflyget måste insättas samlat i tid och/eller rum
— A 32:s olika beväpningsalternativ och egenskaper måste utnyttjas så att största

möjliga operationsfrihet erhålls under olika förhållanden
— vapeninsatsen ska vara riktig, tillräcklig och så koncentrerad som möjligt
— ledningen ska vara kvalificerad och sakkunnig.

"Denna min inställning rönte till en början ringa förståelse men [detta] har sedan tyd-
ligen ändrats", konstaterade han.'6

Sommaren och hösten 1961 tog en arbetsgrupp ur E 1 fram nytt underlag och ny me-
todik för en effektivare ledning av attackförbanden i CE 1 upl.'7 Vid diskussioner med
bland andra överbefälhavaren 1962 påpekade CE 1 att det svenska attackflyget var en
jämförelsevis liten styrka och att det därför var viktigt att i största möjliga utsträckning
använda dess samlade resurser i rätt tid, på rätt plats och koncentrerat. "Bortplottring
på lokala och för krigföringen i stort oviktiga uppgifter måste förhindras", betonade
han återigen.

Attackledningen bestod nu av CE 1 med stab (tre avlösningar) i den centrala opera-
tionsavdelningen i Västergötland, attackledningsgrupp fanns i eskader-lfc S 1 och 0 2,
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attackledningspersonal i lfc ÖN, samt attackledningso$cer i sido-lfc. På grund av brist 
på kvali%cerad personal %nns det dock många vakanser. Attackkunskap saknades helt i 
högkvarterets operativa del. Vid operationer i huvudsak mot syd eller öst över havet var 
det tänkt att CE ! med en del av den operativa staben (en eller två avlösningar) skulle 
för&yttas till motsvarande eskader-lfc och därifrån leda verksamheten. Detta hade prö-
vats och övats och vid en insats i vågor om '–" divisioner mot mål vid eller utanför kus-
ten kunde man med denna organisation hålla en frekvens av sex divisioner per timme. 

En ny utredning hade nu föreslagit att E ! visserligen skulle sammanhållas under 
överbefälhavaren, men att delar vid behov skulle ställas till regionala chefers förfogan-
de. I ett alternativ med tre regioner förutsattes att attacken skulle ledas av de regionala 
chefernas staber. Bjuggren påstod sig nu eventuellt acceptera detta, men bara under för-
utsättning att tillräckligt med kvali%cerad personal fanns i de regionala chefernas ope-
rativa staber, samt att attackförbanden inte splittrades upp på de tre regionerna utan 
bara används i huvudriktningen. Samtidigt konstaterade han att förslaget ändå inte var 
genomförbart, eftersom tillräckligt med personal inte fanns att tillgå!

Ett annat alternativ med sex regioner förutsatte sex attackledningsgrupper och det 
betecknade Bjuggren som omöjligt, eftersom bristerna på kvali%cerad personal skulle 
komma att kvarstå för lång tid framåt. Han konstaterade också att E !:s gällande or-
ganisation faktiskt fungerade, men att högkvarterets organisation och arbetssätt ännu 
inte gjorde det. Läget i världen krävde ett snabbt beslut om E ! så att organisationen 
äntligen %ck arbetsro.!"

Den centrala ledningen består
Man kan säga att det till sist blev Bjuggren som gick segrande ur denna långdragna 
strid. Han skrev senare i sin självbiogra%:

I slutet av !#()-talet och början av !#')-talet tillkom omfattande utredningar och hårda 
diskussioner fördes beträ*ande attackeskaderns ställning i en ny regional ledningsorga-
nisation för försvaret. Så nog var vi sysselsatta. Jag kan inte nog uppskatta vad de fåtaliga 
o$cerarna i staben med stabschefen i spetsen – under vår besvärligaste tid (…) åstad-
kom. Eskaderledningen hade fullt upp med att skapa en ny e*ektivare och snabbare 
ledning. Det var en svår uppgift som föranledde utdragna och hårda diskussioner med 
&ygledningen.!#

E ! blev kvar som sammanhållen organisation och dess ledning kom att inrättas i prin-
cip enligt alternativ !, det vill säga en mindre modi%ering av den organisation som 
redan existerade. CE ! ledde direkt under överbefälhavaren hela attackeskadern från 
sin centrala krigs-upl och från två lfc. Den centrala ledningscentralen kom att kallas 
”Björn” – enligt uppgift valdes täckbeteckningen efter chefens förnamn. Björn var upp-
delad på Björn ! och Björn +, vilket motsvarade den nya krigs-upl på fält , Jonstorp, 
respektive den gamla upl i Ardala.

Från Björn ! skedde i krig den centrala planläggningen och ledningen av &ygföreta-
gen och därmed sammanhängande bas- och underhållstjänst, uppföljningen av verk-

attackledningspersonal i lfc ÖN, samt attackledningsofficer i sido-lfc. På grund av brist
på kvalificerad personal finns det dock många vakanser. Attackkunskap saknades helt i
högkvarterets operativa del. Vid operationer i huvudsak mot syd eller öst över havet var
det tänkt att CE i med en del av den operativa staben (en eller två avlösningar) skulle
förflyttas till motsvarande eskader-lfc och därifrån leda verksamheten. Detta hade prö-
vats och övats och vid en insats i vågor om 6-8 divisioner mot mål vid eller utanför kus-
ten kunde man med denna organisation hålla en frekvens av sex divisioner per timme.

En ny utredning hade nu föreslagit att E i visserligen skulle sammanhållas under
överbefälhavaren, men att delar vid behov skulle ställas till regionala chefers förfogan-
de. I ett alternativ med tre regioner förutsattes att attacken skulle ledas av de regionala
chefernas staber. Bjuggren påstod sig nu eventuellt acceptera detta, men bara under för-
utsättning att tillräckligt med kvalificerad personal fanns i de regionala chefernas ope-
rativa staber, samt att attackförbanden inte splittrades upp på de tre regionerna utan
bara används i huvudriktningen. Samtidigt konstaterade han att förslaget ändå inte var
genomförbart, eftersom tillräckligt med personal inte fanns att tillgå!

Ett annat alternativ med sex regioner förutsatte sex attackledningsgrupper och det
betecknade Bjuggren som omöjligt, eftersom bristerna på kvalificerad personal skulle
komma att kvarstå för lång tid framåt. Han konstaterade också att E I:s gällande or-
ganisation faktiskt fungerade, men att högkvarterets organisation och arbetssätt ännu
inte gjorde det. Läget i världen krävde ett snabbt beslut om E i så att organisationen
äntligen fick arbetsro."

Den centrala ledningen består
Man kan säga att det till sist blev Bjuggren som gick segrande ur denna långdragna
strid. Han skrev senare i sin självbiografi:

I slutet av 1950-talet och början av i96o-talet tillkom omfattande utredningar och hårda
diskussioner fördes beträffande attackeskaderns ställning i en ny regional ledningsorga-
nisation för försvaret. Så nog var vi sysselsatta. Jag kan inte nog uppskatta vad de fåtaliga
officerarna i staben med stabschefen i spetsen — under vår besvärligaste tid (...) åstad-
kom. Eskaderledningen hade fullt upp med att skapa en ny effektivare och snabbare
ledning. Det var en svår uppgift som föranledde utdragna och hårda diskussioner med
flygledningen.'9

E i blev kvar som sammanhållen organisation och dess ledning kom att inrättas i prin-
cip enligt alternativ i, det vill säga en mindre modifiering av den organisation som
redan existerade. CE i ledde direkt under överbefälhavaren hela attackeskadern från
sin centrala krigs-upl och från två lfc. Den centrala ledningscentralen kom att kallas
"Björn" — enligt uppgift valdes täckbeteckningen efter chefens förnamn. Björn var upp-
delad på Björn i och Björn 2, vilket motsvarade den nya krigs-upl på fat 7 Jonstorp,
respektive den gamla upl i Ardala.

Från Björn i skedde i krig den centrala planläggningen och ledningen av flygföreta-
gen och därmed sammanhängande bas- och underhållstjänst, uppföljningen av verk-
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E 1:s ledningscentral Björn. I själva operationsrummet satt ledningspersonalen i hytter och runt om på väg-
garna fanns tablåer med uppgifter om väder, underrättelser med mera samt attacktablåer som visade för-
band, baser och operationer. Skiss Krigsarkivet.

Eskaderledningens organisation i Björn 1 och Björn 2, som den såg ut i april 1963. Skiss Krigsarkivet.

E 1:s ledningscentral Björn. I själva operationsrummet satt ledningspersonalen i hytter och runt om på väg-
garna fanns tablåer med uppgifter om väder, underrättelser med mera samt attacktablåer som visade för-
band, baser och operationer. Skiss Krigsarkivet.
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samheten och läget vid förbanden, samt reorganisationsverksamheten. Från Björn # 
leddes övrig verksamhet som inte direkt sammanhängde med operationerna och Björn # 
var också reserv-upl för Björn ! om denna skulle slås ut.

Vissa delar av eskaderledningen blev nu utgångsgrupperade i lfc S ! i Hässleholm 
och O # i Tullinge i så kallade attackledningsgrupper. De skulle vara CE !:s framskjut-
na stabsorgan för samverkan med jakteskadercheferna, marinkommandocheferna och 
milobefälhavarna, och de skulle också kunna utföra viss operativ ledning av attackför-
band. En attackledningsgrupp bestod av attackchef ($ottiljchef i fred), två attacko%-
cerare och ett attackbiträde, men kunde vid behov förstärkas. I lfc S # i Karlskrona, O ! 
i Norrköping och O & i Uppsala fanns dessutom en attacko%cer med attackbiträde.

Operationsavdelningen i Björn ! leddes av en chef (ch opavd) och under honom 
fanns operations-, $ygsäkerhets-, samverkans- och operationsanalysdetalj, samt en ra-
diakcentral. I operationsdetaljens fanns en attackledare som skulle planlägga företa-
gen, samverka med regionala chefer och tjänstgöra som vakthavande ch opavd. Den 
biträdande attackledaren skulle syssla med planläggning, utarbeta order till förbanden, 
attackorienteringar och T-basbeställningar. Till sin hjälp hade han ett navigationsbiträ-
de. En vakthavande o%cer (VO) med VO-biträde ansvarade för distribution av order, 

bild 9:5

CE 1:s teleförbindelser 
med attackbaser, med 
mera, 1960.
Skiss Krigsarkivet.
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CE 1:s teleförbindelser
med attackbaser, med
mera, 1960.
Skiss Krigsarkivet.

samheten och läget vid förbanden, samt reorganisationsverksamheten. Från Björn 2
leddes övrig verksamhet som inte direkt sammanhängde med operationerna och Björn 2
var också reserv-upl för Björn i om denna skulle slås ut.

Vissa delar av eskaderledningen blev nu utgångsgrupperade i lfc S i i Hässleholm
och 0 2 i Tullinge i så kallade attackledningsgrupper. De skulle vara CE framskjut-
na stabsorgan för samverkan med jakteskadercheferna, marinkommandocheferna och
milobefålhavama, och de skulle också kunna utföra viss operativ ledning av attackför-
band. En attackledningsgrupp bestod av attackchef (flottiljchef i fred), två attackoffi-
cerare och ett attackbiträde, men kunde vid behov förstärkas. I lfc S 2 i Karlskrona, 0
i Norrköping och 0 3 i Uppsala fanns dessutom en attackofficer med attackbiträde.

Operationsavdelningen i Björn i leddes av en chef (ch opavd) och under honom
fanns operations-, flygsäkerhets-, samverkans- och operationsanalysdetalj, samt en ra-
diakcentral. I operationsdetaljens fanns en attackledare som skulle planlägga företa-
gen, samverka med regionala chefer och tjänstgöra som vakthavande ch opavd. Den
biträdande attackledaren skulle syssla med planläggning, utarbeta order till förbanden,
attackorienteringar och T-basbeställningar. Till sin hjälp hade han ett navigationsbiträ-
de. En vakthavande officer (VO) med VO-biträde ansvarade för distribution av order,
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uppföljning av läget vid baserna, med mera. I själva operationsrummet satt lednings-
personalen i hytter och runt om på väggarna fanns tablåer med uppgifter om väder, 
underrättelser, telesamband, operationskartor, ammunition, förband och Lufor, samt 
attacktablåer som visade uppgifter om förband, baser och operationer.

Björn hade direkt trådförbindelse med de sex O-baserna i Västergötland, med hög-
kvarteret och med CE #/lfc S ! och CE $/lfc O #, samt lfc W #. Via dessa och andra lfc 
fanns förbindelse med Hässlö, Arboga, fält %&, fält '%, Hagshult och med T-baserna. 
Radiolänkförbindelse fanns med O-baserna i Västergötland, högkvarteret, lfc S !, O # 
och W #, men den var inte helt klar. Av de samverkanssektioner som fanns skulle !. 
och &. samverkanssektionerna underställas CE # med utgångsgruppering i lfc S !, där 
de skulle vara beredda att utgå för ledning av attackförband för direkt samverkan med 
arméstridskrafter.

Tjänsten vid E!:s O-baser leddes från en stabsplats och från en kommandocentral 
(KC). Stabsplatsen skulle vara placerad i anslutning till stabskompaniets och inten-
denturkompaniets förläggning och (ygande personal skulle förläggas i närheten. Vid 
stabsplatsen fanns basbataljonsexpedition, signalexpedition, väderstation, underrättel-
sedetalj, fältarbetsledare, intendenturexpedition, kassa, körcentral, sjukvårdsexpedition 
och skyddscentral.

KC skulle anordnas i anslutning till Bakom attack, dock på visst avstånd, så långt 
som telefonförbindelserna medgav, för skydd mot konventionella vapen. Om man däri-
från inte hade överblick över fältet skulle en särskild tra)kledare fältet (tlf ) avdelas och 

Ledningens organisation 
vid en attackbas, 1959. 
Vid banan fanns !ygle-
dare (Fyl) och vid bakre 
klar göringsområdet bland 
annat kommandocentral 
(KC). På 3-7 km avstånd 
skulle övriga lednings-
funktioner förläggas.
Skiss Luleå Grafiska, baserad på  

original från Krigsarkivet
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uppföljning av läget vid baserna, med mera. I själva operationsrummet satt lednings-
personalen i hytter och runt om på väggarna fanns tablåer med uppgifter om väder,
underrättelser, telesamband, operationskartor, ammunition, förband och Lufor, samt
attacktablåer som visade uppgifter om förband, baser och operationer.

Björn hade direkt trådförbindelse med de sex 0-baserna i Västergötland, med hög-
kvarteret och med CE 2/lfc S i och CE 3/lfc 0 2, samt lfc W 2. Via dessa och andra lfc
fanns förbindelse med Hässlö, Arboga, fält 56, Fat 85, Hagshult och med T-baserna.
Radiolänkförbindelse fanns med 0-baserna i Västergötland, högkvarteret, lfc S i, 0 2
och W 2, men den var inte helt klar. Av de samverkanssektioner som fanns skulle i.
och 6. samverkanssektionerna underställas CE 2 med utgångsgruppering i lfc S i, där
de skulle vara beredda att utgå för ledning av attackförband för direkt samverkan med
armsstridskrafter.

Tjänsten vid Ei:s 0-baser leddes från en stabsplats och från en kommandocentral
(KC). Stabsplatsen skulle vara placerad i anslutning till stabskompaniets och inten-
denturkompaniets förläggning och flygande personal skulle förläggas i närheten. Vid
stabsplatsen fanns basbataljonsexpedition, signalexpedition, väderstation, underrättel-
sedetalj, fältarbetsledare, intendenturexpedition, kassa, körcentral, sjukvårdsexpedition
och skyddscentral.

KC skulle anordnas i anslutning till Bakom attack, dock på visst avstånd, så långt
som telefonförbindelserna medgav, för skydd mot konventionella vapen. Om man däri-
från inte hade överblick över fältet skulle en särskild trafikledare fältet (tlf) avdelas och
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1): Om förhållandena så medger bör Fyl placeras i KC.

Ledningens organisation
vid en attackbas, 1959.
Vid banan fanns flygle-
dare (Fyl) och vid bakre
klargöringsområdet bland
annat kommandocentral
(KC). På 3-7 km avstånd
skulle övriga lednings-
funktioner förläggas.
Skiss Luleå Grafiska, baserad på
original från Krigsarkivet
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placeras i räddningsledarens fordon ute vid banan med telefonförbindelse till tra$kle-
daren i KC. I anslutning till Bakom skulle anordnas operationsrum och beredskapsför-
läggning för divisionen.

Basbataljonschefen ledde verksamheten på basen och CE ! ledde %ygtjänsten vid 
attackdivisionerna. Vakthavande o&ceren (VO) ledde den bastjänst som hade med 
%ygföretagen att göra, bland annat klargöring. En av hans uppgifter var att föra krigs-
dagbok. Tra$kledaren ledde tra$ken i luften och på %ygfältet, räddningstjänsten och 
basväderrapporteringen. Order från högre chefer mottogs i KC och vidarebefordrades 
till berörd personal och från KC leddes också normalt %ygbasförsvaret.'(

Medel ställdes nu till förfogande av %ygförvaltningen så att CE ! kunde utföra om-
byggnationerna på fält ) Jonstorp i egen regi och anläggningen var snart fullt användbar 
med några timmars varsel. I princip handlade det om transporttiden från Göteborg i bil 
för personalen, plus #(–*( minuter i själva anläggningen. Direkta förbindelser koppla-
des enligt ovan och sommaren !"+' blev en !'-kanalig radiolänkförbindelse klar. Under 
förövningen till %ygvapenövningen FVÖ/+# kopplades direkta telefonförbindelser upp 
till samtliga attackbaser även inom E ' och E # områden .'!

Fortsatta diskussioner
I en PM till CFV, undertecknad i april !"+', sammanfattade Bjuggren återigen sina 
synpunkter på ledningsfrågan. CE ! var den som hade bäst förutsättningar för att be-
döma attackens ledningsproblem, påpekade han, och fortsatte:

Som jag förut framhållit kan man välja att endera hålla samman attacken under en chef, 
eller så kan man dela upp attacken regionalt med de konsekvenser detta innebär i fråga 
om splittring av resurserna. Några e,ektiva kompromisser $nns inte. Den nu föreslagna 
inordningen av basförband med anläggningar och utrustning i den regionala ledning-
en berövar CE ! en av förutsättningarna för enhetlig ledning av attacken, eftersom di-
rekt kännedom om läget vid baser är en grund för detta. Klipper man av banden mellan 
CE ! upl och de framskjutna ledningsorganen i lfc genom att de underställs jakteska-
dercheferna (regionchef ) innebär det att samlad insats av attacken varken kan ledas från 
den ena eller andra platsen.

Försvarets radiolänknät
En utredning om ett radiolänknät gemensamt för hela försvaret hade lagts fram i maj 1954. De förbindelse-
behov som skulle tillgodoses var främst högkvarterets, uppehållsplatsernas, !ygvapnets, bland annat för luft-
bevakningen, och SJ:s. De !esta förbindelser kopplades via manuella och automatiska växlar, men exempelvis 
luftbevakningens och !ygvapnets förbindelser skulle vara fasta. Vid skador på nätet, som byggdes två till tre 
gånger kraftigare än televerkets motsvarande nät, skulle samtal kunna kopplas alternativ väg. På grund av 
brist på teknisk personal och knapp ekonomi kom utbyggnaden, som påbörjades 1957, inledningsvis att gå 
långsamt, men utbyggnadstakten ökade sedan efterhand.22

placeras i räddningsledarens fordon ute vid banan med telefonförbindelse till trafikle-
daren i KC. I anslutning till Bakom skulle anordnas operationsrum och beredskapsför-
läggning för divisionen.

Basbataljonschefen ledde verksamheten på basen och CE i ledde flygtjänsten vid
attackdivisionerna. Vakthavande officeren (VO) ledde den bastjänst som hade med
flygföretagen att göra, bland annat klargöring. En av hans uppgifter var att föra krigs-
dagbok. Trafikledaren ledde trafiken i luften och på flygfältet, räddningstjänsten och
basväderrapporteringen. Order från högre chefer mottogs i KC och vidarebefordrades
till berörd personal och från KC leddes också normalt flygbasförsvaret."

Medel ställdes nu till förfogande av flygförvaltningen så att CE i kunde utföra om-
byggnationerna på fält 7 Jonstorp i egen regi och anläggningen var snart fullt användbar
med några timmars varsel. I princip handlade det om transporttiden från Göteborg i bil
för personalen, plus 3o-4o minuter i själva anläggningen. Direkta förbindelser koppla-
des enligt ovan och sommaren 1962 blev en 12-kanalig radiolänkförbindelse klar. Under
förövningen till flygvapenövningen FVÖ/63 kopplades direkta telefonförbindelser upp
till samtliga attackbaser även inom E 2 och E 3 områden ."

Fortsatta diskussioner
I en PM till CFV, undertecknad i april 1962, sammanfattade Bjuggren återigen sina
synpunkter på ledningsfrågan. CE i var den som hade bäst förutsättningar för att be-
döma attackens ledningsproblem, påpekade han, och fortsatte:

Som jag förut framhållit kan man välja att endera hålla samman attacken under en chef,
eller så kan man dela upp attacken regionalt med de konsekvenser detta innebär i fråga
om splittring av resurserna. Några effektiva kompromisser finns inte. Den nu föreslagna
inordningen av basförband med anläggningar och utrustning i den regionala ledning-
en berövar CE i en av förutsättningarna för enhetlig ledning av attacken, eftersom di-
rekt kännedom om läget vid baser är en grund för detta. Klipper man av banden mellan
CE i upl och de framskjutna ledningsorganen i lfc genom att de underställs jakteska-
dercheferna (regionchef) innebär det att samlad insats av attacken varken kan ledas från
den ena eller andra platsen.

Försvarets radiolänknät
En utredning om ett radiolänknät gemensamt för hela försvaret hade lagts fram i maj 1954. De förbindelse-
behov som skulle tillgodosesvarfrämst högkvarterets, uppehållsplatsernas, flygvapnets, bland annat for luft-
bevakningen, och SJ:s. De flesta förbindelser kopplades via manuella och automatiska växlar, men exempelvis
luftbevakningens och flygvapnets förbindelser skulle vara fasta. Vid skador på nätet, som byggdes två till tre
gånger kraftigare än televerkets motsvarande nät, skulle samtal kunna kopplas alternativ väg. På grund av
brist på teknisk personal och knapp ekonomi kom utbyggnaden, som påbörjades 1957, inledningsvis att gå
långsamt, men utbyggnadstakten ökade sedan efterhand."
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Idéerna om att splittra upp E ! fanns alltså kvar. Konsekvenserna av en sådan omor-
ganisation skulle, enligt Bjuggren, bli att CE !:s uppgifter i krig begränsades till reor-
ganisation och att personalbehovet i lfc måste tillgodoses på bekostnad av E !:s stab. 
Dessutom måste han i fred producera personal som han i krig inte skulle leda och han 
måste planlägga användningen av attackförband som i krig skulle ledas av andra. Han 
ifrågasatte starkt om jakteskadercheferna verkligen skulle kunna hinna med att även 
leda attacken, samtidigt som de ledde luftförsvaret, vid en attackinsats mot invasion 
över havet. Med snabbtankning på T-baser och tankning och laddning på O-bas kunde 
ju sex–sju divisioner anfalla i vågor med omkring två timmars mellanrum och om hela 
E ! sattes in skulle anfall under dager ske med sex divisioner varje timme. Det var re-
dan i rådande organisation svårt att få fram personal till O-baserna, vars antal nu hade 
ökat till tolv.

Någon riktig utredning av ledningsfrågan hade ännu inte gjorts, påstod han, trots 
löften därom. Han och E !-personalen hade under lång tid lagt ned mycket arbete på 
upplysning om attackens problem och på att bemöta det ena otillräckligt underbyggda 
förslaget efter det andra. Om en ny organisation infördes skulle existerande organisa-
tion komma att eftersättas i avvaktan på den nya och oprövade. ”Jag anser detta vara 
mycket allvarligt under rådande utrikespolitiska situation och kan icke medverka till 
en sådan utveckling”, avslutade han.$%

Ett av de problem som trots allt fanns med den rådande ordningen var att rätt ut-
nyttja den begränsade tillgången på kvali&cerad ledningspersonal. Attackeskaderns led-
ning bestod av drygt #'' personer, varav (' var  stam- eller reservpersonal, inklusive 
omkring )' o*cerare.$# Ett annat, allvarligare problem dök också upp och det var nå-
got som ingen hade kunnat förutse.

I juni !"+% greps översten i ,ygvapnet Stig Wennerström och anklagades för spio-
neri. Efterhand framkom att spioneriet var av mycket omfattande och allvarlig art. 
Wennerström hade till Sovjetunionen lämnat ut handlingar som bland annat avslöjade 
central krigsplanläggning och även läget för viktiga försvarsorgans uppehållsplatser i 
krig. När det stod klart för ,ygvapenledningen att upl Björn (fält - Jonstorp) var röjd 
började man leta ny plats och i januari !"++ begärde CE ! att få anordna en provisorisk 
krigs-upl i en av luftförsvarscentralerna.

Björn Bjuggren hade efter tolv år som chef för E ! den ! april !"+# lämnat över chef-
skapet till generalmajor Stig Norén.$) Norén &ck ta över en starkt sammanhållen or-
ganisation som i mångt och mycket präglats av den starke ledare som Bjuggren varit. 
Under hela perioden hade han, trots ideliga propåer om förändringar under de sista 
sju–åtta åren, lyckats bibehålla sin sammanhållna organisation på det sätt som han an-
såg vara det bästa. Nu stundade emellertid förändringar, både vad gällde den rent fy-
siska hemvisten och den organisationsmässiga ordningen och det mest överhängande 
var att ,ytta Björn till ett säkrare ställe.

Den nya ledningsplatsen skulle inrymmas i en tidigare luftförsvarsanläggning som 
var en del av Stril )'-systemet. Sex anläggningar av denna typ hade påbörjats under 
början av !")'-talet och stod klara !"))–!")+. Den aktuella anläggningen hade ingått i 

Ideerna om att splittra upp E 1 fanns alltså kvar. Konsekvenserna av en sådan omor-
ganisation skulle, enligt Bjuggren, bli att CE i:s uppgifter i krig begränsades till reor-
ganisation och att personalbehovet i lfc måste tillgodoses på bekostnad av E i:s stab.
Dessutom måste han i fred producera personal som han i krig inte skulle leda och han
måste planlägga användningen av attackförband som i krig skulle ledas av andra. Han
ifrågasatte starkt om jakteskadercheferna verkligen skulle kunna hinna med att även
leda attacken, samtidigt som de ledde luftförsvaret, vid en attackinsats mot invasion
över havet. Med snabbtankning på T-baser och tankning och laddning på 0-bas kunde
ju sex—sju divisioner anfalla i vågor med omkring två timmars mellanrum och om hela
E 1 sattes in skulle anfall under dager ske med sex divisioner varje timme. Det var re-
dan i rådande organisation svårt att få fram personal till 0-baserna, vars antal nu hade
ökat till tolv.

Någon riktig utredning av ledningsfrågan hade ännu inte gjorts, påstod han, trots
löften därom. Han och E 1-personalen hade under lång tid lagt ned mycket arbete på
upplysning om attackens problem och på att bemöta det ena otillräckligt underbyggda
förslaget efter det andra. Om en ny organisation infördes skulle existerande organisa-
tion komma att eftersättas i avvaktan på den nya och oprövade. "Jag anser detta vara
mycket allvarligt under rådande utrikespolitiska situation och kan icke medverka till
en sådan utveckling", avslutade han.z3

Ett av de problem som trots allt fanns med den rådande ordningen var att rätt ut-
nyttja den begränsade tillgången på kvalificerad ledningspersonal. Attackeskaderns led-
ning bestod av drygt 400 personer, varav 8o var stam- eller reservpersonal, inklusive
omkring so officerare.'-4 Ett annat, allvarligare problem dök också upp och det var nå-
got som ingen hade kunnat förutse.

I juni 1963 greps översten i flygvapnet Stig Wennerström och anklagades för spio-
neri. Efterhand framkom att spioneriet var av mycket omfattande och allvarlig art.
Wennerström hade till Sovjetunionen lämnat ut handlingar som bland annat avslöjade
central krigsplanläggning och även läget för viktiga försvarsorgans uppehållsplatser i
krig. När det stod klart för flygvapenledningen att upl Björn (fait 7 Jonstorp) var röjd
började man leta ny plats och i januari 1966 begärde CE 1 att få anordna en provisorisk
krigs-upl i en av luftförsvarscentralerna.

Björn Bjuggren hade efter tolv år som chef för E 1 den 1 april 1964 lämnat över chef-
skapet till generalmajor Stig Noren.z5 Noren fick ta över en starkt sammanhållen or-
ganisation som i mångt och mycket präglats av den starke ledare som Bjuggren varit.
Under hela perioden hade han, trots ideliga propåer om förändringar under de sista
sju—åtta åren, lyckats bibehålla sin sammanhållna organisation på det sätt som han an-
såg vara det bästa. Nu stundade emellertid förändringar, både vad gällde den rent fy-
siska hemvisten och den organisationsmässiga ordningen och det mest överhängande
var att flytta Björn till ett säkrare ställe.

Den nya ledningsplatsen skulle inrymmas i en tidigare luftförsvarsanläggning som
var en del av Stril 5o-systemet. Sex anläggningar av denna typ hade påbörjats under
början av 1950-talet och stod klara 1955-1956. Den aktuella anläggningen hade ingått i
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krigsorganisationen sedan !"#$. Lokalerna i bergrummet skulle nu delas av E !, en luft-
försvarscentral, en luftförsvarsgruppcentral, med mera. Innan fredsorganisationen för 
den nya regionala ledning som beskrivs i det följande skulle införas den ! oktober !"$$ 
ville CE ! genomföra en stabsövning med den nya personalen i den nya krigs-upl och 
för att vinna tid föreslog han att inredningsarbetet skulle utföras av driftsingenjören vid 
E ! stab med ett ”civilt arbetslag ur E !”.

Den gamla upl Björn bibehålls som övningsplats och som ny reserv-upl i krig. Ut-
rustningen borde därför vara så likartad som möjligt på båda ställena så att man undvek 
utbildningsproblem vid mobilisering.%$ Den utbyggnad av den nya anläggningen som 
genomfördes inledningsvis, den utbildning och&de spel som därefter genomfördes var i 
högsta grad hemliga. Deltagarna&var inkvarterade&i mindre grupper på 'era hotell,&bar 
civil klädsel, transporterades i civila bilar till en gemensam samlingsplats och därifrån i 
civilregistrerad buss fram till anläggningen.

Det fanns inte många utanför&E ! som visste var den nya uppehållsplatsen fanns och 
den användes endast för intern utbildning och spel, samt för kontinuerlig&krypterad 
kontroll av sambandssäkerheten.&Sambandet säkerställdes genom ett stort antal in- och 
utgångar och dessutom reservnivåer. I sidoutrymmen fanns&förläggningsmöjligheter för 

CE 1 Björn Bjuggren med intresserade åhörare: generalmajor Westring, chef för !ygstaben, och två brittiska 
!yggeneraler (air marshals) på Sverigebesök. Foto Krigsarkivet.

krigsorganisationen sedan 1956. Lokalerna i bergrummet skulle nu delas av E I, en luft-
försvarscentral, en luftförsvarsgruppcentral, med mera. Innan fredsorganisationen för
den nya regionala ledning som beskrivs i det följande skulle införas den i oktober 1966
ville CE i genomföra en stabsövning med den nya personalen i den nya krigs-upl och
för att vinna tid föreslog han att inredningsarbetet skulle utföras av driftsingenjören vid
E i stab med ett "civilt arbetslag ur E 1".

Den gamla upl Björn bibehålls som övningsplats och som ny reserv-upl i krig. Ut-
rustningen borde därför vara så likartad som möjligt på båda ställena så att man undvek
utbildningsproblem vid mobilisering.'6 Den utbyggnad av den nya anläggningen som
genomfördes inledningsvis, den utbildning och de spel som därefter genomfördes var i
högsta grad hemliga. Deltagarna var inkvarterade i mindre grupper på flera hotell, bar
civil klädsel, transporterades i civila bilar till en gemensam samlingsplats och därifrån i
civilregistrerad buss fram till anläggningen.

Det fanns inte många utanför E i som visste var den nya uppehållsplatsen fanns och
den användes endast för intern utbildning och spel, samt för kontinuerlig krypterad
kontroll av sambandssäkerheten. Sambandet säkerställdes genom ett stort antal in- och
utgångar och dessutom reservnivåer. I sidoutrymmen fanns förläggningsmöjligheter för

CE 1 Björn Bjuggren med intresserade åhörare: generalmajor Westring, chef för flygstaben, och två brittiska
flyggeneraler (air marshals) på Sverigebesök. Foto Krigsarkivet.
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några hundra personer, förplägnadskapacitet och sanitet, så att personalen kunde verka 
under lång tid utan att lämna anläggningen.

Mellan maj och september !"#$ var Bert Stenfeldt och Herman Schultz kommende-
rade till E !:s stab för att förbereda och leda ett spel med krigsstabens personal i den nya 
uppehållsplatsen. De stöttades under arbetet av dem som var ansvariga för byggnation 
och installation, främst kaptenen Lindström och fanjunkaren Lundberg. Anläggningen 
var i det närmsta färdig vad avser ”kyrkan”, det vill säga själva operationsrummet med 
intilliggande utrymmen, men under hela perioden fram till !""% pågick ombyggnation 
och successiv anpassning till ny teknik och nya krav/uppgifter.

Spelet visade att ett omfattande och säkert sambandsnät var en nödvändighet, lik-
som att grunden för arbetet låg i att man hade ett bra grepp om underrättelseläget. 
Eftersom de underrättelsekällor som skulle rapportera till E ! i krig var många måste 
sambandsnätet i ledningscentralen anpassas till detta och förses med stor reservkapaci-
tet. Sambandsfunktionen blev därför från början väl tillgodosedd och det var speciellt 
Gustaf Lindström som arbetade med detta.

Underrättelsefunktionen och den senare därtill knutna analysfunktionen utveckla-
des snabbt till en omfattning som var unik i Försvarsmakten. En viktig förändring som 
skedde !"##/!"#$ var att CE !:s och militärbefälhavarnas staber tillfördes en underrät-
telseassistenttjänst. Detta innebar att det fredstida underrättelsearbetet stärktes avsevärt 
och till detta bidrog också att E !:s första kvinnliga underrättelseassistent Margareta Lil-
jegren var mycket aktiv och engagerad i sitt arbete.

Enligt CE !:s bedömning var kapaciteten hos med E ! samverkande stabers under-
rättelsefunktioner ofta bristfällig och skulle inte ha klarat kraven i en krigssituation. 
Dessutom saknades ofta en fungerande analysfunktion. Vid kontroller i samband med 
övningar av sektorstabernas underrättelsetjänst blev resultatet i vissa fall ”skrämman-
de”. I E !:s stab prioriterades underrättelsefunktionen och den växte därför efterhand 
i kapacitet och förmåga.&$

Eskadrarna försvinner men E ! består
När den högre regionala ledningen till sist infördes !"## (krigsfunktionen !"#') för-
svann eskaderstaberna och eskaderområdena E &, E ( och E ). På central nivå försvann 
även CFV och chefen för spanings*ottiljen F !! som fristående centrala lednings-
funktioner. Det stora antalet luftförsvarssektorer som funnits sedan den första sek-
torindelningen infördes !"%! reducerades nu till åtta (och tre stridsledarstaber) och 
sektorcheferna underställdes militärbefälhavarna. Sektorcheferna +ck i och med nyord-
ningen !"## det fulla ansvaret för *ygbaserna i sina sektorer.

Det fanns dock ett undantag: Första *ygeskadern E ! bibehölls. CE ! +ck dessutom 
nu överta ansvaret för spanings*ygets utbildning. Motiveringen för denna förändring 
var de stora likheter mellan attack och spaning som fanns vad gällde taktiskt uppträ-
dande, *ygmateriel, baseringsprinciper och underrättelsebehov. Attack*yget var ju ock-
så spanings*ygets huvudkund.

Chefen för spanings*ottiljen F !! i Nyköping blev direkt underställd CE ! och +ck i 

några hundra personer, förplägnadskapacitet och sanitet, så att personalen kunde verka
under lång tid utan att lämna anläggningen.

Mellan maj och september 1967 var Bert Stenfeldt och Herman Schultz kommende-
rade till E Es stab för att förbereda och leda ett spel med krigsstabens personal i den nya
uppehållsplatsen. De stöttades under arbetet av dem som var ansvariga för byggnation
och installation, främst kaptenen Lindström och fanjunkaren Lundberg. Anläggningen
var i det närmsta färdig vad avser "kyrkan", det vill säga själva operationsrummet med
intilliggande utrymmen, men under hela perioden fram till 1995 pågick ombyggnation
och successiv anpassning till ny teknik och nya krav/uppgifter.

Spelet visade att ett omfattande och säkert sambandsnät var en nödvändighet, lik-
som att grunden för arbetet låg i att man hade ett bra grepp om underrättelseläget.
Eftersom de underrättelsekällor som skulle rapportera till E i i krig var många måste
sambandsnätet i ledningscentralen anpassas till detta och förses med stor reservkapaci-
tet. Sambandsfunktionen blev därför från början väl tillgodosedd och det var speciellt
Gustaf Lindström som arbetade med detta.

Underrättelsefunktionen och den senare därtill knutna analysfunktionen utveckla-
des snabbt till en omfattning som var unik i Försvarsmakten. En viktig förändring som
skedde 1966/1967 var att CE Es och militärbefälhavarnas staber tillfördes en underrät-
telseassistenttjänst. Detta innebar att det fredstida underrättelsearbetet stärktes avsevärt
och till detta bidrog också att E Es första kvinnliga underrättelseassistent Margareta Lil-
jegren var mycket aktiv och engagerad i sitt arbete.

Enligt CE Es bedömning var kapaciteten hos med E i samverkande stabers under-
rättelsefunktioner ofta bristfällig och skulle inte ha klarat kraven i en krigssituation.
Dessutom saknades ofta en fungerande analysfunktion. Vid kontroller i samband med
övningar av sektorstabernas underrättelsetjänst blev resultatet i vissa fall "skrämman-
de". I E Es stab prioriterades underrättelsefunktionen och den växte därför efterhand
i kapacitet och förmåga.'?

Eskadrarna försvinner men E i består
När den högre regionala ledningen till sist infördes 1966 (krigsfunktionen 1968) för-
svann eskaderstaberna och eskaderområdena E 2, E 3 och E 4. På central nivå försvann
även CFV och chefen för spaningsflottiljen F i i  som fristående centrala lednings-
funktioner. Det stora antalet luftförsvarssektorer som funnits sedan den första sek-
torindelningen infördes 1951 reducerades nu till åtta (och tre stridsledarstaber) och
sektorcheferna underställdes militärbefälhavarna. Sektorcheferna fick i och med nyord-
ningen 1966 det fulla ansvaret för flygbaserna i sina sektorer.

Det fanns dock ett undantag: Första flygeskadern E i bibehölls. CE i fick dessutom
nu överta ansvaret för spaningsflygets utbildning. Motiveringen för denna förändring
var de stora likheter mellan attack och spaning som fanns vad gällde taktiskt uppträ-
dande, flygmateriel, baseringsprinciper och underrättelsebehov. Attackflyget var ju ock-
så spaningsflygets huvudkund.

Chefen för spaningsflottiljen F ii i Nyköping blev direkt underställd CE 1 och fick i
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fred handlägga spaningsfrågor på uppdrag av CE !. I krig upphörde CE !:s ansvar och 
då skulle spaningsresurserna fördelas till de militärbefälhavare, som enligt krigsplan-
läggningen skulle ha tillgång till spanings$yg.

När F !! längre fram lades ned och spaningsdivisionerna fördelades ut på $ottiljerna 
F !%, F !# och F &! beslöt CFV att från och med juli !"#' integrera spanings- och un-
derrättelseavdelningen från F !! i E !:s stab.&( Eftersom denna historik är begränsad till 
attack$ygets utveckling kommer det spanings$yg som på detta sätt inlemmades i E ! 
inte att närmare behandlas. Den som )ck ansvaret för att administrera dessa föränd-
ringar var inte Stig Norén, utan generalmajor Gösta Odqvist, som den ! oktober !"'' 
övertog chefskapet för E !.

Det utökade ansvarsområdet medförde vissa kapacitetsproblem. I samband med 
inredning av den nya krigsuppehållsplatsen för CE ! (upl !) hade bestämts att den i 
huvudsak skulle utformas som tidigare använda uppehållsplats Björn i Jonstorp. Den 
tidigare platsen kallades nu upl &, medan upl ! )ck överta namnet Björn. Den efter-
strävade, likartade utformningen visade sig emellertid tills vidare inte vara möjlig att 
genomföra i praktiken. 

CE !:s ansvarsområde i krig hade nu mer än fördubblats, varför man också hade va-
rit tvungen att tillgripa andra lösningar än de i upl ! och upl &. Överbefälhavaren hade 
emellertid bestämt att den gamla upl & skulle )nnas kvar som reserv i krig och, av se-
kretesskäl, som övnings- och utbildnings-upl i fred. CE ! begärde därför i januari !"'( 
en modernisering av upl & för att få till stånd en bättre överensstämmelse med upl ! i 
fråga om metodik och handhavande.&"

Med operativ ledningen avsågs ledning och samordning av mark-, sjö- och $yg-

Generalmajor Gösta 
Odqvist, chef för E 1 
mellan 1966 och 1973, 
här tillsammans med 
överste Nils Hansson, 
!ottiljchef på F 6 1960-
1971. Bilden tagen i ok-
tober 1966. Foto SFF.

Generalmajor Gösta
Odqvist, chef för E 1
mellan 1966 och 1973,
här tillsammans med
överste Nils Hansson,
flottiljchef på F 61960-
1971. Bilden tagen i ok-
tober 1966. Foto SFF

fred handlägga spaningsfrågor på uppdrag av CE 1. I krig upphörde CE i:s ansvar och
då skulle spaningsresurserna fördelas till de militärbefälhavare, som enligt krigsplan-
läggningen skulle ha tillgång till spaningsflyg.

När F ii längre fram lades ned och spaningsdivisionerna fördelades ut på flottiljerna
F 13, F 17 och F 21 beslöt CFV att från och med juli 1976 integrera spanings- och un-
derrättelseavdelningen från FniE stab.'s Eftersom denna historik är begränsad till
attackflygets utveckling kommer det spaningsflyg som på detta sätt inlemmades i E
inte att närmare behandlas. Den som fick ansvaret för att administrera dessa föränd-
ringar var inte Stig Noren, utan generalmajor Gösta Odqvist, som den 1 oktober 1966
övertog chefskapet för E 1.

Det utökade ansvarsområdet medförde vissa kapacitetsproblem. I samband med
inredning av den nya krigsuppehållsplatsen för CE i (upl I) hade bestämts att den i
huvudsak skulle utformas som tidigare använda uppehållsplats Björn i Jonstorp. Den
tidigare platsen kallades nu upl 2, medan upl i fick överta namnet Björn. Den efter-
strävade, likartade utformningen visade sig emellertid tills vidare inte vara möjlig att
genomföra i praktiken.

CE Es ansvarsområde i krig hade nu mer än fördubblats, varför man också hade va-
rit tvungen att tillgripa andra lösningar än de i upl i och upl 2. Överbefälhavaren hade
emellertid bestämt att den gamla upl 2 skulle finnas kvar som reserv i krig och, av se-
kretesskäl, som övnings- och utbildnings-upl i fred. CE i begärde därför i januari 1968
en modernisering av upl 2 för att få till stånd en bättre överensstämmelse med upl i i
fråga om metodik och handhavande."

Med operativ ledningen avsågs ledning och samordning av mark-, sjö- och flyg-
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stridskrafternas verksamhet. Den utövades av överbefälhavaren och under honom av 
militärbefälhavarna. Med taktisk ledning avsågs ledning av mark-, sjö- eller luftstrid. 
Enligt CE !:s operativa order skulle i normalfallet CE ! lyda under en eller $era militär-
befälhavare, varvid militärbefälhavarna utförde operativ ledning av tilldelad attackka-
pacitet med biträde av Sektion !/Luftoperationsavdelningen. CE ! skulle då e%ektuera 
”MB beställning” av insats genom att beord ra vilka förband som skulle insättas och 
med vilken last (taktisk ledning), varvid han till berörd militärbefälhavare skulle sända 
en plan i stort för uppgiftens lösande (vilka divisioner som skulle användas, var de var 
baserade, $ygvägar, landningsbaser, och så vidare). Efter anfall skulle CE ! rapportera 
bedömd verkan.

Om E !:s centrala upl slogs ut eller om CE ! av annan anledning inte kunde göra sig 
gällande skulle $ygstridsledare/sektorchef ta befälet över de enheter ur E ! som var O-
baserade inom respektive milo, intill dess CE ! kunde återta led ningen eller överbefäl-
havaren reglerat befälsförhållandena. Strävan skulle vara att försöka fullfölja pågående, 
beordrade och planerade operationer. Taktisk ledning av i sådant fall militärbefälha-
vare direkt underställda attackdivisioner utövades av en $ygstridsledare (milo S och Ö) 
respektive sektorchef (milo ÖN och NN). Dessa biträddes av i $ygstridsledarstaberna/
sektorstaberna ingående attackavdelningar gruppe rade till huvudluftförsvarscentralerna 
S !, O &, ÖN ' och N '.

Om överbefälhavarens ledning på grund av krigsförhållandena inte kunde göra sig 
gällande skulle CE ! samverka med militärbefälhavarna och sedan själv avgöra hur re-
surserna skulle fördelas.'(

År !")* gick en utredning om rationalisering av $ygvapnets fredsorganisation via 
CFV och efter bearbetning vidare till Överbefälhavaren och Försvarsdepartementet. 
Minskad krigs- och fredsorganisation föreslogs. För E !:s del skulle förslaget dock inne-
bära en något utökad personalstyrka från och med den ! juli !")&. Detta berodde på 
att nya uppgifter samt den lätta attacken tillkom. CE ! skulle då leda förbandsproduk-
tionen vid F +, F ) och F !&, samt vid spanings$ottiljen F !!. Han skulle därutöver ha 
ansvar för attack- och spaningsverksamheten vid F ,! och visst in$y tande över produk-
tionen av spanings$yggrupper och lätta attack$ygdivisioner vid F &, F !', F !+ och F ,(.

De åtta luftförsvarssvarssektorernas ledning var i fred knuten till vissa sektor$ottiljer, 
som hade en förstärkt stabs funktion: F l, F *, F ), F !(, F !,, F !' och F ,!. Från $ygo-
perativ synpunkt och i mobiliseringshänseende lydde förbanden, med undantag av E !, 
i fred under militärbefälhavarna för Södra och Östra militärområdena samt Nedre och 
Övre Norrlands militärområden.

Underställd innebär att en chef med sin enhet står under en annan angiven chefs befäl inom ramen för an-
givna befogenheter. Lyda under innebär att en chef med sin enhet i ett begränsat och särskilt angivet avse-
ende ställs under annan chefs befälsrätt. Lydnadsförhållandet kan gälla under kortare eller längre tid och en 
chef kan lyda under !era chefer i olika avseenden.

stridskrafternas verksamhet. Den utövades av överbefälhavaren och under honom av
militärbefälhavarna. Med taktisk ledning avsågs ledning av mark-, sjö- eller luftstrid.
Enligt CE i:s operativa order skulle i normalfallet CE i lyda under en eller flera militär-
befälhavare, varvid militärbefälhavarna utförde operativ ledning av tilldelad attackka-
pacitet med biträde av Sektion i/Luftoperationsavdelningen. CE i skulle då effektuera
"MB beställning" av insats genom att beordra vilka förband som skulle insättas och
med vilken last (taktisk ledning), varvid han till berörd militärbefälhavare skulle sända
en plan i stort för uppgiftens lösande (vilka divisioner som skulle användas, var de var
baserade, flygvägar, landningsbaser, och så vidare). Efter anfall skulle CE i rapportera
bedömd verkan.

Om E i:s centrala upl slogs ut eller om CE i av annan anledning inte kunde göra sig
gällande skulle flygstridsledare/sektorchef ta befälet över de enheter ur E i som var 0-
baserade inom respektive milo, intill dess CE i kunde återta ledningen eller överbefäl-
havaren reglerat befälsförhållandena. Strävan skulle vara att försöka fullfölja pågående,
beordrade och planerade operationer. Taktisk ledning av i sådant fall militärbefälha-
vare direkt underställda attackdivisioner utövades av en flygstridsledare (milo S och Ö)
respektive sektorchef (milo ÖN och NN). Dessa biträddes av i flygstridsledarstaberna/
sektorstaberna ingående attackavdelningar grupperade till huvudluftförsvarscentralema
S 0  5, ÖN 3 och N 3.

Om överbefälhavarens ledning på grund av krigsförhållandena inte kunde göra sig
gällande skulle CE i samverka med militärbefälhavarna och sedan själv avgöra hur re-
surserna skulle fördelas.3°

År 1974 gick en utredning om rationalisering av flygvapnets fredsorganisation via
CFV och efter bearbetning vidare till Överbefälhavaren och Försvarsdepartementet.
Minskad krigs- och fredsorganisation föreslogs. För E Es del skulle förslaget dock inne-
bära en något utökad personalstyrka från och med den r juli 1975. Detta berodde på
att nya uppgifter samt den lätta attacken tillkom. CE r skulle då leda förbandsproduk-
tionen vid F 6, F 7 och F 15, samt vid spaningsflottiljen F 11. Han skulle därutöver ha
ansvar för attack- och spaningsverksamheten vid F 21 och visst inflytande över produk-
tionen av spaningsflyggrupper och lätta attackflygdivisioner vid F 5, F 13, F 16 och F zo.

De åtta luftförsvarssvarssektorernas ledning var i fred knuten till vissa sektorflottiljer,
som hade en förstärkt stabsfunktion: F 1, F 4, F 7, F 1o, F 12, F 13 och F 21. Från flygo-
perativ synpunkt och i mobiliseringshänseende lydde förbanden, med undantag av E
i fred under militärbefälhavarna för Södra och Östra militärområdena samt Nedre och
Övre Norrlands militärområden.

Underställd innebär att en chef med sin enhet står under en annan angiven chefs befäl inom ramen för an-
givna befogenheter. Lyda under innebär att en chef med sin enhet i ett begränsat och särskilt angivet avse-
ende ställs under annan chefs befälsrätt. Lydnadsförhållandet kan gälla under kortare eller längre tid och en
chef kan lyda under flera chefer i olika avseenden.

198



!""

Existerande organisation uppvisade bristande balans mellan uppgifter och resurs-
fördelning inom fredsorganisationen och när krigsorganisationen minskade medförde 
detta att omfattande förändringar måste vidtas inom #ygvapnets fredsorganisa tion. 
Enligt det riksdagsbeslut som togs skulle dock E !:s stab med hänsyn till en komman-
de översyn av den regionala och centrala stabsorganisationen tills vidare behålla sin 
organisation.$!

Ledning av lätta attacken
Överbefälhavaren beslutade !"%& att fem SK %'-divisioner i krig skulle underställas 
CE !, som i detta hänseende i sin tur skulle vara underställd eller lyda under militär-
befälhavaren för Övre Norrland. Som grund för beslutet fanns en rapport daterad juni 
!"%& från den så kallade Arbetsgrupp SK %' (Ag SK %'). Arbetsgruppen hade kommit 
fram till att den lätta attacken måste samordnas med övriga attackförband och där-
för borde lyda under CE !, vilken sedan kunde beordras av överbefälhavaren att med 
vissa resurser, för vissa uppdrag eller för viss tid, lyda under aktuell militärbefälhavare. 
CFV:s Studiegrupp SK %' (Sg SK %') föreslog att vid kupp eller beredskapshöjning 
skulle CE ! lyda under militärbefälhavare ÖN med endast två divisioner, medan övriga 
tre skulle fördelas på lämpligt sätt av överbefälhavaren. Först vid mobilisering skulle 
CE ! med alla fem divisioner lyda under militärbefälhavare ÖN. Denna förändring 
genomfördes.

Vid beredskapshöjning organiserades SK %'-divisionerna från och med beredskaps-
steget Givakt och underställdes då CE !, som i sin tur lydde under militärbefälhavare 
ÖN vad gällde lätt attack. Attackavdelningen i ÖN hade från och med juli !"() för-
stärkts för att klara av den taktiska ledningen av lätt attack. Uppföljning av förbandens 
status och beredskap, bas- och underhållsresurser skulle skötas av CE ! för både AJ $( 
och SK %'. CFV ansåg att det var starkt motiverat att låta CE ! behålla det taktiska 
ledningsansvaret för hela attack#ygsystemet och därför borde inte den lätta attacken 
underställas militärbefälhavare ÖN i krig. Samordnad insats av både AJ $( och SK %' 
skulle inte vara möjligt om CE ! kopplades bort och samma lydnadsförhållanden bor-
de råda såväl i fred som i krig.$* Alternativet ”underställd MB ÖN” blev därmed inte 
aktuellt.

Även den så kallade Ledningsutredningen kom !"(( fram till att E ! borde vara kvar 
som sammanhållet förband i fred. Eskadern skulle vara underställd överbefälhavaren, 
men lyda under CFV när det gällde utbildning och fackmässiga mobiliseringsförbe-
redelser. Utredningen ansåg emellertid att spaningsdivisionerna skulle lämnas över till 
militärbefälhavarna. Eftersom såväl CFV som överbefälhavaren och försvarsdeparte-
mentet ville ha dem kvar som tidigare under CE !, +ck utredningen arbeta vidare med 
denna fråga.$$

Efterhand genomfördes, med anledning av bland annat erfarenheter från övningar, 
ändringar i stabens organisation. I den ingick exempelvis !% lottor och !$ värnpliktiga 
tablåmarkörer. Lottorna, som i sin grundutbildning endast +ck lära sig tablåföring, vi-
sade sig genomgående vara ”av sådan kvalitet” att de även kunde användas till stabs-

Existerande organisation uppvisade bristande balans mellan uppgifter och resurs-
fördelning inom fredsorganisationen och när krigsorganisationen minskade medförde
detta att omfattande förändringar måste vidtas inom flygvapnets fredsorganisation.
Enligt det riksdagsbeslut som togs skulle dock E i:s stab med hänsyn till en komman-
de översyn av den regionala och centrala stabsorganisationen tills vidare behålla sin
organisation.3'

Ledning av lätta attacken
Överbefälhavaren beslutade 1968 att fem SK 6o-divisioner i krig skulle underställas
CE I, som i detta hänseende i sin tur skulle vara underställd eller lyda under militär-
befälhavaren för Övre Norrland. Som grund för beslutet fanns en rapport daterad juni
1968 från den så kallade Arbetsgrupp SK 6o (Ag SK 6o). Arbetsgruppen hade kommit
fram till att den lätta attacken måste samordnas med övriga attackförband och där-
för borde lyda under CE I, vilken sedan kunde beordras av överbefälhavaren att med
vissa resurser, för vissa uppdrag eller för viss tid, lyda under aktuell militärbefälhavare.
CFV:s Studiegrupp SK 6o (Sg SK 6o) föreslog att vid kupp eller beredskapshöjning
skulle CE 1 lyda under militärbefälhavare ÖN med endast två divisioner, medan övriga
tre skulle fördelas på lämpligt sätt av överbefälhavaren. Först vid mobilisering skulle
CE 1 med alla fem divisioner lyda under militärbefälhavare ÖN. Denna förändring
genomfördes.

Vid beredskapshöjning organiserades SK 6o-divisionerna från och med beredskaps-
steget Givakt och underställdes då CE I, som i sin tur lydde under militärbefälhavare
ÖN vad gällde lätt attack. Attackavdelningen i ÖN hade från och med juli 1975 för-
stärkts för att klara av den taktiska ledningen av lätt attack. Uppföljning av förbandens
status och beredskap, bas- och underhållsresurser skulle skötas av CE 1 för både AJ 37
och SK 6o. CFV ansåg att det var starkt motiverat att låta CE 1 behålla det taktiska
ledningsansvaret för hela attackflygsystemet och därför borde inte den lätta attacken
underställas militärbefälhavare ÖN i krig. Samordnad insats av både AJ 37 och SK 6o
skulle inte vara möjligt om CE 1 kopplades bort och samma lydnadsförhållanden bor-
de råda såväl i fred som i krig.3' Alternativet "underställd MB ÖN" blev därmed inte
aktuellt.

Även den så kallade Ledningsutredningen kom 1977 fram till att E 1 borde vara kvar
som sammanhållet förband i fred. Eskadern skulle vara underställd överbefälhavaren,
men lyda under CFV när det gällde utbildning och fackmässiga mobiliseringsförbe-
redelser. Utredningen ansåg emellertid att spaningsdivisionerna skulle lämnas över till
militärbefälhavarna. Eftersom såväl CFV som överbefälhavaren och försvarsdeparte-
mentet ville ha dem kvar som tidigare under CE I, fick utredningen arbeta vidare med
denna fråga.33

Efterhand genomfördes, med anledning av bland annat erfarenheter från övningar,
ändringar i stabens organisation. I den ingick exempelvis 16 lottor och 13 värnpliktiga
tablåmarkörer. Lottorna, som i sin grundutbildning endast fick lära sig tablåföring, vi-
sade sig genomgående vara "av sådan kvalitet" att de även kunde användas till stabs-
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C E 1 operativa/taktiska ledning. Ett exempel 
Bert Stenfeldt (Baserat på minnesbilder)

Förutsättning
– Sovjetunionen syns förbereda invasion över havet mot Syd/Mitt samt över landgränsen mot ÖN. 
– Markstridsförbanden är under mobilisering,. Transport av personal till ÖN och NN pågår, bland annat luftledes  

från !ygbaserna i Mälardalen. 
– Marinstridskrafterna är under mobilisering. 
– Flygstridskrafternas mobilisering är i huvudsak slutförd.
– Flygeskaderstaben är organiserad och i funktion sedan något dygn i ordinarie uppehållsplats. 
– C E 1 är på plats i upl.

Verksamhet
C E 1 spanings!ygförband genomför kontinuerlig havsövervakning i södra och östra Östersjön samt längs ter-
ritorialgränsen i ÖN. C E 1 signalspanings!ygplan genomför spaningsoperationer i samråd FRA/C E 1. C E 1 
stör!ygplan håller beredskap för att understödja attack!ygförbanden. C E 1 transport!ygförband genomför 
mobiliserings- och kompletteringstransporter med bereddorder att omgruppera personal, materiel och vapen 
mellan attack!ygbaserna.

Orderläge
MB S, MB M och MB ÖN har efter dialog med C E 1 hemställt hos ÖB om attack!ygresurser och ÖB har efter dia-
log med C E 1 givit ut ÖB order:
C E 1 beredd att:
– med alla eller delar av attack!ygförbanden lyda under MB S alternativt MB M,
– med en eller två attack!ygdivisioner lyda under MB ÖN,
– med alla LA förband lyda under MB ÖN,
– med en till tre LA divisioner lyda under MB M alternativt MB S.

ÖB har utelämnat tidsramar med hänsyn till hotbildens osäkerhet vad avser tider. C E 1 ger kontinuerligt beredd-
order till förbanden så att E 1 med varierande tider håller en beredskap som svarar mot aktuell hotbild, mål, tider, 
väder, med mera. MB S, M och ÖN har efter dialog med C E 1 givit ut bereddorder mot alternativa attackmål. C E 1 
har efter dialog med attackavdelning S, M och ÖN givit avdelningarna order om att i samverkan med i berörda 
fördelningsstaber, eller motsvarande, förberedda LA-insats och samverkansformer inom berört milo. Behov av 
stöd från eskaderstaben har klarlagts och förberetts. 

C E 1 har efter dialog givit berörda attackavdelningar order att hos respektive sektorchef begära
– stöd under attackföretagen vad gäller stridsledning, (attackförbanden går radio- och radartyst men luftbevak-

ning kan trots detta lämna information till !ygförbanden om luftläget)
– prioritet för snabbtankning på icke attackbaser
– stöd på attackbaser vad avser klargöring med mera av attackförbanden
– prioritet vad avser !ygräddningshelikoptrar i beredskap under attackföretagen, samt dessutom informera 

sektorchefen/-staben om E 1 störsändning i samband med attackanfall.

C E 1 har också beordrat respektive attackavdelning att nära samverka med MK och förbereda uppträdande, yt-
attack och attack!yg, som minimerar risk för vådabeskjutning.

C E 1 operativa/taktiska ledning. Ett exempel
Bert Stenfeldt (Baserat på minnesbilder)

Förutsättning
— Sovjetunionen syns förbereda invasion över havet mot Syd/Mitt samt över landgränsen mot ÖN.
— Markstridsförbanden är under mobilisering,. Transport av personal till ÖN och NN pågår, bland annat luftledes

från flygbaserna i Mälardalen.
— Marinstridskrafterna är under mobilisering.
— Flygstridskrafternas mobilisering är i huvudsak slutförd.
— Flygeskaderstaben är organiserad och i funktion sedan något dygn i ordinarie uppehållsplats.
— C E 1 är på plats i upl.

Verksamhet
C E 1 spaningsflygförband genomför kontinuerlig havsövervakning i södra och östra Östersjön samt längs ter-
ritorialgränsen i ÖN. C E 1 signalspaningstlygplan genomför spaningsoperationer i samråd FRA/C E 1. C E 1
störflygplan håller beredskap för att understödja attackflygförbanden. C E 1 transportflygförband genomför
mobiliserings- och kompletteringstransporter med bereddorder att omgruppera personal, materiel och vapen
mellan attackflygbaserna.

Orderläge
MB S, MB M och MB ÖN har efter dialog med C E 1 hemställt hos ÖB om attackflygresurser och ÖB har efter dia-
log med C E 1 givit ut ÖB order:
C E 1 beredd att:
— med alla eller delar av attackflygförbanden lyda under MBS alternativt MB M,
— med en eller två attackflygdivisioner lyda under MB ÖN,
— med alla LA förband lyda under MB ÖN,
— med en till tre LA divisioner lyda under MB M alternativt MB S.

ÖB har utelämnattidsramar med hänsyn till hotbildens osäkerhet vad avsertider. C El ger kontinuerligt beredd-
order till förbanden så att E 1 med varierande tider håller en beredskap som svarar mot aktuell hotbild, mål, tider,
väder, med mera. MB 5, M och ÖN har efter dialog med C El givit ut bereddorder mot alternativa attackmål. C E 1
har efter dialog med attackavdelning 5, M och ÖN givit avdelningarna order om att i samverkan med i berörda
fördelningsstaber, eller motsvarande, förberedda LA-insats och samverkansformer inom berört milo. Behov av
stöd från eskaderstaben har klarlagts och förberetts.

C E 1 har efter dialog givit berörda attackavdelningar order att hos respektive sektorchef begära
— stöd under attackföretagen vad gällerstridsledning, (attackförbanden går radio- och radartyst men luftbevak-

ning kan trots detta lämna information till flygförbanden om luftläget)
— prioritet för snabbtankning på icke attackbaser
— stöd på attackbaser vad avser klargöring med mera av attackförbanden
— prioritet vad avser tlygräddningshelikoptrar i beredskap under attackföretagen, samt dessutom informera

sektorchefen/-staben om E 1 störsändning i samband med attackanfall.
C E 1 har också beordrat respektive attackavdelning att nära samverka med MK och förbereda uppträdande, yt-
attack och attackflyg, som minimerar risk för vådabeskjutning.
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Verksamheten i eskaderstaben
C E 1 personligen be!nner sig i sitt rum med total översikt vad avser operationskarta och tablåer, exempelvis 
attack-, förbands- och bastablåerna, underrättelse-, mål-, och väderläge. Blir kontinuerligt informerad av ope-
rationsledaren. Har direkt kontakt med ÖB och MB.
Operationsledaren följer underrättelseläget och står i nära förbindelse med MB/ÖB staber vad avser hotut-
vecklingen. Diskuterar främst sannolik anfallsriktning och antalet förband i samtliga milon.
Attackledaren följer hotutvecklingen och anpassar förbandens beredskap till C E 1 order och lägesförändringar. 
Mottar kontinuerligt information från underrättelse-, analys- och väderavdelning och kan med hänsyn till detta 
justera företagsupplägget med anfall, an- och in"ygning, ut"ygning och möjliga landningsbaser. Mottar konti-
nuerligt information från basavdelning avseende läget på baserna inklusive vapensituationen. Överarbetar al-
ternativorder och order för nästa företag. Håller kontakt via attackavdelningarna med sektorstaberna vad gäller 
attack"ygets "ygvägar och behov av stöd.
VB ser till att alla order markeras på attacktablåerna samt att alternativ och kommande order framgår tydligt. 
Följer noga (huvuduppgift) att utgivna order kommer fram till divisioner/baser i rätt tid och uppfattas rätt samt 
att förbanden intar beordrad beredskap på beordrad tid. 
Operationsadjutanten har direkt kontakt med divisionerna, följer upp status och är C E 1 förlängda arm till 
divisionerna. Rapporterar personalläget (piloter och förbandschefer) till operationsledaren och attackledaren. 
Tar emot divisionernas företagsrapportering och delger berörda.
Underrättelseavdelningen tillsammans med telemotmedelso#cer samt med marin- och luftvärnssamver-
kanso#cerarna tar emot underrättelser från egna spaningsplan, från FRA, från ÖB, MB och sektorstaber samt 
från samverkande MK och fördelningar. Beredda att ta emot företagsrapporter från attack"ygförbanden. Prio-
riterar, värderar och analyserar. Gör prognoser avseende målbilder och målrörelser. Gör förslag till in"ygnings- 
och anfallsriktningar, störmetoder, med mera. Uppgraderar kontinuerligt underrättelseläget för berörda staber 
och till berörda förband.
Analysavdelningen utvärderar hotet, granskar företagsrapporterna och framför allt den egna materielens 
och vapnens funktion. Håller kontakt med militära och civila experter inom aktuella teknikområden. Föreslår 
användning av olika system, eventuella begränsningar eller justeringar i materielen.
Väderavdelningen deltar i den operativa och taktiska planeringen, prioriterar uppföljning och prognos-
arbete vad avser målen och baserna i närtid, det vill säga två till sex timmar. Informerar kontinuerligt om 
lägesförändringar. 
Sambandsavdelningen svarar för att utsändning och mottagning av all tra!k kan ske utan fördröjning. Håller 
alternativa vägar möjliga. Biträder vid problem. Kan till vissa delar ansvara för prioritering.
Basavdelningen, biträder operationsledaren och attackledaren med företagsplanering. Följer upp klargörings-
tjänst och beredskap på baserna. Omfördelar resurser och håller kontakt med sektorstabernas bassavdelningar.
Materielavdelningen följer "ygplan- och materielläge, svarar för att högsta "ygplantillgänglighet tillgodoses, 
eventuellt genom omfördelning mellan baser och förband efter operationsledranes hörande.
Stabschefen deltar i planläggning och genomförande enligt C E 1 direktiv och tillgodoser att alla stödfunktio-
ner arbetar mot ett gemensamt mål, genomförandet.34

Verksamheten i eskaderstaben
C E 1 personligen befinner sig i sitt rum med total översikt vad avser operationskarta och tablåer, exempelvis
attack-, förbands- och bastablåerna, underrättelse-, mål-, och väderläge. Blir kontinuerligt informerad av ope-
rationsledaren. Har direkt kontakt med ÖB och MB.
Operationsledaren följer underrättelseläget och står i nära förbindelse med MB/ÖB staber vad avser hotut-
vecklingen. Diskuterar främst sannolik anfallsriktning och antalet förband i samtliga milon.
Attackledaren följer hotutvecklingen och anpassar förbandens beredskap till C E 1 order och lägesförändringar.
Mottar kontinuerligt information från underrättelse-, analys- och väderavdelning och kan med hänsyn till detta
justera företagsupplägget med anfall, an- och inflygning, utflygning och möjliga landningsbaser. Mottar konti-
nuerligt information från basavdelning avseende läget på baserna inklusive vapensituationen. Överarbetar al-
ternativorder och order för nästa företag. Håller kontakt via attackavdelningarna med sektorstaberna vad gäller
attackflygets flygvägar och behov av stöd.
VB ser till att alla order markeras på attacktablåerna samt att alternativ och kommande order framgår tydligt.
Följer noga (huvuduppgift) att utgivna order kommer fram till divisioner/baser i rätt tid och uppfattas rätt samt
att förbanden intar beordrad beredskap på beordrad tid.
Operationsadjutanten har direkt kontakt med divisionerna, följer upp status och är C E 1 förlängda arm till
divisionerna. Rapporterar personalläget (piloter och förbandschefer) till operationsledaren och attackledaren.
Tar emot divisionernasföretagsrapportering och delger berörda.
Underrättelseavdelningen tillsammans med telemotmedelsofficer samt med marin- och luftvärnssamver-
kansofficerarna tar emot underrättelser från egna spaningsplan, från FRA, från ÖB, MB och sektorstaber samt
från samverkande MK och fördelningar. Beredda att ta emot företagsrapporter från attackflygförbanden. Prio-
riterar, värderar och analyserar. Gör prognoser avseende målbilder och målrörelser. Gör förslag till inflygnings-
och anfallsriktningar, störmetoder, med mera. Uppgraderar kontinuerligt underrättelseläget för berörda staber
och till berörda förband.
Analysavdelningen utvärderar hotet, granskar företagsrapporterna och framför allt den egna materielens
och vapnens funktion. Håller kontakt med militära och civila experter inom aktuella teknikområden. Föreslår
användning av olika system, eventuella begränsningar eller justeringar i materielen.
Väderavdelningen deltar i den operativa och taktiska planeringen, prioriterar uppföljning och prognos-
arbete vad avser målen och baserna i närtid, det vill säga två till sex timmar. Informerar kontinuerligt om
lägesförändringar.
Sambandsavdelningen svararför att utsändning och mottagning av all trafik kan ske utan fördröjning. Håller
alternativa vägar möjliga. Biträder vid problem. Kan till vissa delar ansvara för prioritering.
Basavdelningen, biträder operationsledaren och attackledaren med företagsplanering. Följer upp klargörings-
tjänst och beredskap på baserna. Omfördelar resurser och håller kontakt med sektorstabernas bassavdelningar.
Materielavdelningen följerflygplan- och materielläge, svararför att högsta flygplantillgänglighettillgodoses,
eventuellt genom omfördelning mellan baser och förband efter operationsledranes hörande.
Stabschefen deltar i planläggning och genomförande enligt C E 1 direktiv och tillgodoser att alla stödfunktio-
ner arbetar mot ett gemensamt mål, genomförandet."
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Eskaderledningens organisation 1967. Skiss Luleå Grafiska, baserad på original från Krigsarkivet.
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Eskaderledningens organisation 1967. skiss Luleå Grafiska, baserad på original från Krigsarkivet.
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biträden. Sektion $ bestod i början av $%&"-talet av en Operationsavdelning med 
Operationsdetalj, Attackdetalj, Flygtransportdetalj, Flygledningsdetalj, Samverkans-
detalj, Mobdetalj, Analysdetalj, Underrättelseavdelning, Sambandsavdelning och Vä-
deravdelning. I Sektion ! fanns bland annat Flygmaterielavdelning, och i Sektion # 
bland annat Rapportavdelning.#'

Från början hade ledningen av attackförband utövats via telefon genom så kall-
lad attack order. Ordern togs emot i en signalstationsvagn och vidarebefordrades till en 
kryptotelefonist som dekrypterade meddelandet. En ordonnans (ck därefter åka till ba-
sens bakre klargöringsområde för att överräcka ordern till divisionen och ett exemplar 
av ordern överlämnades också till vakthavande o)cer i kommandocentralen.

Under senare delen av $%*"-talet förbättrades tekniken så att attackordern via kom-
mandocentralen kunde överföras direkt och krypterad till attackförbandet i Bakom. 
Förbindelsen var kopplad till en kryptoapparat (MGE) och en +ärrskrivare (Fskrapp 
*"&). De inkommande meddelandena dekrypterades automatiskt i kommandocentra-
len och kunde sedan skickas via bas- och bankabel i okrypterat skick direkt till attack-
förbandet i Bakom. Detta gjorde att ledningen av attackförbanden kunde e,ektiviseras 
och man kunde snabbare sända ut order och även få in rapporter på samma sätt från 
-ygbaserna. Direkt talmöjlighet anordnades också med en speciell talkryptoutrustning 
(kryapp &$"), varigenom divisionen kunde samplanera sina uppdrag med andra för-
band utan att risk för att sekretessen röjdes vid eventuell avlyssning.

Ungefär samtidigt infördes också möjlighet att koppla in -ygplanen i Bakom till 
en gemensam förbindelseslinga, den så kallade attackorderslingan. Genom den kun-
de förarna få den sista informationen före start utan avslöjande radiotra(k. För denna 
funktion användes samma typ av utrustning (tfn .*) som för jakt-ygplan i beredskap i 
Framom. Attackförbanden kunde starta från en bas utan att radion i -ygplanet använ-
des och klartecken att lämna -ygplanplatserna i Bakom gavs då via attackorderslingan. 
När -ygplanen ställde upp för start i banänden (ck de klartecken att starta från tra(k-
ledaren vid fältet med hjälp av signallampa. Starten skedde sedan under radiotystnad.#*

I detta sammanhang kan det vara lämpligt med några rader om datorsystemet ATLE 
(Attackledning), vars utveckling påbörjades runt $%/". Datorerna kom från Norsk Data 
och mjukvaran togs fram av AR-bolaget. Problemen var stora i början och de första 
proven blev inte lyckade. Kapaciteten var låg och systemet var föga användarvänligt, 
vilket naturligtvis gällde de -esta datasystem vid denna tid. Man tvingades på grund av 
risken för överbelastning att skriva allt för hand, parallellt. Funktionssäkerheten blev 
dock kontinuerligt bättre, men under systemets hela fortlevnad tränades på alla stabs-
övningar övergång till manuell hantering. I slutändan ledde ATLE till att ledning och 
uppföljning kunde skötas snabbare och säkrare än tidigare.#/

Med lednings-, planerings- och utvärderingssystemet PLA som grund byggdes i bör-
jan av $%%"-talet ett experimentellt IP-nät upp runt E $:s upl. PLA hade i sin tur ut-
vecklats ur ett tidigare system kallat FASA (Företagsanlays Spaning Attack). Med detta 
nät kunde snabbt omfattande och detaljerad underrättelseinformation distribueras till 
förbanden och presenteras i gra(sk form direkt på en karta i PLA. Vidare kunde pågå-

biträden. Sektion i bestod i början av 1980-talet av en Operationsavdelning med
Operationsdetalj, Attackdetalj, Flygtransportdetalj, Flygledningsdetalj, Samverkans-
detalj, Mobdetalj, Analysdetalj, Underrättelseavdelning, Sambandsavdelning och Vä-
deravdelning. I Sektion 2 fanns bland annat Flygmaterielavdelning, och i Sektion 3
bland annat Rapportavdelning.35

Från början hade ledningen av attackförband utövats via telefon genom så kall-
lad attackorder. Ordern togs emot i en signalstationsvagn och vidarebefordrades till en
kryptotelefonist som dekrypterade meddelandet. En ordonnans fick därefter åka till ba-
sens bakre klargöringsområde för att överräcka ordern till divisionen och ett exemplar
av ordern överlämnades också till vakthavande officer i kommandocentralen.

Under senare delen av 1960-talet förbättrades tekniken så att attackordern via kom-
mandocentralen kunde överföras direkt och krypterad till attackförbandet i Bakom.
Förbindelsen var kopplad till en kryptoapparat (MGE) och en fjärrskrivare (Fskrapp
608). De inkommande meddelandena dekrypterades automatiskt i kommandocentra-
len och kunde sedan skickas via bas- och bankabel i okrypterat skick direkt till attack-
förbandet i Bakom. Detta gjorde att ledningen av attackförbanden kunde effektiviseras
och man kunde snabbare sända ut order och även a in rapporter på samma sätt från
flygbaserna. Direkt talmöjlighet anordnades också med en speciell talkryptoutrustning
(kryapp 810), varigenom divisionen kunde samplanera sina uppdrag med andra för-
band utan att risk för att sekretessen röjdes vid eventuell avlyssning.

Ungefär samtidigt infördes också möjlighet att koppla in flygplanen i Bakom till
en gemensam förbindelseslinga, den så kallade attackorderslingan. Genom den kun-
de förarna ra den sista informationen före start utan avslöjande radiotrafik. För denna
funktion användes samma typ av utrustning (tfn 46) som för jaktflygplan i beredskap i
Framom. Attackförbanden kunde starta från en bas utan att radion i flygplanet använ-
des och klartecken att lämna flygplanplatserna i Bakom gavs då via attackorderslingan.
När flygplanen ställde upp för start i banänden fick de klartecken att starta från trafik-
ledaren vid fältet med hjälp av signallampa. Starten skedde sedan under radiotystnad.36

I detta sammanhang kan det vara lämpligt med några rader om datorsystemet ATLE
(Attackledning), vars utveckling påbörjades runt 1970. Datorerna kom från Norsk Data
och mjukvaran togs fram av AR-bolaget. Problemen var stora i början och de första
proven blev inte lyckade. Kapaciteten var låg och systemet var föga användarvänligt,
vilket naturligtvis gällde de flesta datasystem vid denna tid. Man tvingades på grund av
risken för överbelastning att skriva allt för hand, parallellt. Funktionssäkerheten blev
dock kontinuerligt bättre, men under systemets hela fortlevnad tränades på alla stabs-
övningar övergång till manuell hantering. I slutändan ledde ATLE till att ledning och
uppföljning kunde skötas snabbare och säkrare än tidigare.37

Med lednings-, planerings- och utvärderingssystemet PLA som grund byggdes i bör-
jan av 1990-talet ett experimentellt IP-nät upp runt E Es upl. PLA hade i sin tur ut-
vecklats ur ett tidigare system kallat FASA (Företagsanlays Spaning Attack). Med detta
nät kunde snabbt omfattande och detaljerad underrättelseinformation distribueras till
förbanden och presenteras i grafisk form direkt på en karta i PLA. Vidare kunde pågå-
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ende företag följas upp och efter företaget uppdaterades underrättelsebilden med hjälp 
av insamlade, nya data. En bedömning av detta system: ”När ledningsdelarna (…) av-
vecklades $%%& i samband med nedläggningen av Första 'ygeskadern var systemet san-
nolikt världsledande”.()

Ledning i praktiken
Det kan vara på sin plats att för ett ögonblick stanna upp och ge en bild av hur E $:s 
ledningsorganisation utövades i praktiken och vilka problem man upplevde att det 
fanns. Vid ett eventuellt krigsutbrott skulle personalen inledningsvis ha varit spridd och 
ledningen skedde i princip från den ledningsplats som först var bemannad och hade 
kompetens. Larmlistor för all personal fanns och prövades regelbundet. Flottiljsta berna 
hade utarbetade planer för ledning, inledningsvis från 'ottiljernas kommandocentra-
ler, dit vakthavande befäl och särskilt utsedda stabso*cerare som bodde nära 'ottiljen 
begav sig.

Huvuddelen av stabspersonalen gav sig iväg till ordinarie krigsuppehållsplats och 
CE $ gick antingen till en stridsledningscentral, vilka var igång dygnet runt och året 
runt och således alltid hade aktuell information, eller till 'ottiljens kommandocentral. 
Därifrån ledde han så verksamheten tills ordinarie krigs-upl var helt klart för ledning 
och då för'yttades han dit med hjälp av helikopter. En del av eskaderledningens perso-
nal arbetade inledningsvis kvar i Göteborg och några enstaka stabsmedlemmar för'yt-
tade sig till reserv-upl. Tablåer och sambandssystem fanns på alla tre platserna.

Då E $ utbildade och övade sin personal hade emellertid militärbefälhavaren eller 
hans representanter ofta inte möjlighet att delta. Därigenom kunde inte hela sambands- 
och underrättelsesystemen användas eller prövas och de brister och svagheter som fanns 
inom dessa system klargjordes aldrig. Bert Stenfeldt, CE $:

En svaghet och en allvarlig brist som jag uppfattade under hela den här tiden var att mi-
lostaber, luftop, und, med mera, och högkvarteret inte övades i nämnvärd omfatt ning. 
Personalen utbildades inte, prövades inte och övades inte på ett någorlunda realistiskt 
sätt. Detta framkom tydligt från många håll, även från militärbefälha vare personligen, 
som påtalade att bristen på övningar var allvarlig.

Det var under övningarna som det framkom svagheter och brister i systemet, det 
var då som de erfarenheter skulle vinnas som skulle legat till grund för den fortsatta ut-
vecklingen av stabernas organisation, bemanning, medel och verksamhet. Naturligtvis 
också i botten val av chefer, utbildning och prövning av dessa, Denna brist på övning-
ar av militärbefälhavare och högkvarter anser jag vara en av de allvarligaste svagheterna 
i försvaret under kalla kriget med fokus på svagheter i sambands-, underrättelse- och 
analysfunktionerna.

Det var också så att de luftoperativa delarna av militärbefälhavarnas staber och i hög-
kvarteret ansågs ha ”svagheter som inledningsvis skulle (ha) begränsat ledningsför-
mågan”. Detta berodde på att personalen inte heller var utbildad och övad, samt att 
stabsplatsernas funktioner inte var iordningställda. Högkvarteret övade i princip inte 

ende företag följas upp och efter företaget uppdaterades underrättelsebilden med hjälp
av insamlade, nya data. En bedömning av detta system: "När ledningsdelarna (...) av-
vecklades 1995 i samband med nedläggningen av Första flygeskadern var systemet san-
nolikt världsledande".38

Ledning i praktiken
Det kan vara på sin plats att för ett ögonblick stanna upp och ge en bild av hur E Es
ledningsorganisation utövades i praktiken och vilka problem man upplevde att det
fanns. Vid ett eventuellt krigsutbrott skulle personalen inledningsvis ha varit spridd och
ledningen skedde i princip från den ledningsplats som först var bemannad och hade
kompetens. Larmlistor för all personal fanns och prövades regelbundet. Flottiljstaberna
hade utarbetade planer för ledning, inledningsvis från flottiljernas kommandocentra-
ler, dit vakthavande befäl och särskilt utsedda stabsofficerare som bodde nära flottiljen
begav sig.

Huvuddelen av stabspersonalen gav sig iväg till ordinarie krigsuppehållsplats och
CE i gick antingen till en stridsledningscentral, vilka var igång dygnet runt och året
runt och således alltid hade aktuell information, eller till flottiljens kommandocentral.
Därifrån ledde han så verksamheten tills ordinarie krigs-upl var helt klart för ledning
och då förflyttades han dit med hjälp av helikopter. En del av eskaderledningens perso-
nal arbetade inledningsvis kvar i Göteborg och några enstaka stabsmedlemmar förflyt-
tade sig till reserv-upl. Tablåer och sambandssystem fanns på alla tre platserna.

Då E i utbildade och övade sin personal hade emellertid militärbefälhavaren eller
hans representanter ofta inte möjlighet att delta. Därigenom kunde inte hela sambands-
och underrättelsesystemen användas eller prövas och de brister och svagheter som fanns
inom dessa system klargjordes aldrig. Bert Stenfeldt, CE

En svaghet och en allvarlig brist som jag uppfattade under hela den här tiden var att mi-
lostaber, luftop, und, med mera, och högkvarteret inte övades i nämnvärd omfattning.
Personalen utbildades inte, prövades inte och övades inte på ett någorlunda realistiskt
sätt. Detta framkom tydligt från många håll, även från militärbefälhavare personligen,
som påtalade att bristen på övningar var allvarlig.

Det var under övningarna som det framkom svagheter och brister i systemet, det
var då som de erfarenheter skulle vinnas som skulle legat till grund för den fortsatta ut-
vecklingen av stabernas organisation, bemanning, medel och verksamhet. Naturligtvis
också i botten val av chefer, utbildning och prövning av dessa, Denna brist på övning-
ar av militärbefälhavare och högkvarter anser jag vara en av de allvarligaste svagheterna
i försvaret under kalla kriget med fokus på svagheter i sambands-, underrättelse- och
analysfunktionerna.

Det var också så att de luftoperativa delarna av militärbefälhavarnas staber och i hög-
kvarteret ansågs ha "svagheter som inledningsvis skulle (ha) begränsat ledningsför-
mågan". Detta berodde på att personalen inte heller var utbildad och övad, samt att
stabsplatsernas funktioner inte var iordningställda. Högkvarteret övade i princip inte
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alls. Man hade endast två utbildningsomgångar under sex år och då byttes personalen 
i vissa funktioner vart tredje år.$% Bert Stenfeldt:

Under sex år genomfördes (förf. anm.: i högkvarteret) en utbildning/övning vad avser 
&ygstridsfunktionen. Ingenting fanns förberett. Arbetsplatser, samband, krypteringsap-
parater, tablåer måste färdigställas. Det fanns organisa tion, lokaldisposition men inte 
mer. Bristande kunskaper. Problem som spelades upp rörde resursfördelning. Det var på 
min nivå som överste '! Personalen i operationsledningen som skulle ta avgörande be-
slut kunde knappast ha tillräcklig utbildning - åtminstone inte vad gällde den så kallade 
&ygexpertisen.("

En viktig fråga när det gäller E ':s ledning är om det fanns några utarbetade planer för 
samarbete med NATO. I krigsspel och stabsövningar förekom samverkansgrupper i 
svenska respektive utländska staber och man spelade ofta situationer när NATO efter 
begäran om &ygunderstöd, även med kärnvapen, bistod med anfall mot )entliga mål 
både på svensk mark och på angränsande territorium. Det förekom också att NATO-
&yg )ck använda svenska baser som T-baser. Sådana spel förekom även där exempelvis 
statsministern deltog, åtminstone som åskådare. För samverkansuppgifter fanns bland 
annat sju ytterst hemliga så kallade U-grupper förberedda för att snabbt kunna sändas 
till Washington, London, Paris, Bonn, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.('

I april 1964 blev generalmajor Stig Norén 
chef för E 1. Han !ck då ta över en starkt 
sammanhållen organisation som i mångt 
och mycket präglats av den tidigare leda-
ren Björn Bjuggren. Foto Krigsarkivet.

I april 1964 blev generalmajor Stig Norén
chef för E 1. Han fick då ta över en starkt
sammanhållen organisation som i mångt
och mycket präglats av den tidigare leda-
ren Björn Bjuggren. Foto Krigsarkivet.

alls. Man hade endast två utbildningsomgångar under sex år och då byttes personalen
i vissa funktioner vart tredje år.39 Bert Stenfeldt:

Under sex år genomfördes (förf. anm.: i högkvarteret) en utbildning/övning vad avser
flygstridsfunktionen. Ingenting fanns förberett. Arbetsplatser, samband, krypteringsap-
parater, tablåer måste färdigställas. Det fanns organisation, lokaldisposition men inte
mer. Bristande kunskaper. Problem som spelades upp rörde resursfördelning. Det var på
min nivå som överste i! Personalen i operationsledningen som skulle ta avgörande be-
slut kunde knappast ha tillräcklig utbildning - åtminstone inte vad gällde den så kallade
flygexpertisen.4°

En viktig fråga när det gäller E i:s ledning är om det fanns några utarbetade planer för
samarbete med NATO. I krigsspel och stabsövningar förekom samverkansgrupper i
svenska respektive utländska staber och man spelade ofta situationer när NATO efter
begäran om flygunderstöd, även med kärnvapen, bistod med anfall mot fientliga mål
både på svensk mark och på angränsande territorium. Det förekom också att NATO-
flyg fick använda svenska baser som T-baser. Sådana spel förekom även där exempelvis
statsministern deltog, åtminstone som åskådare. För samverkansuppgifter fanns bland
annat sju ytterst hemliga så kallade U-grupper förberedda för att snabbt kunna sändas
till Washington, London, Paris, Bonn, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.4'
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Som en illustration och som ett bevis för att ett samarbete som skulle ha berört E $ 
förekom kan följande få tjäna. I samband med ett krigsspel i april $%#& diskuterades 
vilka områden som kunde bli aktuella för ett samarbete med NATO. En lista gjorde 
upp över ”Ärenden initierade av svenska högkvarteret” och ”Ärenden initierade av de 
allierade”. Bland de områden som räknades upp fanns fastställande av ansvars- och om-
rådesgränser för sjö- och 'ygoperationer, begäran om uppgifter om verkan av NATO:s 
bekämpning av angriparens hamnar och 'ygbaser, begäran av understöd av allierade 
'ygstridskrafter mot 'ygbaser, hamnar och invasionsfarkoster, samt begäran om under-
stöd genom kärnvapeninsats mot (nskt, baltiskt och svenskt territorium. Från NATO:s 
håll skulle kunna komma en begäran om insats av svensk attack på Jylland.&!

Huruvida dessa spel, övningar och förberedelser också ledde till en planläggning av 
den samordning av NATO-insatserna med E $:s verksamhet som skulle ha krävts är 
okänt. Inte något enda av alla de dokument som studerats i denna undersökning tyder 
på att några förberedelser av detta slag skulle ha genomförts på eskadernivån. I vart fall 
inget som fästes på papper. Den enda anspelning på samarbete med Väst som påträf-
fats är en kommentar angående de målpärmar som började iordningställas för E $ $%&%: 
”Pärmar reserverade för allierade. Utföres icke.”&)

Slutsatsen stöds av ett uttalande från Bert Stenfeldt: ”När det gäller hjälp utifrån 
så har jag faktiskt aldrig varit med och diskuterat detta utan det har skötts av annan 
nivå.”&&

Anmärkningsvärt är att NATO och de åtgärder NATO skulle kunna tänkas ha vidta-
git helt lyser med sin frånvaro i krigsplanläggningen. Wallerfelt spekulerar i sin genom-
gång av krigsplanläggningen i Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning !"#$–!"%& 
över orsakerna. Han menar att rädsla för att bli anklagad för att ”i fred planera hjälp 
utifrån” skulle vara en orsak och att rädsla för minskning av de ekonomiska resurserna 
till försvaret, ifall landets läge skulle uppfattas som gynnsammare än annars i och med 
att NATO togs med i planerna, en annan.&*

E ! upphör
$%++ hade överbefälhavaren kommit fram till att försvarets ledningsorganisation i stort 
sett var bra, men hotutvecklingen och behovet av materielförnyelse medförde att tek-

Eskaderstabens organisation, mitten av 1980-talet
CE 1, 2 attackchefer, eskaderstabschef
Sektion 1 med Operations-, Analys-, Underrättelse-, Sambands- och Väderavdelning, samt Skyddsdetalj
Sektion 2 med Bas-, Flygmateriel- och Intendenturavdelning
Sektion 3 med Personal-, Expeditions-, Kassa-, Rapport- och Fältpostavdelning

Attackavdelning ÖN, NN, Ö och S
Spaningsavdelning ÖN, NN, Ö och S46

Som en illustration och som ett bevis för att ett samarbete som skulle ha berört E
förekom kan följande få tjäna. I samband med ett krigsspel i april 1964 diskuterades
vilka områden som kunde bli aktuella för ett samarbete med NATO. En lista gjorde
upp över "Ärenden initierade av svenska högkvarteret" och "Ärenden initierade av de
allierade". Bland de områden som räknades upp fanns fastställande av ansvars- och om-
rådesgränser för sjö- och flygoperationer, begäran om uppgifter om verkan av NATO:s
bekämpning av angriparens hamnar och flygbaser, begäran av understöd av allierade
flygstridskrafter mot flygbaser, hamnar och invasionsfarkoster, samt begäran om under-
stöd genom kärnvapeninsats mot finskt, baltiskt och svenskt territorium. Från NATO:s
håll skulle kunna komma en begäran om insats av svensk attack på Jylland.4'

Huruvida dessa spel, övningar och förberedelser också ledde till en planläggning av
den samordning av NATO-insatserna med E i:s verksamhet som skulle ha krävts är
okänt. Inte något enda av alla de dokument som studerats i denna undersökning tyder
på att några förberedelser av detta slag skulle ha genomförts på eskadernivån. I vart fall
inget som fästes på papper. Den enda anspelning på samarbete med Väst som påträf-
fats är en kommentar angående de målpärmar som började iordningställas för E 1949:
"Pärmar reserverade för allierade. Utföres icke."43

Slutsatsen stöds av ett uttalande från Bert Stenfeldt: "När det gäller hjälp utifrån
så har jag faktiskt aldrig varit med och diskuterat detta utan det har skötts av annan
nivå."44

Anmärkningsvärt är att NATO och de åtgärder NATO skulle kunna tänkas ha vidta-
git helt lyser med sin frånvaro i krigsplanläggningen. Wallerfelt spekulerar i sin genom-
gång av krigsplanläggningen i Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning1945-198o
över orsakerna. Han menar att rädsla för att bli anklagad för att "i fred planera hjälp
utifrån" skulle vara en orsak och att rädsla för minskning av de ekonomiska resurserna
till försvaret, ifall landets läge skulle uppfattas som gynnsammare än annars i och med
att NATO togs med i planerna, en annan.45

E 1 upphör
1988 hade överbefälhavaren kommit fram till att försvarets ledningsorganisation i stort
sett var bra, men hotutvecklingen och behovet av materielförnyelse medförde att tek-

Eskaderstabens organisation, mitten av 1980-talet
CE 1, 2 attackchefer, eskaderstabschef
Sektion 1 med Operations-, Analys-, Underrättelse-, Sambands- och Väderavdelning, samt Skyddsdetalj
Sektion 2 med Bas-, Flygmateriel- och Intendenturavdelning
Sektion 3 med Personal-, Expeditions-, Kassa-, Rapport- och Fältpostavdelning

Attackavdelning ÖN, NN, Ö och S
Spaningsavdelning ÖN, NN, Ö och S"
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nisk modernisering behövdes. Enligt ÖB kunde ekonomiska resurser för sådan teknisk 
förnyelse$och nödvändiga personella resurser frigöras om organisationen bantades. Han 
föreslog därför en minskning till fyra militärbefälhavare plus en rörlig stab, samt att 
E % borde utgå ur organisationen senast %&&'. Tills vidare skulle inga ändringar i (yg-
vapnets organisation göras, men längre fram skulle det bara )nnas en sektor för varje 
militärbefälhavare och den skulle kallas (ygkommando. En första minskning till fem 
militärområden skulle ske den % juli %&&%. En central (ygfunktionsledning ingående i 
högkvarteret i krig och (ygstaben i fred borde organiseras senast år %&&'.

Alla (ygstridskrafter, inklusive attack(yget, borde enligt överbefälhavaren ledas un-
der militärbefälhavaren av chef för luftförsvarssektor. Sektorledningarna skulle på sikt 
benämnas (ygkommandon och sektorcheferna skulle ges ökad kapacitet att leda (yg-
förband med jakt-, attack- och spaningsuppgifter. Försvarsdepartementet gick på ÖB:s 
linje, även om beslutet sköts upp.*# Antalet luftförsvarssektorer minskade sedan till 
fyra och från och med den % juli %&&+ fanns endast tre (ygkommandon, motsvarande 
de tre milona.*,

Generaldirektör Gunnar Nordbeck )ck i juni %&&% i uppdrag av regeringen att göra 
en översyn av totalförsvarets ledningsorganisation på central och regional nivå. Hans 
förslag möttes av gillande av både försvarsmaktens företrädare och regeringen, varefter 
riksdagen fattade beslut %&&!. Från och med juli %&&* blev Försvarsmakten en enda sam-
manhållen myndighet med överbefälhavaren som chef. CE % hade samtidigt ansvarat 
för en ÖB-utredning om hur den framtida ledningen av (ygvapnet skulle se ut. Den 
blev klar i februari %&&* och den första övningen med den nya organisationen genom-
fördes i september %&&*.

Riksdagsbeslutet %&&! innebar att E % skulle komma att upphöra och i stället uppgå i 
de tre (ygkommandona och i den nya centrala (ygledningsfunktionen. ”Låt oss – trots 
en del beklagliga omställningsproblem – se positivt på denna förändring och medverka 
till att vi får ’en vassare men smalare’ ledningsstruktur”, skrev chefen för (ygstabens in-
formationsavdelning Owe Wagermark i Flygvapennytt.*&

E % skulle ha bibehållits i både krig och fred till den +" juni %&&', men nedläggningen 
tidigarelades efter CE %:s förslag med ett år. CE % skulle under tiden medverka till att 
bygga upp och överföra kompetens till Flygvapenledningens krigsorganisation, vilken 
tillsammans med de tre (ygkommandona skulle överta huvuddelen av E %:s uppgif-
ter.-" Den % oktober %&&* tillträdde överste Christer Salsing posten som CE % och han 
hade ett administrativt ansvar fram till den formella nedläggningen den +" juni %&&-.-%

Under %&-"-talet hade CFV varit operativ chef för (ygvapnet. Samma förhållande 
rådde inom marinen, medan arméns förband i krig lydde under militärbefälhavarna. 
Redan %&'% )ck överbefälhavaren ensam det operativa ansvaret för alla stridskrafter och 
därmed började man utreda om inte alla stridskrafter inom varje militärområde borde 
sammanföras under en regional chef. %&'' hade detta genomförts och då försvann es-
kadrarna E !, E + och E *.

Som vi har sett behölls emellertid E %, eftersom fördelarna med en sammanhållen 
ledning för attack(yget övervägde. De nya militärområdenas storlek och utseende var 

nisk modernisering behövdes. Enligt ÖB kunde ekonomiska resurser för sådan teknisk
förnyelse och nödvändiga personella resurser frigöras om organisationen bantades. Han
föreslog därför en minskning till fyra militärbefälhavare plus en rörlig stab, samt att
E 1 borde utgå ur organisationen senast 1996. Tills vidare skulle inga ändringar i flyg-
vapnets organisation göras, men längre fram skulle det bara finnas en sektor för varje
militärbefälhavare och den skulle kallas flygkommando. En första minskning till fem
militärområden skulle ske den 1 juli 1991. En central flygfunktionsledning ingående i
högkvarteret i krig och flygstaben i fred borde organiseras senast år 1996.

Alla flygstridskrafter, inklusive attackflyget, borde enligt överbefälhavaren ledas un-
der militärbefälhavaren av chef för luftförsvarssektor. Sektorledningarna skulle på sikt
benämnas flygkommandon och sektorcheferna skulle ges ökad kapacitet att leda flyg-
förband med jakt-, attack- och spaningsuppgifter. Försvarsdepartementet gick på ÖB:s
linje, även om beslutet sköts upp.47 Antalet luftförsvarssektorer minskade sedan till
fyra och från och med den 1 juli 1993 fanns endast tre flygkommandon, motsvarande
de tre milona.48

Generaldirektör Gunnar Nordbeck fick i juni 1991 i uppdrag av regeringen att göra
en översyn av totalförsvarets ledningsorganisation på central och regional nivå. Hans
förslag möttes av gillande av både försvarsmaktens företrädare och regeringen, varefter
riksdagen fattade beslut 1992. Från och med juli 1994 blev Försvarsmakten en enda sam-
manhållen myndighet med överbefälhavaren som chef. CE 1 hade samtidigt ansvarat
för en ÖB-utredning om hur den framtida ledningen av flygvapnet skulle se ut. Den
blev klar i februari 1994 och den första övningen med den nya organisationen genom-
fördes i september 1994.

Riksdagsbeslutet 1992 innebar att E 1 skulle komma att upphöra och i stället uppgå i
de tre flygkommandona och i den nya centrala flygledningsfunktionen. "Låt oss — trots
en del beklagliga omställningsproblem — se positivt på denna förändring och medverka
till att vi får 'en vassare men smalare' ledningsstruktur", skrev chefen för flygstabens in-
formationsavdelning Owe Wagermark i Flygvapennytt.49

E 1 skulle ha bibehållits i både krig och fred till den 30 juni 1996, men nedläggningen
tidigarelades efter CE i:s förslag med ett år. CE 1 skulle under tiden medverka till att
bygga upp och överföra kompetens till Flygvapenledningens krigsorganisation, vilken
tillsammans med de tre flygkommandona skulle överta huvuddelen av E i:s uppgif-
ter.5° Den 1 oktober 1994 tillträdde överste Christer Salsing posten som CE 1 och han
hade ett administrativt ansvar fram till den formella nedläggningen den 3o juni 1995.5'

Under 1950-talet hade CFV varit operativ chef för flygvapnet. Samma förhållande
rådde inom marinen, medan armens förband i krig lydde under militärbefälhavarna.
Redan 1961 fick överbefälhavaren ensam det operativa ansvaret för alla stridskrafter och
därmed började man utreda om inte alla stridskrafter inom varje militärområde borde
sammanföras under en regional chef. 1966 hade detta genomförts och då försvann es-
kadrarna E 2, E 3 och E 4.

Som vi har sett behölls emellertid E I, eftersom fördelarna med en sammanhållen
ledning för attackflyget övervägde. De nya militärområdenas storlek och utseende var

2 0 7



!"#

en viktig fråga för $ygvapnet, eftersom man %ck problem med bemanningen om $y-
get skulle representeras i alltför många olika staber. Flygvapnet hade därför länge velat 
ha tre stora militärområden motsvarande de gamla eskaderområdena E !, E & och E '. 
())& infördes detta, men E ( %ck en viss respit och existerade med egen ledningsorga-
nisation fram till ())*.

E 1
Eskaderchefer
Paul af Uhr (1/7 1942–31/3 1952)
Björn Bjuggren  (1/4 1952–31/3 1964)
Stig Norén (1/4 1964–30/9 1966)
Gösta Odqvist (1/10 1966–31/3 1973)
Bengt Rosenius (1/4 1973–30/6 1977)
Sven-Olof Olson (1/7 1977–30/9 1980)
Erik Nygren (1/10 1980–30/9 1983)
Bertil Nordström (1/10 1983–30/9 1990)
Bert Stenfeldt (1/10 1990–1/10 1994)
Christer Salsing (tjf) (1/10 1994–30/6 1995)

Flottiljchefer
F 6
Gösta Hård (1941–1950)
Ante Söderlindh (1950–1960)
Nils Hansson (1960–1971)
H Sjövall (1971–1977)
Gunnar Hovgard (1977–1986)
Göran Tode (1986–1989)
Sten Öhlander (1989–1994)

F 7
Ingvar Berg (1945–1950)
Stig Norén (1950–1957)
Åke Sundén (1957–1958)
Folke Barkman (1958–1968)
Bengt Lehander (1968–1972)
Karl-Erik Fernander (1972–1978)
Björn Amelin (1978–1985)
Stig Abrahamsson (1985–1993)
Christer Backryd (1993–1998)

F 14
C Nilsson (1944–1954)
B G Lindgren (1954–1961)

F 15
Olle Knutsson (1960–1965)
Sven Lampell (1965–1972)
I Hedin (1972–1975)
Gunnar Unell (1975–1978)
Åke Sjögren (1978–1981)
Roland Magndahl (1981–1987)
Sven Borgvall (1987–1994)

F 17
Hugo Svenow (1948–1951)
S Rydström (1951–1963)
P. Th. Svensson (1963–1966)
C-O Larsson (1966–1975)

en viktig fråga för flygvapnet, eftersom man fick problem med bemanningen om fly-
get skulle representeras i alltför många olika staber. Flygvapnet hade därför länge velat
ha tre stora militärområden motsvarande de gamla eskaderområdena E 2, E 3 och E 4.
1993 infördes detta, men E i fick en viss respit och existerade med egen ledningsorga-
nisation fram till 1995.

E1
Eskaderchefer
Paul af Uhr (1/7 1942-31/3 1952)
Björn Bjuggren (1/4 1952-31/3 1964)
Stig Noren (1/4 1964-30/9 1966)
Gösta Odqvist (1/10 1966-31/3 1973)
Bengt Rosenius (1/4 1973-30/6 1977)
Sven-Olof Olson (1/7 1977-30/9 1980)
Erik Nygren (1/10 1980-30/9 1983)
Bertil Nordström (1/10 1983-30/9 1990)
Bert Stenfeldt (1/10 1990-1/10 1994)
Christer Salsing (tjf) (1/10 1994-30/6 1995)

Flottiljchefer
F6 F14
Gösta Hård (1941-1950) C Nilsson (1944-1954)
Ante Söderlindh (1950-1960) B G Lindgren (1954-1961)
Nils Hansson (1960-1971)
H Sjövall (1971-1977) F 15
Gunnar Hovgard (1977-1986) 011e Knutsson (1960-1965)
Göran Tode (1986-1989) Sven Lampel I (1965-1972)
Sten Öhlander (1989-1994) I Hedin (1972-1975)

Gunnar Unell (1975-1978)
F7 Åke Sjögren (1978-1981)
Ingvar Berg (1945-1950) Roland Magndahl (1981-1987)
Stig Noren (1950-1957) Sven Borgvall (1987-1994)
Åke Sunden (1957-1958)
Folke Barkman (1958-1968) F17
Bengt Lehander (1968-1972) Hugo Svenow (1948-1951)
Karl-Erik Fernander(1972-1978) S Rydström (1951-1963)
Björn Amelin (1978-1985) P. Th. Svensson (1963-1966)
Stig Abrahamsson(1985-1993) C-0 Larsson (1966-1975)
Christer Backryd (1993-1998)
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$ Kindberg, sid. $% och $&; Norberg, sid. $!#–$'"; 
Kort historik i arkivförteckningen till E $ arkiv.

! Krigsfall IIS, CFV !(.$.)(; Krigsfall II. CFV 
'".$".)&. FS(H), Centralexp, B %, vol !; VPM ang 
ändrad mobmyndighet för E $ stab. CE $ till CFV. 
E $(H), Exp, B I, vol !; E $ och Flybo W stabers 
signalutrustning m.m. CE $ till CFV, $"/$ $#%(. 
E $(H), B I, vol '.

' Yttrande över PM angående ny ledningsorganisa-
tion för FV. CE $ $'.%.%%. FS(H), Centralexp, E I, 
vol (&; Svenska försvarsväsendets rulla, $#%&; Bjug-
gren, sid. !!(.

) Erfarenheter från E $ eskaderövning, CE $ till CFV, 
!*/# $#%&; Sammandrag av CE $ genomgång ef-
ter E $ eskövn hösten $#%&. SE $ till CF *, etc., 
!/$" $#%&. E $(H), Exp, F I, vol $; Förslag till ny 
ledningsorganisation för attackeskadern… CE $, 
!$.%.%&. FS(H), Centralexp, E I, vol &&; Upl för E $ 
stab. E $ till CFV, #/$ $#%#. E $(H), Exp, F I, vol !; 
Upl för E $ stab. FS/Op till CE $, )/! $#%#. FS(H), 
Centralexp, B I, vol )$.

% CE $ orientering till CF *, osv. $'/). $#%#. Björn 
Bjuggrens arkiv, vol #: Erfarenheter från FVÖ $#%#. 
E $ till CF *, etc., $)/$$ $#%#. E $(H), Exp, F I, 
vol $.

* Modernisering av CE $ upl. CE $ till CFV, $)/$" 
$#*$. E $(H), F I, vol *.

( Principerna för ledningen vid O-bas attack. CE $, 
(.'.$#%#. E $(H), Exp, F I, vol !.

& VPM med erfarenheter från FVÖ/%*… CE $ till 
CFV, &/& $#%*. E $(H), B I, vol !; VPM med för-
slag till ny ledningsorganisation för attackeskadern, 
CE $ till CFV, !#/) $#%(. E $(H), B I, vol '.

# Flygsambandsgrupp. CFV !'.%.$#%&; Ändring av 
+ygtransport- och +ygsambandsorg. FS/O till CLI, 
etc., !*/* $#%&. FS(H), Centralexp, B I, vol '#; För-
delning av viss +ygmateriel vid mobilisering. CFV 
!'.$.$#%#. FS(H), Centralexp, B I, vol )!; Fördel-
ning av viss +ygmateriel vid mobilisering. CFV 
!!.$.$#*!. FS(H), Centralexp, B I, vol %*. CE $ 
hade emellertid redan tidigare haft sambands+yg-
plan till sitt förfogande. Exempelvis $#)(–$#)& 
skulle i krig två S $(B, en S $) och en Tp #$ ur F $, 
F ' respektive F & disponeras av E $ (Flygvapen-
order Nr BH %, !.(.$#)(. FS(H), Centralexp, B I, 
vol !%a).

$" Wennerholm, !""*, sid. *(.
$$ Förslag till ny ledningsorganisation för attackeska-

dern… CE $ till CFV, !$/% $#%&. FS(H), Central-
exp, E I, vol &&.

$! Ny ledningsorganisation m.m för E $. CFV till CE 
$, !%/* $#%&. E $(H), Exp, F I, vol $.

$' Erfarenheter från E $ eskaderövning, CE $ till CFV, 
!*/# $#%&; Sammandrag av CE $ genomgång efter 
E $ eskaderövning hösten $#%&. CE $ till CF *, etc., 

!/$" $#%&; Krigsplacering vid ny ledningsorganisa-
tion för E $. E $ till CF *, etc., $%/$" $#%&. E $(H), 
Exp, F I, vol $.

$) PM angående E $ basering, verksamhet och led-
ningsorganisation. CE $ till CF $, etc., $!/$ $#*". 
E $(KH), B I, vol !.

$% E $ ledningsorganisation. CE $ till CFV, $*/% $#*". 
E $(KH), B I, vol !. Lfc-beteckning och ort har av-
lägsnats i texten p.g.a. kvarvarande sekretess.

$* CE $ yttrande … $%.$!.$#*". Björn Bjuggrens arkiv, 
vol (.

$( Genomgång upl Björn… för CFV, etc., $!/) $#*!. 
Björn Bjuggrens arkiv, vol (.

$& Synpunkter framförda av CE $ vid diskussion !)/& 
$#*!. Björn Bjuggrens arkiv, vol (.

$# Bjuggren, sid. !!" och !!(.
!" Krigsfall IISN. E $ till CF *, etc., #/$! $#*". 

E $(KH), B I, vol !; E $ insatsmöjligheter m.m. 
– CE $ bedömande. E $ till CE !, etc., $'/$$ $#*!. 
E $(KH), B I, vol '.

!$ Genomgång upl Björn… för CFV, etc., $!/) $#*!. 
Björn Bjuggrens arkiv, vol (; CE $ erfarenheter från 
FVÖ/*' med förövningar. CE $, !#.$$.$#*'. E $(H), 
Exp, F I, vol $$.

!! Hübbert, sid. !"%–!"#
!' PM angående regional ledning. CE $ till CFV, ut-

kast ).$#*!. Björn Bjuggrens arkiv, vol (.
!) Underlag för E $ operativa verksamhet och ledning. 

CE $, $.).$#*'. E $(H), Exp, F I, vol $!; Order, Fo 
BH nr $", $.$$.*$. FS(H), Centralexp, B III, vol ).

!% Svenska försvarsväsendets rulla, $#*).
!* CE $ upl i krig. E$ till CFV, !)/$ $#**. E $(KH), 

B I, vol ). I detta avsnitt har bland annat den aktu-
ella anläggningens beteckning och geogra,ska be-
lägenhet, samt vissa andra detaljuppgifter strukits i 
texten p.g.a. kvarvarande sekretess.

!( Stenfeldt, meddelande till förf. (/$" !""#, !%/$" 
!""# och %/ $! !""#.

!& Proposition $#():%"; Strandberg, Ingemar, Flygspa-
ning en totalförsvarsangelägenhet, i: Flygvapennytt nr 
$ $#&", sid. $"–$$; Stangenberg, Gerdt, Lång dags 
färd för svenska luftförsvarssektorn, i: Flygvapennytt 
nr ! $#&', sid. !(.

!# Modernisering av CE $ upl !. CE $ till KFF, 
!!.$.$#*&. E $(H), Exp, F I, vol !*. Luftförsvarscen-
tralens beteckning har här utelämnats p.g.a. kvar-
varande sekretess.

'" CE $ operativa order CE $ OpO $#*&. CE $, 
'".$$.$#*(. E $(KH), F I, vol '; CE $ operativa or-
der OpO $#(), '$.%.$#(). CE $(KH), F I, vol %.

'$ Proposition $#():%".
'! CFV syn på lydnadsalternativet…, CFV till ÖB, 

)/# $#(%. FS(H), Centralexp, B I, vol #".
'' Regeringens proposition $#((/(&:*' om försvars-

maktens centrala ledning m.m.

Kindberg, sid. is och 18; Norberg, sid. 129-130;
Kort historik i arkivförteckningen till E 1 arkiv.

2 Krigsfall IIS, CFV 27.147; Krigsfall II. CFV
30.10.48. FS(H), Centralexp, B 5, vol 2; VPM ang
ändrad mobmyndighet för E I stab. CE 1 till CFV.
E 1(H), Exp, B I, vol 2; E I och Flybo W stabers
signalutrustning m.m. CE I till CFV, 'oh 1957.
E 1(H), B I, vol 3.

3 Yttrande över PM angående ny ledningsorganisa-
tion för FAT. CE 113.5.55• FS(H), Centralexp, E I,
vol 78; Svenska försvarsväsendets rulla, 1958; Bjug-
gren, sid. 227.

4 Erfarenheter från E 1 eskaderövning, CE I till CFV,
26/91958; Sammandrag av CE 1 genomgång ef-
ter E I eskövn hösten 1958. SE I till CF 6, etc.,
2/t01958. E i(H), Exp, F I, vol r; Förslag till ny
ledningsorganisation för attackeskadern... CE
21.5.58. FS(H), Centralexp, E I, vol 88; Upl för E I
stab. E I till CFV, 9/I 1959. E 1(H), Exp, F 1,3,01 2;
Upl för E I stab. FS/Op till CE I, 4/21959. FS(H),
Centralexp, B I, vol 41.

5 C E  1 orientering till CF 6, osv. 13/4. 1959. Björn
Bjuggrens arkiv, vol 9: Erfarenheter från FVÖ 1959.
E I till CF 6, etc., 14/111959. E r(H), Exp, F I,
vol 1.

6 Modernisering av CE I upl. CE 1 till CFV, 14/10
1961. E 1(H), F I, vol 6.

7 Principerna för ledningen vid 0-bas attack. CE
7.3.1959. E 1(H), Exp, F I, ,701. 2.

8 VPM med erfarenheter från FVÖ/56... CE 1 till
CFV, 8/8 1956. E i(H), B I, volt; VPM med för-
slag till ny ledningsorganisation för attackeskadern,
CE 1 till CFV, 29/4 1957. E 1(H), B I, vol 3.

9 Flygsambandsgrupp. CFV 23.5.1958; Ändring av
flygtransport- och flygsambandsorg. FS/0 till CLI,
etc., 26/61958. FS(H), Centralexp, B I, vol 39; För-
delning av viss flygmateriel vid mobilisering. CFV
23.1.1959. FS(H), Centralexp, B I, vol 42; Fördel-
ning av viss flygmateriel vid mobilisering. CFV
22.1.1962. FS(H), Centralexp, B I, vol 56. CE
hade emellertid redan tidigare haft sambandsflyg-
plan till sitt förfogande. Exempelvis 1947-1948
skulle i krig två S 17B, en S 14 och en Tp 91 ur F 1,
F 3 respektive F 8 disponeras av E I (Flygvapen-
order Nr BH 5, 2.7.1947. FS(H), Centralexp, B I,
vol 25a).

io Wennerholm, 2006, sid. 67.
11 Förslag till ny ledningsorganisation för attackeska-

dern... CE 1 till CFV, 21/51958. FS(H), Central-
exp, I ,  vol 88

12. Ny ledningsorganisation m.m för E 1. CFV till CE
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#. Hotbild och beredskap

Sverige har en av de längsta kustlinjerna i Europa och detta skapar med nödvändighet 
speciella problem för ett försvar riktat mot invasion över havet. Utöver detta utgjorde 
försvaret av Gotland ett speciellt bekymmer för det svenska försvaret. Första $ygeska-
dern existerade som ett svar på invasionshotet. Vi har hittills undersökt på vilket sätt 
E " skulle ha verkat om det blivit allvar och det kan vara av intresse att också försöka 
undersöka hur det hot såg ut som var E ":s raison d’être.

Det som avses i detta sammanhang är det upplevda hotet. Hur det verkliga hotet såg 
ut är svårare att undersöka och veterligt har hittills ingen gjort några efterforskningar 
inom detta område i de ryska arkiven. Här ska ändå göras ett försök att i någon mån 
redovisa även den för E " aktuella, verkliga hotbilden. Det kan naturligtvis vara så att 
den upplevda hotbilden i mer eller mindre hög grad skiljde sig från den reella hotbil-
den. En undersökning av hur stor denna diskrepans var skulle kunna utgöra en intres-
sant framtida forskningsuppgift.

Under senare delen av "#%&-talet och större delen av "#'&-talet laborerade man, som 
redan nämnts, med två krigsfall i krigsplanläggningen, IIS (Syd) och IIN (Nord), och 
båda avsåg krig mot Sovjetunionen. I krigsfall IIS skulle stora delar av försvarsmakten 
grupperas i Sydsverige. Flygvapnet skulle i samverkan med armén och marinen försvara 
södra delen av landet, medan en mindre del skulle försvåra (entliga $ygföretag i östra 
Svealand. Kraftsamling skulle kunna ske mot Gotland, mot (entlig lufttrupp i meller-
sta och södra Sverige och mot landstigningsföretag på ostkusten.

Krigsfall IIN avsåg försvar mot ett sovjetiskt anfall mot Övre Norrland via Finland 
och då skulle $ygvapnet verka med fem till sju $ottiljer baserade i norra Sverige, samt 

Den operativa krigs-
planläggningen för 
attackeskadern inbe-
grep anfall mot in-
vasionsstyrkor under 
överskeppning och vid 
urlastning i Sverige, i 
gynnsamma fall även i 
ilastningshamnar.  
Foto Krigsarkivet.

9. Hotbild och beredskap

Sverige har en av de längsta kustlinjerna i Europa och detta skapar med nödvändighet
speciella problem för ett försvar riktat mot invasion över havet. Utöver detta utgjorde
försvaret av Gotland ett speciellt bekymmer för det svenska försvaret. Första flygeska-
dern existerade som ett svar på invasionshotet. Vi har hittills undersökt på vilket sätt
E i skulle ha verkat om det blivit allvar och det kan vara av intresse att också försöka
undersöka hur det hot såg ut som var E i:s raison eräre.

Det som avses i detta sammanhang är det upplevda hotet. Hur det verkliga hotet såg
ut är svårare att undersöka och veterligt har hittills ingen gjort några efterforskningar
inom detta område i de ryska arkiven. Här ska ändå göras ett försök att i någon mån
redovisa även den för E i aktuella, verkliga hotbilden. Det kan naturligtvis vara så att
den upplevda hotbilden i mer eller mindre hög grad skiljde sig från den reella hotbil-
den. En undersökning av hur stor denna diskrepans var skulle kunna utgöra en intres-
sant framtida forskningsuppgift.

Under senare delen av 1940-talet och större delen av 1950-talet laborerade man, som
redan nämnts, med två krigsfall i krigsplanläggningen, IIS (Syd) och IIN (Nord), och
båda avsåg krig mot Sovjetunionen. I krigsfall IIS skulle stora delar av försvarsmakten
grupperas i Sydsverige. Flygvapnet skulle i samverkan med armen och marinen försvara
södra delen av landet, medan en mindre del skulle försvåra fientliga flygföretag i östra
Svealand. Kraftsamling skulle kunna ske mot Gotland, mot fientlig lufttrupp i meller-
sta och södra Sverige och mot landstigningsföretag på ostkusten.

Krigsfall IIN avsåg försvar mot ett sovjetiskt anfall mot Övre Norrland via Finland
och då skulle flygvapnet verka med fem till sju flottiljer baserade i norra Sverige, samt

Den operativa krigs-
planläggningen för
attackeskadern inbe-
grep anfall mot in-
vasionsstyrkor under
överskeppning och vid
urlastning i Sverige, i
gynnsamma fall även i
ilastningshamnar.
Foto Krigsarkivet.
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med två till tre #ottiljer i östra Svealand. En mindre del, två #ottiljer, skulle stödja för-
svaret av södra Sverige för att avvärja invasion av Gotland, Skåne och Ostkusten, samt 
vid behov även Norrlandskusten.

Den operativa krigsplanläggningen innefattade för E ":s del anfall mot invasionsstyr-
kor under överskeppningsskedet och vid urlastning i Sverige, i gynnsamma fall även i 
ilastningshamnar om dessa var belägna i Danmark eller västra Finland. Om luftläget 
medgav skulle även viktiga $entliga #ygbaser och robotbaser anfallas, främst i sydvästra 
Finland, längs nordtyska kusten och i Danmark. Från framskjutna baser kunde B "%B 
även nå Baltikum. Dessutom skulle F "& kunna utföra minfällning, huvudsakligen un-
der mörker, mot Norra Kvarken, Ålands skärgård, norra inloppet till Stora Bält, väster 
om Anholt och i Läsö Ränna, samt $entliga hamnar."

Denna planering visar samtidigt hur man tänkte sig att ett krig skulle komma att se 
ut. Genom dokument som ”Strategisk studie och prognos” (SSP), ”Teknisk studie och 
prognos” (TSP) och ”Handbok Sovjetunionen” spreds aktuell hotbild inom svenska 
försvaret, men det visar sig att man inom #ygvapnet ofta hade en avvikande uppfatt-
ning om hur hotet verkligen såg ut.!

CE " angav "'(% i samband med en orientering, under rubriken ”Ett stormakts#ygs 
sannolika anfallssätt”, att Stormakten (läs: Sovjetunionen) hade tunga och medeltunga 
bomb#ygplan utrustade för fällning av kärnvapen från höga höjder ("! )))–"* ))) m) 
med och utan marksikt. Anfall kunde också ske från lägsta höjd med hjälp av toss bom-
bing (kastvidd % km vid " ))) km/h) eller over-the-shoulder-metoden. Vidare kunde ur 
de tyska ”Fritz X” och Henschel Hs !'+ utvecklade attackrobotar sättas in. Om stor-
makten $ck luftherravälde kunde taktiskt #yg sättas in i direkt samverkan med andra 
stridskrafter, vilket kunde inträ,a vid invasion från norra eller sydvästra Finland eller 
från Danmark.+

Det var alltså vad man trodde väntade Sverige i form av anfall från luften. Vad var 
det då som väntade E "? I ”Kompendium i attacktaktik” gavs anvisningar för beräk-
ning av kontaktlinjer för $entlig jakt, alltså var över Östersjön man kunde vänta sig att 
mötas av sovjetiska jakt#ygplan. Man räknade där med att det skulle ta ! - minuter 
från det att ett svenskt attackförband som #ög an på hög höjd upptäckts av radar, till 
dess att jaktförband uppställda i högsta beredskap kunde starta. Kontaktlinjerna visa-
de på kartan hur långt den sovjetiska försvarsjakten kunde nå och väg-tiddiagram för 
MiG-"(B (sannolikt avsågs MiG-"(bis), MiG-"&D (sannolikt MiG-"&PF), MiG-"' och 
Jak-!( angavs..

För att möta hotet från det sovjetiska luftförsvaret över exempelvis en invasions#otta 
skulle man anfalla samtidigt i stora förband och från olika håll:

Denna taktik [upprepade koncentrerade anfall från olika håll, förf. anm.] torde fram-
deles bliva än mer nödvändig med tanke på bedömd utveckling av $entlig motverkan - 
längre radarräckvidder, e,ektivare jaktförsvar och fortsatt utveckling av låghöjdsrobotar 
(I mitten el ler i slutet av "'*)-talet torde motverkan från låghöjdsrobotar med Machtal + 
kunna påräknas). Detta innebär att låghöjdsföretag komma att utföras i större utsträck-
ning än nu (uteslutande låganfall enligt Air Marshal Tuttle) [Air Marshal Geo,rey Tuttle 

med två till tre flottiljer i östra Svealand. En mindre del, två flottiljer, skulle stödja för-
svaret av södra Sverige för att avvärja invasion av Gotland, Skåne och Ostkusten, samt
vid behov även Norrlandskusten.

Den operativa krigsplanläggningen innefattade för E i:s del anfall mot invasionsstyr-
kor under överskeppningsskedet och vid urlastning i Sverige, i gynnsamma fall även i
ilastningshamnar om dessa var belägna i Danmark eller västra Finland. Om luftläget
medgav skulle även viktiga fientliga flygbaser och robotbaser anfallas, främst i sydvästra
Finland, längs nordtyska kusten och i Danmark. Från framskjutna baser kunde B i8B
även nå Baltikum. Dessutom skulle F 17 kunna utföra minfällning, huvudsakligen un-
der mörker, mot Norra Kvarken, Ålands skärgård, norra inloppet till Stora Bält, väster
om Anholt och i Läsö Ränna, samt fientliga hamnar.I

Denna planering visar samtidigt hur man tänkte sig att ett krig skulle komma att se
ut. Genom dokument som "Strategisk studie och prognos" (SSP), "Teknisk studie och
prognos" (TSP) och "Handbok Sovjetunionen" spreds aktuell hotbild inom svenska
försvaret, men det visar sig att man inom flygvapnet ofta hade en avvikande uppfatt-
ning om hur hotet verkligen såg ut.'

CE i angav 1958 i samband med en orientering, under rubriken "Ett stormaktsflygs
sannolika anfallssätt", att Stormakten (läs: Sovjetunionen) hade tunga och medeltunga
bombflygplan utrustade för fållning av kärnvapen från höga höjder (12 000-16 000 m)
med och utan marksikt. Anfall kunde också ske från lägsta höjd med hjälp av toss bom-
bing (kastvidd 8 km vid i 000 km/h) eller over-the-shoulder-metoden. Vidare kunde ur
de tyska "Fritz X" och Henschel Hs 293 utvecklade attackrobotar sättas in. Om stor-
makten fick luftherravälde kunde taktiskt flyg sättas in i direkt samverkan med andra
stridskrafter, vilket kunde inträffa vid invasion från norra eller sydvästra Finland eller
från Danmark.3

Det var alltså vad man trodde väntade Sverige i form av anfall från luften. Vad var
det då som väntade E 1? I "Kompendium i attacktaktik" gavs anvisningar för beräk-
ning av kontaktlinjer för fientlig jakt, alltså var över Östersjön man kunde vänta sig att
mötas av sovjetiska jaktflygplan. Man räknade där med att det skulle ta 2 Y2 minuter
från det att ett svenskt attackförband som flög an på hög höjd upptäckts av radar, till
dess att jaktförband uppställda i högsta beredskap kunde starta. Kontaktlinjerna visa-
de på kartan hur långt den sovjetiska försvarsjakten kunde nå och väg-tiddiagram for
MiG-15B (sannolikt avsågs MiG-isbis), MiG-17D (sannolikt MiG-17PF), MiG-I9 och
Jak-25 angavs.4

För att möta hotet från det sovjetiska luftförsvaret över exempelvis en invasionsflotta
skulle man anfalla samtidigt i stora förband och från olika håll:

Denna taktik [upprepade koncentrerade anfall från olika håll, förf. anm.] torde fram-
deles bliva än mer nödvändig med tanke på bedömd utveckling av fientlig motverkan -
längre radarräckvidder, effektivare jaktförsvar och fortsatt utveckling av låghöjdsrobotar
(I mitten eller i slutet av 1960-talet torde motverkan från låghöjdsrobotar med Machtal 3
kunna påräknas). Detta innebär att låghöjdsföretag komma att utföras i större utsträck-
ning än nu (uteslutande låganfall enligt Air Marshal Tuttle) [Air Marshal Geoffrey Tuttle
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var Deputy Chief of the Air Sta$, Royal Air Force, förf. anm.]. Detta kommer att ställa 
ännu större krav än i nuläget på möjligheterna att snabbt %nna och kunna anfalla mål 
såväl på land som till havs och ställer krav på &ygplan med tillräcklig räckvidd på låg 
höjd.

Även &ygning på höjd över eget territorium under an&ygningen måste med all san-
nolikhet ske mycket restriktivt. I annat fall varnas %entligt jakt- och luftförsvar tidigt. 
Luftburen radar mot lågföretag kan sättas in, jakt kan intaga beredskapsläge i luften, 
luftvärnsförsvaret intaga högsta beredskap etcetera.'

Ökande hot
Från och med "('( gällde ny krigsplanläggning och man räknade nu med att Sovjet 
kunde genomföra ett storskaligt anfall samtidigt mot både norra och södra Sverige 
(krigsfall IISN). Hotet hade alltså ökat.) CE " ansåg det nu som osannolikt att %en-
den skulle använda robotar utan kärnladdning. Användning av kärnvapen mot Sverige 
kunde dock av det motsatta maktblocket uppfattas som inledningen till ett storkrig och 
kunde resultera i omedelbar motaktion. Det betydde att angriparen måste eftersträva 
ett mycket snabbt resultat av sina åtgärder mot Sverige om han ville undvika en sådan 
reaktion och detsamma gällde om anfallet insattes under pågående storkrig.

CE " bedömde det som sannolikt att angriparen snabbt skulle försöka bryta folkets 
och riksledningens motståndsvilja genom anfall, eller hot om anfall, mot större tätor-
ter eller militära mål i anslutning till tätorter. Den följande ockupationen skulle i detta 
fall bli snabb och billig för angriparen och oskadade militära anläggningar skulle kun-
na utnyttjas.*

I "()! års reviderade krigsplanläggning var hotet mot Mellansverige mer betonat, 
men "()+ ändrades den svenska målsättningen till att endast en större invasion skulle 
kunna mötas., Enligt SPP bedömdes Sovjetunionen och Warszawapakten "()# dispo-
nera specialtonnage för att kunna landsätta ett motoriserat skytteregemente, eller tio 
motoriserade skyttebataljoner utan fordon och tung utrustning i en omgång. Samti-
digt kunde fyra divisioner skeppas över med handelstonnage. Tillförsel av ytterligare 
specialtonnage från annat håll i Sovjetunionen var möjlig, men eftersom tillgången var 
mycket begränsad kunde detta inte förändra situationen i stort.(

Av överbefälhavarens operativa order "()# framgår att den största krigsrisken var 
att Sverige skulle bli indraget i ett storkrig, oavsiktligt eller avsiktligt igång satt eller ut-
vecklat ur ett från början begränsat krig. I rådande politiska situation verkade inte ett 
begränsat krig riktat enbart mot Sverige sannolikt. Sovjets syfte med ett anfall mot Sve-
rige skulle vara att ska$a sig kontroll över svenskt territorium för att självt utnyttja det 
eller för att hindra västmakterna från att utnyttja det. Kärnladdningar skulle med stor 
sannolikhet komma att användas i ett storkrig och kunde komma att användas även i 
ett begränsat krig.

Den mest sannolika betvingelsemetoden mot Sverige bedömes vara storanfall utan ter-
ror, dock att risken för strategisk kupp syns öka. Hemortsbekämpning i form av terror-
anfall syns icke rimma med Sovjets sannolika syfte och strategiska doktrin. 

var Deputy Chief of the Air Staff; Royal Air Force, förf. anm.]. Detta kommer att ställa
ännu större krav än i nuläget på möjligheterna att snabbt finna och kunna anfalla mål
såväl på land som till havs och ställer krav på flygplan med tillräcklig räckvidd på låg
höjd.

Även flygning på höjd över eget territorium under anflygningen måste med all san-
nolikhet ske mycket restriktivt. I annat fall varnas fientligt jakt- och luftförsvar tidigt.
Luftburen radar mot lågföretag kan sättas in, jakt kan intaga beredskapsläge i luften,
luftvärnsförsvaret intaga högsta beredskap etcetera.'

Ökande hot
Från och med 1959 gällde ny krigsplanläggning och man räknade nu med att Sovjet
kunde genomföra ett storskaligt anfall samtidigt mot både norra och södra Sverige
(krigsfall IISN). Hotet hade alltså ökat.6 CE i ansåg det nu som osannolikt att fien-
den skulle använda robotar utan kärnladdning. Användning av kärnvapen mot Sverige
kunde dock av det motsatta maktblocket uppfattas som inledningen till ett storkrig och
kunde resultera i omedelbar motaktion. Det betydde att angriparen måste eftersträva
ett mycket snabbt resultat av sina åtgärder mot Sverige om han ville undvika en sådan
reaktion och detsamma gällde om anfallet insattes under pågående storkrig.

CE i bedömde det som sannolikt att angriparen snabbt skulle försöka bryta folkets
och riksledningens motståndsvilja genom anfall, eller hot om anfall, mot större tätor-
ter eller militära mål i anslutning till tätorter. Den följande ockupationen skulle i detta
fall bli snabb och billig för angriparen och oskadade militära anläggningar skulle kun-
na utnyttjas.?

I 1962 års reviderade krigsplanläggning var hotet mot Mellansverige mer betonat,
men 1964 ändrades den svenska målsättningen till att endast en större invasion skulle
kunna mötas.' Enligt SPP bedömdes Sovjetunionen och Warszawapakten 1963 dispo-
nera specialtonnage för att kunna landsätta ett motoriserat skytteregemente, eller tio
motoriserade skyttebataljoner utan fordon och tung utrustning i en omgång. Samti-
digt kunde fyra divisioner skeppas över med handelstonnage. Tillförsel av ytterligare
specialtonnage från annat håll i Sovjetunionen var möjlig, men eftersom tillgången var
mycket begränsad kunde detta inte förändra situationen i stort.9

Av överbefälhavarens operativa order 1963 framgår att den största krigsrisken var
att Sverige skulle bli indraget i ett storkrig, oavsiktligt eller avsiktligt igångsatt eller ut-
vecklat ur ett från början begränsat krig. I rådande politiska situation verkade inte ett
begränsat krig riktat enbart mot Sverige sannolikt. Sovjets syfte med ett anfall mot Sve-
rige skulle vara att skaffa sig kontroll över svenskt territorium för att självt utnyttja det
eller för att hindra västmakterna från att utnyttja det. Kärnladdningar skulle med stor
sannolikhet komma att användas i ett storkrig och kunde komma att användas även i
ett begränsat krig.

Den mest sannolika betvingelsemetoden mot Sverige bedömes vara storanfall utan ter-
ror, dock att risken för strategisk kupp syns öka. Hemortsbekämpning i form av terror-
anfall syns icke rimma med Sovjets sannolika syfte och strategiska doktrin.
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När det gäller risken för terroranfall $nns här en annorlunda syn än vad CE " redovisade. 
Det specialtonnage som krävdes för en invasion över havet existerade alltså endast i be-
gränsad omfattning hos Warszawapakten, men man trodde att nytillverkning kunde ske 
så snabbt att det inte upptäcktes. Vad som tonade ned hotet var att inga underrättelser 
fanns som visade att den erforderliga invasionstek niken för anfall av större omfattning 
mot försvarad kust hade övats och utvecklats under senare år inom Östersjöområdet.

När det gällde den för E " farliga förbekämpningen skrev överbefälhavaren:
Sovjet kommer sannolikt att förbereda en invasion genom en inledan de bekämpning av 
våra stridskrafter och av de anstalter, som vår försvarsförmåga är beroende av. Tidsfak-
torn och de relativa styrke förhållandena bestämmer i vilken grad en sådan bekämpning 
kommer att genomföras. Vid gränsinvasion kan gränsen komma att överskri das samti-
digt som bekämpningen börjar. Vid en invasion över havet och/eller genom luften är det 
sannolikt att bekämpningen kommer att utsträckas över åtskilliga dagar före huvudan-
fallet. Begränsa de framstötar mot betydelsefulla nyckelpunkter - som Gotland och öar 
inom våra skärgårdsområden - liksom innästling med mindre för band kan även förbere-
da en kustinvasion och utföras samtidigt med övrig bekämpning.

Den förberedande bekämpningen torde komma att utföras med %yg stridskrafter och 
vid kusten dessutom med sjöstridskrafter. Om Sovjet använder kärnladdningar kan även 
ballistiska robotar komma att användas.

Vid strategisk kupp torde begränsade arméstridskrafter insättas genom luft-, sjö- och 
landtransport för att ta strategiskt betydel sefulla punkter och områden. Anfallet fullföljs 
med större styrkor, så snart dessa hinner insättas. Luftkrigföringen kommer att spela en 
stor roll. Flyganfallen samt överfall och sabotage torde riktas mot luftförsvarets anlägg-
ningar, anstalter av betydelse för mobili seringen, ledningsorgan och kommunikationer.

(…)
Angriparens %yganfall mot de delar av våra stridskrafter, som kan ingripa i det aktu-

ella invasionsområdet, intensi$eras troligen i samband med landstigningen. Det aktiva 
luftförsvaret skall insät tas för att minska verkan av dessa anfall. Jakt%yget skall kunna 
sättas in i attackanfall mot invasionsföretagen i närheten av var kust. Delar av jakt%yget 
måste dock alltid hållas beredda att ingripa mot luftlandsättningsföretag."&

Den sovjetiska invasionsstyrkan
Hur såg då den invasionsstyrka ut, som man föreställde sig, och hur skulle den agera? 
"'(' räknade CFV med att landsättning från fartyg och %ygplan av cirka #( &&& man 
per omgång var det mest sannolika invasionsscenariot och det var en sådan omfattning 
av ett eventuellt angrepp som borde vara dimensionerande.""

År "')# genomfördes en utredning av attack%yget inför utvecklingen av fpl *+ Vig-
gen. Då spelades ett kustinvasionsscenario upp med underlag från Strategisk studie och 
prognos (SSP), som visar hur man då tänkte sig det anfall som attackeskadern skulle 
bekämpa. I detta fall räknade man med att Finland först skulle anfallas och några dagar 
senare skulle det vara Sveriges tur. Sovjets mål skulle vara att ockupera Sverige inom #( 
dygn, för att sedan marschera vidare mot Norge.

När det gäller risken för terroranfall finns här en annorlunda syn än vad CE i redovisade.
Det specialtonnage som krävdes för en invasion över havet existerade alltså endast i be-
gränsad omfattning hos Warszawapakten, men man trodde att nytillverkning kunde ske
så snabbt att det inte upptäcktes. Vad som tonade ned hotet var att inga underrättelser
fanns som visade att den erforderliga invasionstekniken för anfall av större omfattning
mot försvarad kust hade övats och utvecklats under senare år inom Östersjöområdet.

När det gällde den för E i farliga förbekärnpningen skrev överbefälhavaren:
Sovjet kommer sannolikt att förbereda en invasion genom en inledande bekämpning av
våra stridskrafter och av de anstalter, som vår försvarsförmåga är beroende av. Tidsfak-
torn och de relativa styrkeförhållandena bestämmer i vilken grad en sådan bekämpning
kommer att genomföras. Vid gränsinvasion kan gränsen komma att överskridas samti-
digt som bekämpningen börjar. Vid en invasion över havet och/eller genom luften är det
sannolikt att bekämpningen kommer att utsträckas över åtskilliga dagar före huvudan-
fallet. Begränsade framstötar mot betydelsefulla nyckelpunkter - som Gotland och öar
inom våra skärgårdsområden - liksom innästling med mindre förband kan även förbere-
da en kustinvasion och utföras samtidigt med övrig bekämpning.

Den förberedande bekämpningen torde komma att utföras med flygstridskrafter och
vid kusten dessutom med sjöstridskrafter. Om Sovjet använder kärnladdningar kan även
ballistiska robotar komma att användas.

Vid strategisk kupp torde begränsade armsstridskrafter insättas genom luft-, sjö- och
landtransport för att ta strategiskt betydelsefulla punkter och områden. Anfallet fullföljs
med större styrkor, så snart dessa hinner insättas. Luftkrigföringen kommer att spela en
stor roll. Flyganfallen samt överfall och sabotage torde riktas mot luftförsvarets anlägg-
ningar, anstalter av betydelse för mobiliseringen, ledningsorgan och kommunikationer.

(• • .)
Angriparens flyganfall mot de delar av våra stridskrafter, som kan ingripa i det aktu-

ella invasionsområdet, intensifieras troligen i samband med landstigningen. Det aktiva
luftförsvaret skall insättas för att minska verkan av dessa anfall. Jaktflyget skall kunna
sättas in i attackanfall mot invasionsföretagen i närheten av var kust. Delar av jaktflyget
måste dock alltid hållas beredda att ingripa mot luftlandsättningsföretag."

Den sovjetiska invasionsstyrkan
Hur såg då den invasionsstyrka ut, som man föreställde sig, och hur skulle den agera?
1959 räknade CFV med att landsättning från fartyg och flygplan av cirka 45 000 man
per omgång var det mest sannolika invasionsscenariot och det var en sådan omfattning
av ett eventuellt angrepp som borde vara dimensionerande:

År 1964 genomfördes en utredning av attackflyget inför utvecklingen av fpl 37 Vig-
gen. Då spelades ett kustinvasionsscenario upp med underlag från Strategisk studie och
prognos (SSP), som visar hur man då tänkte sig det anfall som attackeskadern skulle
bekämpa. I detta fall räknade man med att Finland först skulle anfallas och några dagar
senare skulle det vara Sveriges tur. Sovjets mål skulle vara att ockupera Sverige inom 45
dygn, för att sedan marschera vidare mot Norge.
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Kriget inleddes för Sveriges del med att sovjetiska luftstridskrafter bekämpade svens-
ka sjö- och $ygstridskrafter, både med konventionella vapen och med kärnvapen. Må-
let skulle vara att reducera $ygvapnets styrka med %# procent. Till att börja med skulle 
sedan två motoriserade skyttedivisioner skeppas över till Gotland och därefter tolv mo-
toriserade skyttedivisioner och sex pansardivisioner till Östergötland och Småland. Väl 
i land skulle de slå sig västerut in i landet. Fyra divisioner skulle kunna skeppas över 
under första dygnet och därefter två divisioner och upp till "& &&& ton underhåll per 
dygn. Invasions$ottan bedömdes bestå av '&& landstigningsfartyg, "!& konventionella 
handelsfartyg och hundratals örlogsfartyg."!

Vid mitten av "()&-talet var MiG-"%, MiG-"(, MiG-!" och Su-% de typer som man 
väntade sig att attackeskaderns A '!:or skulle mötas av i luften, men alla hade inte den 
räckvidd som krävdes för att kunna verka över svenskt territorium. Sovjetiska jaktför-
band kunde emellertid $yttas fram till baser i Finland, Danmark och på Gotland. Sov-
jets radartäckning på låg höjd ansågs vara dålig, men på högre höjder var den god. På 
' &&& m höjd hade Sovjet kontroll över hela Östersjön söder om Åland och över Skå-
ne. På "& &&& m höjd såg man allt som röde sig i luften över större delen av Götaland 
och Svealand.

Man väntade sig vidare att hälften av alla centrala förråd av ammunition och driv-
medel skulle komma att slås ut av sovjetiskt attack- och bomb$yg. De $esta svenska 
$ygbaser skulle komma att anfallas med både kärnvapen och konventionella vapen. 
Genom bland annat principen med bakre uppställningsområden skulle $ygvap-
net emellertid kunna fortsätta att verka, men i begränsad omfattning, även efter ett 
kärnvapenanfall."'

I och med att datorer blev tillgängliga för beräkningar togs de i bruk för undersök-
ning av olika hotscenarion. I samband med Attackutredningen "()( (AU )() gjordes av 
Försvarets forskningsanstalt (FOA) en beräkning av en angripares förväntade luftvärns-
motverkan mot E ", vilken kan tas som ett exempel på detta. Eftersom FOA:s resurser 
för motverkansberäkningar i det närmaste helt var tagna i anspråk för den pågående 
Luftförsvarsutredningen LFU )% tvingades man emellertid till en långt gående förenk-
lig för att kunna få studien genomförd i tid.

Som representativt luftvärnsautomatkanonsystem valdes det svenska luftvärnskom-
pani typ " med eldledningsutrustning %# och som representant för luftvärnsrobotsys-
tem valdes Rapier. Detta system var helt överlägset exempelvis det sovjetiska systemet 
SA-'. Luftvärnsmotverkan beräknades i datorprogrammet LYSTER som räknade fram 
antal i medeltal nedskjutna $ygplan av en grupp om fyra som anföll i plan$ykt eller i 
dykanfall mot godtycklig punkt och i godtycklig riktning."* Undersökningens resultat 
framgår inte av studerat material.

Med början "(%' ordnade E " årliga hotbildsmöten med underrättelsefolk från för-
svarsstaben, $ygstaben, FRA och FMV, forskare från FOA, samt förare, taktiker och 
operatörer från E ", som trä+ades och diskuterade gemensamma problemställningar. 
Det handlade om främmande jakt$yg, land- och fartygsbaserat luftvärn och verkan 
av olika motmedel. De drivande i dessa frågor var Bert Stenfeldt och Göran Tode. 

Kriget inleddes för Sveriges del med att sovjetiska luftstridskrafter bekämpade svens-
ka sjö- och flygstridskrafter, både med konventionella vapen och med kärnvapen. Må-
let skulle vara att reducera flygvapnets styrka med 75 procent. Till att börja med skulle
sedan två motoriserade skyttedivisioner skeppas över till Gotland och därefter tolv mo-
toriserade skyttedivisioner och sex pansardivisioner till Östergötland och Småland. Väl
i land skulle de slå sig västerut in i landet. Fyra divisioner skulle kunna skeppas över
under första dygnet och därefter två divisioner och upp till To 000 ton underhåll per
dygn. Invasionsflottan bedömdes bestå av 300 landstigningsfartyg, 120 konventionella
handelsfartyg och hundratals örlogsfartyg."

Vid mitten av 1960-talet var MiG-i7, MiG-i9, MiG-21 och Su-7 de typer som man
väntade sig att attackeskaderns A 32:or skulle mötas av i luften, men alla hade inte den
räckvidd som krävdes för att kunna verka över svenskt territorium. Sovjetiska jaktför-
band kunde emellertid flyttas fram till baser i Finland, Danmark och på Gotland. Sov-
jets radartäckning på låg höjd ansågs vara dålig, men på högre höjder var den god. På
3 000 m höjd hade Sovjet kontroll över hela Östersjön söder om Åland och över Skå-
ne. På jo 000 m höjd såg man allt som röde sig i luften över större delen av Götaland
och Svealand.

Man väntade sig vidare att hälften av alla centrala förråd av ammunition och driv-
medel skulle komma att slås ut av sovjetiskt attack- och bombflyg. De flesta svenska
flygbaser skulle komma att anfallas med både kärnvapen och konventionella vapen.
Genom bland annat principen med bakre uppställningsområden skulle flygvap-
net emellertid kunna fortsätta att verka, men i begränsad omfattning, även efter ett
kärnvapenanfall.3

I och med att datorer blev tillgängliga för beräkningar togs de i bruk för undersök-
ning av olika hotscenarion. I samband med Attackutredningen 1969 (AU 69) gjordes av
Försvarets forskningsanstalt (FOA) en beräkning av en angripares förväntade luftvärns-
motverkan mot E I, vilken kan tas som ett exempel på detta. Eftersom FOA:s resurser
för motverkansberäkningar i det närmaste helt var tagna i anspråk för den pågående
Luftförsvarsutredningen LFU 67 tvingades man emellertid till en långt gående förenk-
lig för att kunna ra studien genomförd i tid.

Som representativt luftvärnsautomatkanonsystem valdes det svenska luftvärnskom-
pani typ 1 med eldledningsutrustning 75 och som representant för luftvärnsrobotsys-
tem valdes Rapier. Detta system var helt överlägset exempelvis det sovjetiska systemet
SA-3. Luftvärnsmotverkan beräknades i datorprogrammet LYSTER som räknade fram
antal i medeltal nedskjutna flygplan av en grupp om fyra som anföll i planflykt eller i
dykanfall mot godtycklig punkt och i godtycklig riktning.I4Undersökningens resultat
framgår inte av studerat material.

Med början 1973 ordnade E 1 årliga hotbildsmöten med underrättelsefolk från för-
svarsstaben, flygstaben, FRA och FMV, forskare från FOA, samt förare, taktiker och
operatörer från E I, som träffades och diskuterade gemensamma problemställningar.
Det handlade om främmande jaktflyg, land- och fartygsbaserat luftvärn och verkan
av olika motmedel. De drivande i dessa frågor var Bert Stenfeldt och Göran Tode.
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Gunnar Rosenquist från FOA anlitades som konsult när det gällde attackeskaderns 
telekrigsutveckling."$

Tidigare hade de kunskaper som fanns ofta blivit liggande i de centrala staberna och 
förmedlades inte till E ":s ledning och de %ygande divisionerna. Analyserna var över-
gripande och de rapporter som gick ut var mer allmänt hållna för att passa alla avnä-
mare. Tanken med E ":s hotbildsmöten var att låta förare och operativ ledning komma 
i direktkontakt med experterna. Man sammanställde bland annat exempel på samman-
sättning och gruppering vid Warszawapaktens överskeppningsövningar, prestanda för 
luftvärns- och jaktrobotsystem, beskrivning av den e&ekt som Warszawapaktens stör-
system hade på de svenska %ygplanens radar, lämpliga åtgärder för att motverka stör-
ningen, och så vidare."#

I E ":s kvali'cerat hemliga arkiv 'nns pärmar rubricerade ”E " hotbild” för åren "()*, 
"()#, "(+,–+!, "(+* och "(+#, vilka sannolikt är resultatet av dessa möten. Detta mate-
rial har tyvärr inte kunnat utnyttjas för denna undersökning på grund av kvarvarande 
sekretess.") ”E " hotbild” sammanställdes utifrån rapporter från %ygspaningen och från 
FRA och användes för att 'nslipa %ygpro'ler, radar- och motmedelstaktik. Den fanns 
tillgänglig på eskaderstaben, attackavdelningarna och alla divisioner."+

Tidigare hotbildsanalyser, TTHJ (teknisk/taktisk hotbild för jaktförsvaret), hade 
varit anpassade i första hand för jaktförbanden. ”E " hotbild” var däremot ett underlag 
som var speciellt anpassat för attack och spaning, där tänkbara hot på havet, i luften 
och på marken presenterades. Med hjälp av datorsimulering kunde man, bland annat 
i samband med de så kallade Focus-övningarna med deltagande av attack-, spanings-, 
jakt- och transport%yg, samt luftvärn, utvärdera de företag som %ögs med hänsyn till 
gällande hotbild."(

För de lätta attackförbanden med långsamt%ygande SK #, behövdes speciella hot-
bildsberäkningar. Taktiken byggde för dessa förband till stor del på att uppträda på 
mycket låg höjd. Generellt upptäcktsavstånd för radar är !,–-, km vid ", m %yghöjd 
och $, km vid $, m %yghöjd, varefter den ökar drastiskt. Aktuella luftvärnsrobotars 
verkan nedgick kraftigt vid %yghöjder under -, m över land. Luftvärns verkan var helt 
beroende på %ygtiden på rakbana och gränssättande tid var på "(+,-talet fyra till sju 
sekunder.

Jakthotet i övre Norrland bedömdes under samma period som relativt lågt. Änd-
ringar i hotbilden för det lätta attack%yget beräknades dock innebära att en ny luft-
värnsautomatkanonvagn och ny pansarbandvagnsburen radarrobot skulle tillkomma 
från "(+$, bärbar laserrobot från "((, och pansarbandvagnsburen IR-robot från "(($.!,

Ändrad hotbild
Ett isolerat angrepp på Sverige hade länge bedömts som mindre sannolikt och i reger-
ingens anvisningar för arbetet med försvarsbeslutet "()! ansågs det så osannolikt att 
det inte ens behövde tas med i beräkningarna. Inte heller alternativen strategisk kupp 
eller överraskande anfall bedömdes längre som troliga, utan det var ett storkrig mellan 
Warszawapakten och NATO som utgjorde den stora risken för Sverige. Vid mitten av 

Gunnar Rosenquist från FOA anlitades som konsult när det gällde attackeskaderns
telekrigsutveckling.'s

Tidigare hade de kunskaper som fanns ofta blivit liggande i de centrala staberna och
förmedlades inte till E i:s ledning och de flygande divisionerna. Analyserna var över-
gripande och de rapporter som gick ut var mer allmänt hållna för att passa alla avnä-
mare. Tanken med E i:s hotbildsmöten var att låta förare och operativ ledning komma
i direktkontakt med experterna. Man sammanställde bland annat exempel på samman-
sättning och gruppering vid Warszawapaktens överskeppningsövningar, prestanda för
luftvärns- och jaktrobotsystem, beskrivning av den effekt som Warszawapaktens stör-
system hade på de svenska flygplanens radar, lämpliga åtgärder för att motverka stör-
ningen, och så vidare.'6

I E i:s kvalificerat hemliga arkiv finns pärmar rubricerade "E 1 hotbild" för åren 1974,
1976, 1980-82, 1984 och 1986, vilka sannolikt är resultatet av dessa möten. Detta mate-
rial har tyvärr inte kunnat utnyttjas för denna undersökning på grund av kvarvarande
sekretess.'? "E 1 hotbild" sammanställdes utifrån rapporter från flygspaningen och från
FRA och användes för att finslipa flygprofiler, radar- och motmedelstaktik. Den fanns
tillgänglig på eskaderstaben, attackavdelningarna och alla divisioner."

Tidigare hotbildsanalyser, TTHJ (teknisk/taktisk hotbild för jaktförsvaret), hade
varit anpassade i första hand för jaktförbanden. "E 1 hotbild" var däremot ett underlag
som var speciellt anpassat för attack och spaning, där tänkbara hot på havet, i luften
och på marken presenterades. Med hjälp av datorsimulering kunde man, bland annat
i samband med de så kallade Focus-övningarna med deltagande av attack-, spanings-,
jakt- och transportflyg, samt luftvärn, utvärdera de företag som flögs med hänsyn till
gällande hotbild.'9

För de lätta attackförbanden med långsamtflygande SK 6o behövdes speciella hot-
bildsberäkningar. Taktiken byggde för dessa förband till stor del på att uppträda på
mycket låg höjd. Generellt upptäcktsavstånd för radar är 20-30 km vid io m flyghöjd
och 5o km vid 5o m flyghöjd, varefter den ökar drastiskt. Aktuella luftvärnsrobotars
verkan nedgick kraftigt vid flyghöjder under 3o m över land. Luftvärns verkan var helt
beroende på flygtiden på rakbana och gränssättande tid var på 1980-talet fyra till sju
sekunder.

Jakthotet i övre Norrland bedömdes under samma period som relativt lågt. Änd-
ringar i hotbilden för det lätta attackflyget beräknades dock innebära att en ny luft-
värnsautomatkanonvagn och ny pansarbandvagnsburen radarrobot skulle tillkomma
från 1985, bärbar laserrobot från 1990 och pansarbandvagnsburen IR-robot från 1995."

Ändrad hotbild
Ett isolerat angrepp på Sverige hade länge bedömts som mindre sannolikt och i reger-
ingens anvisningar för arbetet med försvarsbeslutet 1972 ansågs det så osannolikt att
det inte ens behövde tas med i beräkningarna. Inte heller alternativen strategisk kupp
eller överraskande anfall bedömdes längre som troliga, utan det var ett storkrig mellan
Warszawapakten och NATO som utgjorde den stora risken för Sverige. Vid mitten av
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"$#%-talet bedömdes Warszawapakten av svenska analytiker disponera två till tre marin-
infanteriregementen och handelstonnage för att i en omgång överföra åtta motoriserade 
skyttedivisioner. Man kunde samtidigt luftlandsätta tre till fyra divisioner.

Försvarsbeslutet "$#! innebar inte några övergripande förändringar i den operativa 
krigsplanläggningen, utan i praktiken fortsatte de order som utarbetats "$&! att gälla, 
men med ändringar i organisationen införda. Efter "$#' års försvarsbeslut gav överbe-
fälhavaren ut nya order för det operativa krigsplanläggningsarbetet gällande från "$#$. 
Nu fanns fyra olika operationsplaner samt en operationsorder som behandlade över-
raskande krigsutbrott. Huvudmotståndaren var fortfarande Sovjetunionen och Wars-
zawapakten (WP). Varje plan hade tre olika alternativ: S och Ö, Ö och NN, samt S 
och V. Dessutom fanns förstärkningsalternativen S, Ö, NN (endast plan !) och V (en-
dast plan ():

Operationsplan ": Försvar mot WP, oförändrat militärpolitiskt läge
Operationsplan !: WP disponerar hela eller huvuddelen av Finland
Operationsplan (: WP disponerar hela eller delar av Danmark
Operationsplan ): Försvar mot invasion av WP mot Norrland, eller mot övriga de-
lar av landet

Sammanfattningsvis kan den övergripande operativa principen för den svenska krigs-
planläggningen sägas ha varit defensiv och det var ett hot från Sovjetunionen och 

Förutom specialtonnage avsett för landsättning av en invasionsstyrka kunde även handelstonnage använ-
das. Sovjetiskt handelsfartyg med last av militärfordon. Foto Krigsarkivet.

1970-talet bedömdes Warszawapakten av svenska analytiker disponera två till tre marin-
infanteriregementen och handelstonnage för att i en omgång överföra åtta motoriserade
skyttedivisioner. Man kunde samtidigt luftlandsätta tre till fyra divisioner.

Försvarsbeslutet 1972 innebar inte några övergripande förändringar i den operativa
krigsplanläggningen, utan i praktiken fortsatte de order som utarbetats 1962 att gälla,
men med ändringar i organisationen införda. Efter 1978 års försvarsbeslut gav överbe-
fälhavaren ut nya order för det operativa krigsplanläggningsarbetet gällande från 1979.
Nu fanns fyra olika operationsplaner samt en operationsorder som behandlade över-
raskande krigsutbrott. Huvudmotståndaren var fortfarande Sovjetunionen och Wars-
zawapakten (WP). Varje plan hade tre olika alternativ: S och Ö, Ö och NN, samt S
och V. Dessutom fanns förstärkningsalternativen S, Ö, NN (endast plan 2) och V (en-
dast plan 3):

Operationsplan I: Försvar mot WE oförändrat militärpolitiskt läge
Operationsplan 2: WP disponerar hela eller huvuddelen av Finland
Operationsplan 3: WP disponerar hela eller delar av Danmark
Operationsplan 4: Försvar mot invasion av WP mot Norrland, eller mot övriga de-
lar av landet

Sammanfattningsvis kan den övergripande operativa principen för den svenska krigs-
planläggningen sägas ha varit defensiv och det var ett hot från Sovjetunionen och

LAOS efeeresil itte c y

Förutom specialtonnage avsett för landsättning av en invasionsstyrka kunde även handelstonnage använ-
das. Sovjetiskt handelsfartyg med last av militärfordon. Foto Krigsarkivet.
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Warszawapakten som skulle mötas. "$%# hade man planerat för ett segt djupförsvar 
med utgångsgruppering vid gränser och kuster och i luftlandsättningsområden i Mel-
lansverige. Överbefälhavaren förväntade sig hjälp utifrån och planeringen byggdes på 
denna förutsättning. Målet var att avskräcka från angrepp i olika former och mot varje 
del av landet.

"$&# skedde en förskjutning av försvaret mot gräns och kust. Kvalitet och initialef-
fekt sattes före kvantitet och uthållighet och motstånd skulle bara kunna göras i några 
månader. Överbefälhavarens krav på hjälp utifrån kvarstod, men började "$'! att tonas 
ned o(ciellt och nu talades om motstånd i fyra-fem månader.

Från "$)! prioriterades uthållighet före initial styrka och vi *ck ett djupförsvar med 
kraftsamling till gränser och kuster. Om den perifera avvärjningen skulle misslyckas 
skulle landet försvaras på djupet, men det gällde inte längre hela landet. Det isolerade 
angreppet på Sverige utgick ur planläggningen och förberedelser för hjälp utifrån för-
bjöds uttryckligen.

Att märka är att de +esta planer som togs fram byggde på att mobiliseringen för det 
första hade anbefallts, för det andra att den skedde i tid och för det tredje att koncen-
trering och uppmarsch kunde ske ostört. Sannolikt var den första förutsättningen den 
som var den svagaste länken i kedjan.!"

Det verkliga hotet
Hur såg då det verkliga hotet mot Sverige ut? Vad var det Första +ygeskadern skulle ha 
mött ute på Östersjön om kriget kommit? Tyvärr har inte de ryska arkiven öppnats i 
sådan utsträckning att några på originaldokument baserade rapporter som kan besvara 
den frågan föreligger. Dock har material publicerats på senare år som det går att dra 
vissa slutsatser utifrån. Detta gäller främst dokument som hittats i arkiv i de forna Öst-
staterna, samt intervjuer som gjorts med bland annat ryska o(cerare.

I Danmark har publicerats en omfattande rapport kallad Danmark under den kolde 
krig, som bland annat behandlar de planer som fanns för invasion av Danmark med 
hjälp av överskeppning och landstigning i Danmark. Där konstaterade man i slutet av 
"$%,-talet att Sovjets och Polens landstigningskapacitet var begränsad och inte utgjor-
de något större hot, men att även *ske- och handelsfartyg skulle kunna användas för 
att öka kapaciteten. Av denna anledning höll den danska underrättelsetjänsten (liksom 
den svenska) noga reda på antalet fartyg av olika typer, var de befann sig och hur det 
normala rörelsemönstret för dessa fartyg såg ut.

År "$&) dök för första gången en ny typ av sovjetiska landstigningsfartyg upp i Fin-
ska viken (ca &,, ton, ',–), m längd) och samma år genomfördes en landstignings-
övning med specialfartyg och luftlandsättning på Ösel. Tre år senare fanns tio till tolv 
enheter av denna typ och "$'" observerades för första gången en ny typ av östtysk land-
stigningsbåt (-, m längd). I september "$'! drogs !- sovjetiska, polska och östtyska 
landstigningsfartyg samman i hamnar på polska kusten, men gick aldrig till sjöss. Man 
räknade nu med att de sovjetiska am*biefartygen skulle kunna skeppa över två rege-
menten (&.,,,–' ,,, man) per omgång.!!

Warszawapakten som skulle mötas. 1948 hade man planerat för ett segt djupförsvar
med utgångsgruppering vid gränser och kuster och i luftlandsättningsområden i Mel-
lansverige. Överbefälhavaren förväntade sig hjälp utifrån och planeringen byggdes på
denna förutsättning. Målet var att avskräcka från angrepp i olika former och mot varje
del av landet.

1958 skedde en förskjutning av försvaret mot gräns och kust. Kvalitet och initialef-
fekt sattes före kvantitet och uthållighet och motstånd skulle bara kunna göras i några
månader. Överbefälhavarens krav på hjälp utifrån kvarstod, men började 1962 att tonas
ned officiellt och nu talades om motstånd i fyra-fem månader.

Från 1972 prioriterades uthållighet före initial styrka och vi fick ett djupförsvar med
kraftsamling till gränser och kuster. Om den perifera avvärjningen skulle misslyckas
skulle landet försvaras på djupet, men det gällde inte längre hela landet. Det isolerade
angreppet på Sverige utgick ur planläggningen och förberedelser för hjälp utifrån för-
bjöds uttryckligen.

Att märka är att de flesta planer som togs fram byggde på att mobiliseringen för det
första hade anbefallts, för det andra att den skedde i tid och för det tredje att koncen-
trering och uppmarsch kunde ske ostört. Sannolikt var den första förutsättningen den
som var den svagaste länken i kedjan.'

Det verkliga hotet
Hur såg då det verkliga hotet mot Sverige ut? Vad var det Första flygeskadern skulle ha
mött ute på Östersjön om kriget kommit? Tyvärr har inte de ryska arkiven öppnats i
sådan utsträckning att några på originaldokument baserade rapporter som kan besvara
den frågan föreligger. Dock har material publicerats på senare år som det går att dra
vissa slutsatser utifrån. Detta gäller främst dokument som hittats i arkiv i de forna Öst-
staterna, samt intervjuer som gjorts med bland annat ryska officerare.

I Danmark har publicerats en omfattande rapport kallad Danmark under den kolde
krig, som bland annat behandlar de planer som fanns för invasion av Danmark med
hjälp av överskeppning och landstigning i Danmark. Där konstaterade man i slutet av
194o-talet att Sovjets och Polens landstigningskapacitet var begränsad och inte utgjor-
de något större hot, men att även fiske- och handelsfartyg skulle kunna användas för
att öka kapaciteten. Av denna anledning höll den danska underrättelsetjänsten (liksom
den svenska) noga reda på antalet fartyg av olika typer, var de befann sig och hur det
normala rörelsemönstret för dessa fartyg såg ut.

År 1957 dök för första gången en ny typ av sovjetiska landstigningsfartyg upp i Fin-
ska viken (ca 500 ton, 60-70 m längd) och samma år genomfördes en landstignings-
övning med specialfartyg och luftlandsättning på Ösel. Tre år senare fanns tio till tolv
enheter av denna typ och 1961 observerades för första gången en ny typ av östtysk land-
stigningsbåt (3o m längd). I september 1962 drogs 23 sovjetiska, polska och östtyska
landstigningsfartyg samman i hamnar på polska kusten, men gick aldrig till sjöss. Man
räknade nu med att de sovjetiska amfibiefartygen skulle kunna skeppa över två rege-
menten (5 000-6 000 man) per omgång."
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Enligt försvarsstabens bedömning hade den sovjetiska Östersjömarinen "#$! fem 
kryssare, %& jagare och fregatter, omkring "'' ubåtar och ett större antal landstignings-
fartyg. Vid en kustinvasion skulle två fullt utrustade regementen kunna överföras, vilket 
stämmer överens med den danska bedömningen, och sedan ett brohuvud upprättats 
skulle åtta regementen kunna sättas i land. Fyra eller fem motoriserade skyttedivisio-
ner skulle kunna skeppas över på handelsfartyg, men dessa krävde hamnar med kranar 
för lossning av tunga fordon.!(

Av polska dokument angående planering för en landstigningsoperation riktad mot 
Danmark från "#$(–"#$% framgår följande. Omedelbart efter ett inledande kärnvapen-
angrepp mot robotplatser, )ygfält och marinbaser skulle robotfartyg och andra enheter 
försvaga eller tillintetgöra invasionsförsvaret. Jakt- och attack)yg skulle anfalla "'–!' 
minuter efter kärnvapenanfallet och luftlandsättningar utanför brohuvudet skulle ske 
"&–(' minuter efter kärnvapenanfallet för att hindra reserver att nå fram. Här skulle 
även kemiska vapen användas.

Under överskeppningsskedet skulle kemiska vapen och kärnvapen sättas in mot 
upptäckta *entliga fartyg. Landstigningen skulle ske i vågor med bara en bataljon i 
varje våg och ett avstånd på två till tre sjömil. Man konstaterade på polsk sida att det 
stora problemet med denna planering var bristen på landstigningsfarkoster. Använd-
ning av *ske- och handelsfartyg hade varken provats eller övats och totalt kunde på 
polska fartyg endast skeppas en motoriserad division. Lastning beräknades ta fyra da-
gar och urlastning i en erövrad dansk hamn krävde tre dagar, vilket förstås var oaccep-
tabelt lång tid.

Moderna landstigningsfartyg av typen Polnotsny noterades "#$%, och "#$# hade sov-
jet)ottan "$ sådana fartyg och två av Alligator-klassen, medan den polska marinen dis-
ponerade "# Polotsny. Den östtyska marinen hade "+ landstigningsfartyg.!%

Enligt den lettiske översten Valter Auskelis Plavins genomförde den sovjetiska )ot-
tan "#$+ en övning som inbegrep landsättning av fem till sex divisioner på )era ställen 
i vad som skulle motsvara södra Sverige.,En sådan operation ingick dock inte i den då 
aktuella krigsplanläggningen.!&

Försvarsstaben bedömde "#$# att Warszawapaktens transportkapacitet räckte för att 
vid ett kuppanfall i en omgång föra över %,& divisioner bestående av tre regementen 
med specialförband, totalt cirka "" ''' man. Om tillförsel av ytterligare transportfar-
tyg skedde skulle i stället sju divisioner kunna skeppas över. Antalet landstigningsfar-
tyg medgav överskeppning av de tre marininfanteriförband som fanns i Sovjetunionen, 
Polen och Östtyskland i en omgång för att upprätta brohuvud.!$

Warszawapaktsövningar
I övningen Wa!enbrüderschaft "#-' utgjorde o.ensiva landstigningsoperationer en be-
tydande del. Den sista stora Warszawapaktsövningen under "#-'-talet var Val "" år 
"#--. Den avslutades med en landstigning vid Peenemünde, den största som dittills 
genomförts. Efter inledande )ygattacker utförda av polska, östtyska och sovjetiska )yg-
plan landsatte "# fartyg trupper. Totalt " !'' man luftlandsattes omedelbart före land-

Enligt försvarsstabens bedömning hade den sovjetiska Östersjömarinen 1962 fem
kryssare, 45 jagare och fregatter, omkring Too ubåtar och ett större antal landstignings-
fartyg. Vid en kustinvasion skulle två fullt utrustade regementen kunna överföras, vilket
stämmer överens med den danska bedömningen, och sedan ett brohuvud upprättats
skulle åtta regementen kunna sättas i land. Fyra eller fem motoriserade skyttedivisio-
ner skulle kunna skeppas över på handelsfartyg, men dessa krävde hamnar med kranar
för lossning av tunga fordon.'3

Av polska dokument angående planering för en landstigningsoperation riktad mot
Danmark från 1963-1964 framgår följande. Omedelbart efter ett inledande kärnvapen-
angrepp mot robotplatser, flygfält och marinbaser skulle robotfartyg och andra enheter
försvaga eller tillintetgöra invasionsförsvaret. Jakt- och attackflyg skulle anfalla To—zo
minuter efter kärnvapenanfallet och luftlandsättningar utanför brohuvudet skulle ske
15-30 minuter efter kärnvapenanfallet för att hindra reserver att nå fram. Här skulle
även kemiska vapen användas.

Under överskeppningsskedet skulle kemiska vapen och kärnvapen sättas in mot
upptäckta fientliga fartyg. Landstigningen skulle ske i vågor med bara en bataljon i
varje våg och ett avstånd på två till tre sjömil. Man konstaterade på polsk sida att det
stora problemet med denna planering var bristen på landstigningsfarkoster. Använd-
ning av fiske- och handelsfartyg hade varken provats eller övats och totalt kunde på
polska fartyg endast skeppas en motoriserad division. Lastning beräknades ta fyra da-
gar och urlastning i en erövrad dansk hamn krävde tre dagar, vilket förstås var oaccep-
tabelt lång tid.

Moderna landstigningsfartyg av typen Polnotsny noterades 1964, och 1969 hade sov-
jetflottan 16 sådana fartyg och två av Alligator-klassen, medan den polska marinen dis-
ponerade 19 Polotsny. Den östtyska marinen hade 18 landstigningsfartyg.'

Enligt den lettiske översten Valter Auskelis Plavins genomförde den sovjetiska flot-
tan 1968 en övning som inbegrep landsättning av fem till sex divisioner på flera ställen
i vad som skulle motsvara södra Sverige. En sådan operation ingick dock inte i den då
aktuella krigsplanläggningen.'5

Försvarsstaben bedömde 1969 att Warszawapaktens transportkapacitet räckte för att
vid ett kuppanfall i en omgång föra över 4,5 divisioner bestående av tre regementen
med specialförband, totalt cirka 11 000 man. Om tillförsel av ytterligare transportfar-
tyg skedde skulle i stället sju divisioner kunna skeppas över. Antalet landstigningsfar-
tyg medgav överskeppning av de tre marininfanteriförband som fanns i Sovjetunionen,
Polen och Östtyskland i en omgång för att upprätta brohuvud.'6

Warszawapaktsövningar
I övningen Waffenbriiderschafi- 1970 utgjorde offensiva landstigningsoperationer en be-
tydande del. Den sista stora Warszawapaktsövningen under 197o-talet var Val 77 år
1977. Den avslutades med en landstigning vid Peenemiinde, den största som dittills
genomförts. Efter inledande flygattacker utförda av polska, östtyska och sovjetiska flyg-
plan landsatte 19 fartyg trupper. Totalt 12o0 man luftlandsattes omedelbart före land-
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stigningen som skedde i fyra vågor och även helikoptrar användes i brohuvudet.
Dessa övningar var dock inte riktade mot Sverige. Idag vet man nämligen, genom 

att det östtyska militärarkivet öppnats, att denna och en rad av de stora Warszawapakts-
övningarna var kopplade till de operationer som i händelse av krig skulle sättas i verket 
för att erövra Danmark - som ett led i framstötar mot Västtyskland, Belgien och Ne-
derländerna, samt via Nordsjön mot Norge.

Sommaren #$%& genomförde Sovjetunionen ensamt den dittills största landstig-
ningsövningen. Den ägde rum öster om Baltijsk och omfattade '' fartyg. För första 
gången deltog fartyg från både Ishavs(ottan och Svartahavs(ottan och nästan alla nor-
malt inaktiva fartyg hade tagits i bruk. Dessutom deltog, sannolikt för första gången, 
ett roll-on-roll-o)-fartyg och därutöver fyra andra handelsfartyg. Ett stort antal (yg-
plan ingick, bland annat bombplan av typen Tu-!! Back*re. Vad som väckte en viss 
oro var att sammandragningen av enheter hade genomförts utan att den i förväg hade 
upptäckts (åtminstone av den danska underrättelsetjänsten).

Det första exemplaret av en ny och väsentligt större fartygstyp, Ropucha, observe-
rades av de danska underrättelseorganen #$%+ och #$%, *ck man uppgifter om den 
östtyska Frosch-klassen. Byggandet av landstigningsfartyg hade dock redan i slutet av 
#$%"-talet stannat av.!%

Enligt en intervju med den tyske amiralen -eodor Ho)mann övergavs de öst-
tyska planerna på landstigningsoperationer #$&". Warsawapaktsövningarna och na-
tionella övningar fortsatte emellertid i mindre omfattning med bland annat Zapad-!", 
Sojuz-!" och Sojuz-!#. Landstigningsövningen Zapad-!" genomfördes i augusti #$&#. 
Omkring $" örlogsfartyg och ett %"-tal transportfartyg, landstigningsbåtar och svävare 
styrde först mot Gotland, men vände sedan söderut för att till sist genomföra en land-
stigning på polska kusten. I sammanhanget kan noteras att det inrikespolitiska läget 
i Polen var oroligt vid denna tid, varför övningen sannolikt också fyllde ett syfte i det 
sammanhanget.

Det man förbered-
de och övade sig för 
anfall emot: Del-
vis !ngerad !ent-
lig invasions"otta 
som den såg ut i en 
samövning mellan 
E 1 och kust"ottan 
1972. Skiss Krigsarkivet.
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stigningen som skedde i fyra vågor och även helikoptrar användes i brohuvudet.
Dessa övningar var dock inte riktade mot Sverige. Idag vet man nämligen, genom

att det östtyska militärarkivet öppnats, att denna och en rad av de stora Warszawapakts-
övningarna var kopplade till de operationer som i händelse av krig skulle sättas i verket
för att erövra Danmark - som ett led i framstötar mot Västtyskland, Belgien och Ne-
derländerna, samt via Nordsjön mot Norge.

Sommaren 1978 genomförde Sovjetunionen ensamt den dittills största landstig-
ningsövningen. Den ägde rum öster om Baltijsk och omfattade 33 fartyg. För första
gången deltog fartyg från både Ishavsflottan och Svartahavsflottan och nästan alla nor-
malt inaktiva fartyg hade tagits i bruk. Dessutom deltog, sannolikt för första gången,
ett roll-on-roll-off-fartyg och därutöver fyra andra handelsfartyg. Ett stort antal flyg-
plan ingick, bland annat bombplan av typen Tu-22 Backfire. Vad som väckte en viss
oro var att sammandragningen av enheter hade genomförts utan att den i förväg hade
upptäckts (åtminstone av den danska underrättelsetjänsten).

Det första exemplaret av en ny och väsentligt större fartygstyp, Ropucha, observe-
rades av de danska underrättelseorganen 1974 och 1976 fick man uppgifter om den
östtyska Frosch-klassen. Byggandet av landstigningsfartyg hade dock redan i slutet av
197o-talet stannat av.'7

Enligt en intervju med den tyske amiralen Theodor Hoffmann övergavs de öst-
tyska planerna på landstigningsoperationer 1980. Warsawapaktsövningarna och na-
tionella övningar fortsatte emellertid i mindre omfattning med bland annat Zapad-k,
Sojuz-8i och Sojuz-83. Landstigningsövningen Zapad-8i genomfördes i augusti 1981.
Omkring 90 örlogsfartyg och ett 7o-tal transportfartyg, landstigningsbåtar och svävare
styrde först mot Gotland, men vände sedan söderut för att till sist genomföra en land-
stigning på polska kusten. I sammanhanget kan noteras att det inrikespolitiska läget
i Polen var oroligt vid denna tid, varför övningen sannolikt också fyllde ett syfte i det
sammanhanget.
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En sovjetisk landstigningsövning genomfördes vid Saltnicken norr om Baltijsk i au-
gusti "#$% och då bestod första landsättningsvågen av sju luftkuddefartyg av typ Aist 
och den &ärde utgjordes av det stora landstigningsfartyget Ivan Rogov på "' ((( ton. 
Även två handelsfartyg deltog. Ivan Rogov, som länge var ensamt i sin klass, )yttades 
emellertid samma år till Stilla havet.

Året därpå upphörde all utbildning inom detta område i Östtyskland. "#$# rappor-
terade amiral Vitalij Ivanov, chef för Östersjö)ottan, att de sovjetiska am*biestyrkorna 
var otillräckliga för o+ensiva operationer och endast kunde användas för transporter i 
närheten av frontlinjen och vid befriande av eget territorium.!$

En fransk analys från början av "#$(-talet av den ryska landstigningskapaciteten re-
dovisar följande uppgifter:

,e Soviet )eet’s amphibious resources remain ex tremely feeble. ,e main landing ves-
sels during the "#%(’s were the Polnotsny barges with less than "-(((-t, incapable of car-
rying men and equipment over a long distance. ,e appearance of the Alligator lighters, 
with .-/((-t, repre sented a big step forward. During the "#0(’s, they were fol lowed by 
the Ropucha, of equivalent tonnage, and in "#0$, came the *rst really ocean-going vessel, 
the Ivan Rogov, with "'-(((-t; it features a very complex design and carries one battalion 
which it can put ashore by means of conven tional barges, by heli copters, or by hydrofoil 
vessels. But their number is very insu1cient. Right now there are // Polnotsny, ". Alliga-
tor, "" Ropucha, and a single Ivan Rogov. A second Ivan Rogov is under construction.

To this we can add the ships of the merchant navy among which three types are par-
ticularly useful for amphibious opera tions: "! recent passenger vessels of "%-/((-!(-(((-t, 
from the Byelorussia and Ivan Franko classes, which would make excellent troop trans-
ports; two barge carriers of '$-(((-t, of the Yulus Eushik class, each carrying !% barges 
of "-'((-t; and a score of vessels, including four Magnitogorsk of !!-/((-t, which pro-
ved their e+ectiveness during the Ethiopian a+air. In "#0#, a hospital ship, the *rst of 
its kind, was commissioned; it is the Ob, built in Poland. ,is kind of vessel is justi *ed 
only with a view to remote operations. In "#$", the Yenissey, an identical ves sel, joined it. 

But, for the time being, this amphibious potential does not give the Soviet Uni-
on any real overseas interven tion capacity: “Soviet air transport amounts to only half of 
what the American aircraft can carry in terms of millions of tons per mile and per day (their 
aircraft have a shorter ac tion radius than those of their American equivalents and they can-
not be refueled in !ight); the Soviet amphibious !eet can carry only "/# of the American ca-
pacity. $e Soviet Ma rines (although they number "%&''' men, they are twice as strong as "' 
years ago) do not amount to "/"( of the size of the U.S. Marine Corps; it remains an assault 
force, which has to be resupplied after a week, whereas the Marines can remain in action for 
a month without outside resupply. Even with the entry into service of the STOL aircraft of 
the Kiev vessels, Soviet ship board aviation cannot rival the American shipboard aircraft in 
terms of action radius, endurance, and )repower. $e USSR cannot attain the sophistication 
and e*ectiveness of the American resupply operations when the forces are under way; in the 
absence of su+cient shipboard aviation, Soviet resupply in a combat environment would be 
totally unfeasible.” (Strategic Survey ",-#, p. "%)

En sovjetisk landstigningsövning genomfördes vid Saltnicken norr om Baltijsk i au-
gusti 1986 och då bestod första landsättningsvågen av sju luftkuddefartyg av typ Aist
och den fjärde utgjordes av det stora landstigningsfartyget Ivan Rogov på 13 000 ton.
Även två handelsfartyg deltog. Ivan Rogov, som länge var ensamt i sin klass, flyttades
emellertid samma år till Stilla havet.

Året därpå upphörde all utbildning inom detta område i Östtyskland. 1989 rappor-
terade amiral Vitalij Ivanov, chef för Östersjöflottan, att de sovjetiska amfibiestyrkorna
var otillräckliga för offensiva operationer och endast kunde användas för transporter i
närheten av frontlinjen och vid befriande av eget territorium.z8

En fransk analys från början av 1980-talet av den ryska landstigningskapaciteten re-
dovisar följande uppgifter:

The Soviet fleet's amphibious resources remain extremely feeble. The main landing ves-
sels during the 1960's were the Polnotsny barges with less than I 000 t, incapable of car-
rying men and equipment over a long distance. The appearance of the Alligator lighters,
with 4 500 t, represented a big step forward. During the 1970's, they were followed by
the Ropucha, of equivalent tonnage, and in 1978, came the first really ocean-going vessel,
the Ivan Rogov, with 13 000 t; it features a very complex design and carries one battalion
which it can put ashore by means of conventional barges, by helicopters, or by hydrofoil
vessels. But their number is very insufficient. Right now there are 55 Polnotsny, 14 Alliga-
tor,11 Ropucha, and a single Ivan Rogov. A second Ivan Rogov is under construction.

To this we can add the ships of the merchant navy among which three types are par-
ticularly useful for amphibious operations: 12 recent passenger vessels of i6 500-20 000 t,
from the Byelorussia and Ivan Franko classes, which would make excellent troop trans-
ports; two barge carriers of 38 000 t, of the Yulus Eushik class, each carrying 26 barges
of 1300 t; and a score of vessels, including four Magnitogorsk of 22 500 t, which pro-
ved their effectiveness during the Ethiopian affair. In 1979, a hospital ship, the first of
its kind, was commissioned; it is the Ob, built in Poland. This kind of vessel is justified
only with a view to remote operations. In 1981, the Yenissey, an identical vessel, joined it.

But, for the time being, this amphibious potential does not give the Soviet Uni-
on any real overseas intervention capacity: "Soviet air transport amounts to only half of
what the American aircraft can carry in terms of millions of tons per mile and per day (their
aircraft have a shorter action radius than those of theirAmerican equivalents and they can-
not be refueled in flight); the Soviet amphibious fleet can carry only 1/3 of the American ca-
pacity. The Soviet Marines (although they number 12 000 men, they are twice as strong as 10
years ago) do not amount to 1/15 of the size of the U.S. Marine Corps; it remains an assault
force, which has to be resupplied after a week, whereas the Marines can remain in action for
a month without outside resupply. Even with the entry into service of the STOL aircraft of
the Key vessels, Soviet shipboard aviation cannot rival the American shipboard aircraft in
terms of action radius, endurance, and firepower. The USSR cannot attain the sophistication
and electiveness of theAmerican resupply operations when the forces are under way; in the
absence of sufficient shipboard aviation, Soviet resupply in a combat environment would be
totally unfeasible." (Strategic Survey 1273, p. 12)
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Nevertheless, the progress made during the "#$%’s must not be underestimated: Alt-
hough the Ropucha and Alligator vessels do not have an ocean-going capa bility, they 
would nevertheless be quite su&cient for operations in close-in areas, such as the Baltic 
or Turkish straits, or Manchuria.!#

Det verkar alltså 'nnas indikationer på att det upplevda invasionshotet åtminstone del-
vis var utan reell bakgrund. I vilket fall får man ett intryck att det var starkt överdrivet. 
Emil Svensson, verksam bland annat som chef på olika nivåer inom marinen, berättade 
under FOKK-seminariet Blixt från hotfull himmel att han från den före detta sovjetiske 
amiralen Bezkorovajnij, som sedermera blev chef för den ukrainska (ottan, fått höra 
att, trots att Sverige sågs som en medlem av NATO, så var under lång tid någon form 
av invasion av svenskt territorium inte aktuell.

Först när man 'ck taktiskt (yg som nådde in över svenskt territorium blev det in-
tressant att försöka skydda (anken i den angreppsrörelse mot Västeuropa som var pla-
nerad. Om inte Sverige tillät sovjetiska över(ygningar så skulle man slå sig en väg tvärs 
över Mellansverige till Västkusten. Genom en samlad insats av spetsnazförband och det 
sovjetiska front(yget skulle Sveriges (otta och (ygvapen i så fall tidigt slås ut och spets-
naz hade noggranna uppgifter om de svenska (yg- och marinbaserna. Vad som skulle 
ske efter ett sådant angrepp ska det emellertid inte ha funnits några färdiga planer för.

Det bör poängteras att detta handlar om obekräftade uppgifter som inte veri'erats 
genom studier av relevant arkivmaterial i ryska arkiv.

En viktig fråga är ju om försvaret och exempelvis E " fått möjlighet att verka överhu-
vudtaget. Under seminariet Blixt från hotfull himmel berättade Björn Zickerman, som 
blev o&cer redan "#)* och sedan verkade i försvaret ända fram till "#+,, främst inom 
pansartrupperna, hur enkelt det hade varit att innesluta Stockholm med hjälp av luft-
landsättningar. Om Sovjetunionen hade hotat med kärnvapeninsats eller till och med 
hade genomfört ett anfall med kärnvapen och/eller luftlandsättning mot Stockholm, 
så skulle det ha kunnat leda till att den svenska motståndsviljan bröt samman, att man 
gav upp krigsansträngningarna och, precis som den sovjetiske amiralen Bezkorovajnij 
påstår att man på sovjetisk sida planerade för, skulle ha tillåtit över(ygning av svenskt 
territorium.

Bo Hugemark, med erfarenhet från bland annat försvarsstabens operationsavdel-
ning, replikerade i detta sammanhang att man inte hade den föreställningen att 'enden 
”kunde vara så elak att han använde atomvapen” och att sådana farhågor hos militä-
ren ändå skulle ha avfärdats av politiska skäl. En inneslutning av befolkningen i Stock-
holmsområdet hade också inneburit att de förband som skulle mobiliseras för övre 
Norrland inte hade kunnat sättas upp. Fler än )% procent av de värnpliktiga bodde 
nämligen i milo Ö och endast "! procent fanns norr om Dalälven.,%

Överdriven hotbild?
Wallerfelt menar att farhågorna för en invasion av Sverige över havet sannolikt var 
starkt överdrivna. Sovjetunionen och Warszawapakten disponerade under den period 

Nevertheless, the progress made during the 1970's must not be underestimated: Alt-
hough the Ropucha and Alligator vessels do not have an ocean-going capability, they
would nevertheless be quite sufficient for operations in close-in areas, such as the Baltic
or Turkish straits, or Manchuria."

Det verkar alltså finnas indikationer på att det upplevda invasionshotet åtminstone del-
vis var utan reell bakgrund. I vilket fall får man ett intryck att det var starkt överdrivet.
Emil Svensson, verksam bland annat som chef på olika nivåer inom marinen, berättade
under FOKK-seminariet Blixtfrån hotfull himmel att han från den före detta sovjetiske
amiralen Bezkorovajnij, som sedermera blev chef för den ukrainska flottan, Art höra
att, trots att Sverige sågs som en medlem av NATO, så var under lång tid någon form
av invasion av svenskt territorium inte aktuell.

Först när man fick taktiskt flyg som nådde in över svenskt territorium blev det in-
tressant att försöka skydda flanken i den angreppsrörelse mot Västeuropa som var pla-
nerad. Om inte Sverige tillät sovjetiska överflygningar så skulle man slå sig en väg tvärs
över Mellansverige till Västkusten. Genom en samlad insats av spetsnazförband och det
sovjetiska frontflyget skulle Sveriges flotta och flygvapen i så fall tidigt slås ut och spets-
naz hade noggranna uppgifter om de svenska flyg- och marinbaserna. Vad som skulle
ske efter ett sådant angrepp ska det emellertid inte ha funnits några färdiga planer för.

Det bör poängteras att detta handlar om obekräftade uppgifter som inte verifierats
genom studier av relevant arkivmaterial i ryska arkiv.

En viktig fråga är ju om försvaret och exempelvis E i fått möjlighet att verka överhu-
vudtaget. Under seminariet Blixt från hotfull himmel berättade Björn Zickerman, som
blev officer redan 1945 och sedan verkade i försvaret ända fram till 1983, främst inom
pansartrupperna, hur enkelt det hade varit att innesluta Stockholm med hjälp av luft-
landsättningar. Om Sovjetunionen hade hotat med kärnvapeninsats eller till och med
hade genomfört ett anfall med kärnvapen och/eller luftlandsättning mot Stockholm,
så skulle det ha kunnat leda till att den svenska motståndsviljan bröt samman, att man
gav upp krigsansträngningarna och, precis som den sovjetiske amiralen Bezkorovajnij
påstår att man på sovjetisk sida planerade för, skulle ha tillåtit överflygning av svenskt
territorium.

Bo Hugemark, med erfarenhet från bland annat försvarsstabens operationsavdel-
ning, replikerade i detta sammanhang att man inte hade den föreställningen att fienden
"kunde vara så elak att han använde atomvapen" och att sådana farhågor hos militä-
ren ändå skulle ha avfärdats av politiska skäl. En inneslutning av befolkningen i Stock-
holmsområdet hade också inneburit att de förband som skulle mobiliseras för övre
Norrland inte hade kunnat sättas upp. Fler än 4o procent av de värnpliktiga bodde
nämligen i milo Ö och endast iz procent fanns norr om Dalälven.3°

Överdriven hotbild?
Wallerfelt menar att farhågorna för en invasion av Sverige över havet sannolikt var
starkt överdrivna. Sovjetunionen och Warszawapakten disponerade under den period
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han studerat (#$%&–#$'() inte tillräcklig kapacitet för en storskalig kustinvasion mot 
Sverige. Däremot skulle ett överraskande anfall i mindre skala, eller en strategisk kupp 
ha varit fullt möjlig att genomföra. ”ÖB:s syn på kustinvasion utgick uppenbarligen 
från ett Normandietänkande”, konstaterar han.

Största delen av de resurser som Sovjetunionen och Warszawapakten i ett storkrigs 
inledningsskede disponerade skulle ha bundits upp av ett angrepp på NATO i Väst-
tyskland och Danmark. Handelstonnage hade inte heller varit tillgängligt, eftersom det 
krävdes för underhållstransporter från Baltikum via Östtyskland. Orsaken till detta var 
den icke standardiserade spårvidden på järnvägarna."#

Även förre överbefälhavaren Bengt Gustafsson konstaterar nu att man kan fråga sig 
varför Sovjetunionen, om nu en landstigningsoperation mot Sverige planerades, inte 
tillverkade mer tonnage avsett för ändamålet. Den förklaring han ser är att en operation 
mot den svenska kusten möjligen skulle ha kunnat vara genomförbar med andra typer 
av fartyg, precis som det tyska anfallet på Norge #$%(. Avgörande faktorer hade varit 
om angreppet kunde ske så snabbt att NATO överraskades och USA inte hann beslu-
ta sig för ett ingripande, om användning av kärnvapen provocerade en motattack från 
NATO-styrkor, samt hur den svenska ledningen reagerade på ett kärnvapenangrepp."!

En speciell faktor i hotbilden var de så kallade ”tavelförsäljarna” som ringde på hem-
ma hos bland annat )ygvapnets piloter. Man var medveten om problemet och )ottiljer 
och staber hade larmlistor som användes om någon *ck besök av tavelförsäljare. Di-
rektiv gick ut om att ytterdörrar skulle hållas låsta och kameror delades ut för fotogra-
fering av försäljarna. Gruppvis för)yttning från bostadsorten till )ottiljerna planerades 
och övades. Om tavelförsäljarna verkligen utgjorde ett hot mot )ygförarna och deras 
familjer har aldrig klarlagts.

Vid överraskande krigsut-
brott skulle fredsorgani-
sationen kunna utnyttjas 
direkt för kuppförsvar. Vid 
varje division skulle tolv väl 
utbildade besättningar vara 
krigsplacerade. Flygförare 
Rolf Ohlson och !ygnaviga-
tör Andersson, F 17. Foto SFF.

Vid överraskande krigsut-
brott skulle fredsorgani-
sationen kunna utnyttjas
direkt för kuppförsvar. Vid
varje division skulle tolv väl
utbildade besättningar vara
krigsplacerade. Flygförare
Rolf Ohlson och flygnaviga-
tör Andersson, F 17. Foto SFF

han studerat (1945-1980) inte tillräcklig kapacitet för en storskalig kustinvasion mot
Sverige. Däremot skulle ett överraskande anfall i mindre skala, eller en strategisk kupp
ha varit fullt möjlig att genomföra. "ÖB:s syn på kustinvasion utgick uppenbarligen
från ett Normandietänkande", konstaterar han.

Största delen av de resurser som Sovjetunionen och Warszawapakten i ett storkrigs
inledningsskede disponerade skulle ha bundits upp av ett angrepp på NATO i Väst-
tyskland och Danmark. Handelstonnage hade inte heller varit tillgängligt, eftersom det
krävdes för underhållstransporter från Baltikum via Östtyskland. Orsaken till detta var
den icke standardiserade spårvidden på järnvägarna.;'

Även förre överbefälhavaren Bengt Gustafsson konstaterar nu att man kan fråga sig
varför Sovjetunionen, om nu en landstigningsoperation mot Sverige planerades, inte
tillverkade mer tonnage avsett för ändamålet. Den förklaring han ser är att en operation
mot den svenska kusten möjligen skulle ha kunnat vara genomförbar med andra typer
av fartyg, precis som det tyska anfallet på Norge 1940. Avgörande faktorer hade varit
om angreppet kunde ske så snabbt att NATO överraskades och USA inte hann beslu-
ta sig för ett ingripande, om användning av kärnvapen provocerade en motattack från
NATO-styrkor, samt hur den svenska ledningen reagerade på ett kärnvapenangrepp.3'

En speciell faktor i hotbilden var de så kallade "tavelförsäljarna" som ringde på hem-
ma hos bland annat flygvapnets piloter. Man var medveten om problemet och flottiljer
och staber hade larmlistor som användes om någon fick besök av tavelförsäljare. Di-
rektiv gick ut om att ytterdörrar skulle hållas låsta och kameror delades ut för fotogra-
fering av försäljarna. Gruppvis förflyttning från bostadsorten till flottiljerna planerades
och övades. Om tavelförsäljarna verkligen utgjorde ett hot mot flygförarna och deras
familjer har aldrig klarlagts.
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Hot om sabotage av spetsnazförband gjorde att staket sattes upp runt hangarerna för 
att förhindra att man med bärbara robotar direkt skulle kunna skjuta mot hangarer och 
#ygplan, farthinder byggdes vid infarterna till #ottiljerna och personkontrollen ökades. 
Vissa chefer $ck särskilt skydd i sina bostäder och möjlighet till snabb transport i civil-
registrerad bil till arbetsplatsen.%%

För den sovjetiska underrättelsetjänsten var det naturligtvis ett prioriterat område 
att hålla reda på det mesta om den svenska attackeskadern. Ett led i krigsförberedel-
serna var att kartlägga E &:s piloter så att de i ett skymningsläge skulle kunna slås ut ex-
empelvis i hemmet. Göran Tode, då #ottiljchef på F ', berättar hur piloterna i slutet 
av ()-talet för att möta detta hot gjorde upp egna, privata utrymningsplaner för sina 
familjer om det skulle bli allvar.%"

Beredskap
Till sist är det dags att undersöka vilken beredskap E & hade för att möta det upplevda 
hotet. Eftersom det inte var möjligt att ha en stående beredskap för att hejda ett an-
grepp på Sverige så var tanken generellt att man i stället skulle ha en sådan beredskap att 
angriparen tvingades till röjande förberedelser. I teorin skulle vi även på relativt svaga 
indikationer reagera med snabba, begränsade beredskapshöjningar, vilka i sin tur skulle 
tvinga angriparen att vidta ytterligare röjande förberedelser.

Detta tänkande förutsatte att beredskapshöjningarna skulle ske så pass öppet att de 
gav en tydlig signal och att de var så pass omfattande att de verkligen skapade påtag-
liga trösklar för angriparen som han måste reagera på. Beredskapshöjningarna måste 
också kunna beslutas och sedan genomföras tillräckligt snabbt. Det som här spelade 
in var förstås den politiska och militära viljan och förmågan att fatta beslut, att order-
givningen fungerade och att mekanismerna för genomförandet av de beordrade åtgär-
derna fungerade.

Vad som kunde vidtas genom beslut av den militära ledningen och vad som krävde 
politiska beslut var klart de$nierat. I princip kunde de resurser som fanns i fredsor-
ganisationen och de staber och förband som råkade vara under repetitionsutbildning 
disponeras av överbefälhavaren för beredskapsåtgärder utan att tillstånd behövde in-
hämtas. Inkallelser av krigsförband till repetitionsutbildning, beredskapsövning eller 
krigstjänstgöring krävde däremot regeringsbeslut.

För att snabba upp beredskapshöjningar och partiella mobiliseringar fanns olika 
”paket” av åtgärder förberedda som man kunde välja mellan. Inom fredsorganisationen 
fanns de båda beredskapsstegen Lystring och Givakt och vid mobilisering av krigsorga-
nisationen fanns tre steg: Mindre, Större och Allmän mobilisering.

När det gällde överraskande angrepp utan förvarning laborerade man med begrep-
pen strategisk kupp och överraskande inlett anfall. Strategisk kupp innebar att angri-
paren försökte bryta vår styrketillväxt och motståndsförmåga genom att exempelvis 
anfalla ledningsorgan, mobiliseringssystemet och befolkningscentra. Överraskande in-
lett anfall inriktades på att ta ”infallsportar”, det vill säga, hamnar och #ygfält, innan 
det svenska försvaret hann fram.

Hot om sabotage av spetsnazförband gjorde att staket sattes upp runt hangarerna för
att förhindra att man med bärbara robotar direkt skulle kunna skjuta mot hangarer och
flygplan, farthinder byggdes vid infarterna till flottiljerna och personkontrollen ökades.
Vissa chefer fick särskilt skydd i sina bostäder och möjlighet till snabb transport i civil-
registrerad bil till arbetsplatsen.33

För den sovjetiska underrättelsetjänsten var det naturligtvis ett prioriterat område
att hålla reda på det mesta om den svenska attackeskadern. Ett led i krigsförberedel-
serna var att kartlägga E i:s piloter så att de i ett skymningsläge skulle kunna slås ut ex-
empelvis i hemmet. Göran Tode, då flottiljchef på F 6, berättar hur piloterna i slutet
av 8o-talet för att möta detta hot gjorde upp egna, privata utrymningsplaner för sina
familjer om det skulle bli allvar.34

Beredskap
Till sist är det dags att undersöka vilken beredskap E i hade för att möta det upplevda
hotet. Eftersom det inte var möjligt att ha en stående beredskap för att hejda ett an-
grepp på Sverige så var tanken generellt att man i stället skulle ha en sådan beredskap att
angriparen tvingades till röjande förberedelser. I teorin skulle vi även på relativt svaga
indikationer reagera med snabba, begränsade beredskapshöjningar, vilka i sin tur skulle
tvinga angriparen att vidta ytterligare röjande förberedelser.

Detta tänkande förutsatte att beredskapshöjningarna skulle ske så pass öppet att de
gav en tydlig signal och att de var så pass omfattande att de verkligen skapade påtag-
liga trösklar för angriparen som han måste reagera på. Beredskapshöjningarna måste
också kunna beslutas och sedan genomföras tillräckligt snabbt. Det som här spelade
in var förstås den politiska och militära viljan och förmågan att fatta beslut, att order-
givningen fungerade och att mekanismerna för genomförandet av de beordrade åtgär-
derna fungerade.

Vad som kunde vidtas genom beslut av den militära ledningen och vad som krävde
politiska beslut var klart definierat. I princip kunde de resurser som fanns i fredsor-
ganisationen och de staber och förband som råkade vara under repetitionsutbildning
disponeras av överbefälhavaren för beredskapsåtgärder utan att tillstånd behövde in-
hämtas. Inkallelser av krigsförband till repetitionsutbildning, beredskapsövning eller
krigstjänstgöring krävde däremot regeringsbeslut.

För att snabba upp beredskapshöjningar och partiella mobiliseringar fanns olika
"paket" av åtgärder förberedda som man kunde välja mellan. Inom fredsorganisationen
fanns de båda beredskapsstegen Lystring och Givakt och vid mobilisering av krigsorga-
nisationen fanns tre steg: Mindre, Större och Allmän mobilisering.

När det gällde överraskande angrepp utan förvarning laborerade man med begrep-
pen strategisk kupp och överraskande inlett anfall. Strategisk kupp innebar att angri-
paren försökte bryta vår styrketillväxt och motståndsförmåga genom att exempelvis
anfalla ledningsorgan, mobiliseringssystemet och befolkningscentra. Överraskande in-
lett anfall inriktades på att ta "infallsportar", det vill säga, hamnar och flygfält, innan
det svenska försvaret hann fram.
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Man kom dock senare fram till att man genom ett anfall mot infallsportarna, utan 
att förberedelser för att följa upp med reguljära stridskrafter genomförts, inte hade 
några utsikter att lyckas. Sådana nödvändiga förberedelser skulle därför också röja ett 
planerat anfall. Kuppanfallet försvann därför i slutet av #$%&-talet och i stället infördes 
olika politiska angreppsfall och de döptes i slutet av #$'&-talet till strategiskt överfall. 
De innebar anfall mot rikets högsta ledning och terrorattacker mot befolkningsmål som 
Stockholm i syfte att få politikerna att ge upp.("

Grundberedskapen
I syfte att lägga fast krigsmaktens grundberedskap och att möjliggöra beredskapshöj-
ningar med fredsorganisationens resurser hade en övergripande kuppförsvarsorder ta-
gits fram och överbefälhavaren hade i augusti #$%! bestämt att grundberedskapen skulle 
vara !) timmar för armén och (% timmar för *ygvapnet och marinen. Denna bered-
skap kunde på order av överbefälhavaren höjas till Lystring, eller Givakt, som innebar 
att hela den fredsorganiserade krigsmakten intog den högsta beredskap som kunde 
upprätthållas i fem dygn (från och med juli #$%$, sju dygn). I april #$%) ändrades 
grundberedskapen till !) timmar för *ygvapnet och marinen, och därmed hade hela 
krigsmakten samma grundberedskap.(%

Följande beskrivning av E #:s beredskap är grundad på uppgifter i CE #:s operativa 
order #$%(. Vid överraskande krigsut brott skulle förband ur fredsorganisationen kunna 
utnyttjas för kuppförsvar. Sådana förband benämndes kuppförsvarsförband. Inom E # 
utgjordes de av två övningsdivisioner på var och en av de fyra attack*ottiljerna, samt 
av staber och basförband i den omfattning som krävdes för att leda och betjäna dessa 
divisioner. Divisionerna skulle organiseras med tre grupper i stället för två och vid varje 
division skulle tolv väl utbildade besättningar vara krigsplacerade.

Att divisionen tillfälligt utökades från två till tre grupper innebar att man momen-
tant kunde operera med ' x #! *ygplan, samma antal som kunde sättas in sedan E # 
mobiliserat de #! divisioner med vardera åtta *ygplan som ingick i krigsorganisationen, 
trots att endast två divisioner per *ottilj organiserades. Huvuduppgiften var att snarast 
lösa av överbefälhavaren ålagda uppgifter inklusive spridning av *ygplan och materiel.

Kuppförsvarsförbandens beredskap reglerades av ett normal läge kallat Grundbered-
skap, vilket innebar att eskaderstab och två attackledningsgrupper hade !) timmars för-
*yttningsberedskap för omgruppering till upl Björn. Två divisioner per *ottilj skulle 
snarast och inom (% timmar stå i (& minuters startberedskap och skoldivisionerna skulle 
vara beredda att ombasera senast inom (% timmar.

Vid beredskapssteget Lystring gällde höjd beredskap och ombasering förbereddes, 
men normal utbildning skulle fortsätta. Sex timmars för*yttningsberedskap gällde för 
personal till upl Björn. En grupp per *ottilj skulle inom #," timme stå i (& minuters 
startberedskap och övriga *ygplan skulle uppnå sådan beredskap inom tolv timmar. 
Skoldivisionerna skulle vara beredda att ombasera senast inom tolv timmar.

Vid Givakt skulle den högsta insats-, stabs- och mobiliseringsberedskap som kunde 
upprätthållas i fem dygn utan inkallelser intas, all utbildning inställas och ledig perso-

Man kom dock senare fram till att man genom ett anfall mot infallsportarna, utan
att förberedelser for att följa upp med reguljära stridskrafter genomförts, inte hade
några utsikter att lyckas. Sådana nödvändiga förberedelser skulle därför också röja ett
planerat anfall. Kuppanfallet försvann därför i slutet av 1960-talet och i stället infördes
olika politiska angreppsfall och de döptes i slutet av 1980-talet till strategiskt överfall.
De innebar anfall mot rikets högsta ledning och terrorattacker mot befolkningsmål som
Stockholm i syfte att få politikerna att ge upp.35

Grundberedskapen
I syfte att lägga fast krigsmaktens grundberedskap och att möjliggöra beredskapshöj-
ningar med fredsorganisationens resurser hade en övergripande kuppförsvarsorder ta-
gits fram och överbefälhavaren hade i augusti 1962 bestämt att grundberedskapen skulle
vara 24 timmar för armen och 36 timmar för flygvapnet och marinen. Denna bered-
skap kunde på order av överbefälhavaren höjas till Lystring, eller Givakt, som innebar
att hela den fredsorganiserade krigsmakten intog den högsta beredskap som kunde
upprätthållas i fem dygn (från och med juli 1969, sju dygn). I april 1964 ändrades
grundberedskapen till 24 timmar för flygvapnet och marinen, och därmed hade hela
krigsmakten samma grundberedskap.36

Följande beskrivning av E Es beredskap är grundad på uppgifter i CE Es operativa
order 1963. Vid överraskande krigsutbrott skulle förband ur fredsorganisationen kunna
utnyttjas för kuppförsvar. Sådana förband benämndes kuppförsvarsförband. Inom E i
utgjordes de av två övningsdivisioner på var och en av de fyra attackflottiljerna, samt
av staber och basförband i den omfattning som krävdes för att leda och betjäna dessa
divisioner. Divisionerna skulle organiseras med tre grupper i stället för två och vid varje
division skulle tolv väl utbildade besättningar vara krigsplacerade.

Att divisionen tillfälligt utökades från två till tre grupper innebar att man momen-
tant kunde operera med 8 x 12 flygplan, samma antal som kunde sättas in sedan E 1
mobiliserat de 12 divisioner med vardera åtta flygplan som ingick i krigsorganisationen,
trots att endast två divisioner per flottilj organiserades. Huvuduppgiften var att snarast
lösa av överbefälhavaren ålagda uppgifter inklusive spridning av flygplan och materiel.

Kuppförsvarsförbandens beredskap reglerades av ett normalläge kallat Grundbered-
skap, vilket innebar att eskaderstab och två attackledningsgrupper hade 24 timmars för-
flyttningsberedskap för omgruppering till upl Björn. Två divisioner per flottilj skulle
snarast och inom 36 timmar stå i 3o minuters startberedskap och skoldivisionerna skulle
vara beredda att ombasera senast inom 36 timmar.

Vid beredskapssteget Lystring gällde höjd beredskap och ombasering förbereddes,
men normal utbildning skulle fortsätta. Sex timmars förflyttningsberedskap gällde för
personal till upl Björn. En grupp per flottilj skulle inom 1,5 timme stå i 3o minuters
startberedskap och övriga flygplan skulle uppnå sådan beredskap inom tolv timmar.
Skoldivisionerna skulle vara beredda att ombasera senast inom tolv timmar.

Vid Givakt skulle den högsta insats-, stabs- och mobiliseringsberedskap som kunde
upprätthållas i fem dygn utan inkallelser intas, all utbildning inställas och ledig perso-
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nal återkallas. Eskaderstaben omgrupperades till upl Björn och attackledningsgrupper-
na till lfc S # och O !. Trettio minuters startberedskap gällde för en grupp per $ottilj och 
inom en halvtimme skulle även övriga $ygplan kunna hålla %& minuters startberedskap. 
Skoldivisionerna och ersättnings$ygplanen ombaserades till krigsbas. KC på hemma-
basen skulle omedelbart organiseras och KC på krigsbaserna förberedas. Utspridning 
av $ygplanen inom basen verkställdes. Speciella beredskapsförband kunde uppsättas på 
särskild order för att öka uthålligheten.

Vid överraskande krigsutbrott gällde för alla beredskapsstegen att spridning oför-
dröjligen skulle ske och att kuppförsvarsdivisionerna skulle inta %& minuters startbe-
redskap. Ombasering skulle ske efterhand och skoldivisionen skulle kompletteras så att 
operationsdugliga divisioner erhölls.%'

Attackeskaderns beredskap kan, även innan särskilda beredskapshöjande åtgärder 
vidtagits, sägas ha varit hög. Under normal fredsberedskap kunde alltså på detta sätt 
samtliga åtta övningsdivisioner starta från fredsbas för krigsmassiga företag, oftast inom 
två till tio timmar efter erhållen order. Tiden var kortast under övningstid och längre 
under fritid och veckoslut. Övningsdivisionernas beredskap vid fredsbas hade prövats 
under E #:s eskaderövning #("#, då överraskande larm hade givits klockan &).&&. Di-
visionerna var startberedda för krigsmassiga företag mellan klockan &*.#* och ##.+). 
CE # utfärdade efter denna beredskapskontroll order om ett för varje division spe-
ciellt förberett lastalternativ, vilket medförde förkortning av de tidigare uppnådda 
klargöringstiderna.

Förutom beredskapen vid fredsbas hade under eskaderövningarna #("# och #("! 
dessutom prövats förutsättningarna för upprepade företag under samtidig mobilisering 
och ombasering till krigsbas. De resultat som uppnåddes framgår av följande tabell, 

Attackeskaderns beredskap var hög. Under normal fredsberedskap kunde åtta divisioner starta från fredsbas 
för krigsmässiga företag, oftast inom 2–10 timmar. En division A 32A Lansen i luften. Foto SFF.

Attackeskaderns beredskap var hög. Under normal fredsberedskap kunde åtta divisioner starta från fredsbas
för krigsmässiga företag, oftast inom 2-10 timmar. En division A 32A Lansen i luften. Foto SEE

nal återkallas. Eskaderstaben omgrupperades till upl Björn och attackledningsgrupper-
na till lfc S i och 0 2. Trettio minuters startberedskap gällde för en grupp per flottilj och
inom en halvtimme skulle även övriga flygplan kunna hålla 3o minuters startberedskap.
Skoldivisionerna och ersättningsflygplanen ombaserades till krigsbas. KC på hemma-
basen skulle omedelbart organiseras och KC på krigsbaserna förberedas. Utspridning
av flygplanen inom basen verkställdes. Speciella beredskapsförband kunde uppsättas på
särskild order för att öka uthålligheten.

Vid överraskande krigsutbrott gällde för alla beredskapsstegen att spridning oför-
dröjligen skulle ske och att kuppförsvarsdivisionerna skulle inta 3o minuters startbe-
redskap. Ombasering skulle ske efterhand och skoldivisionen skulle kompletteras så att
operationsdugliga divisioner erhölls.37

Attackeskaderns beredskap kan, även innan särskilda beredskapshöjande åtgärder
vidtagits, sägas ha varit hög. Under normal fredsberedskap kunde alltså på detta sätt
samtliga åtta övningsdivisioner starta från fredsbas för krigsmassiga företag, oftast inom
två till tio timmar efter erhållen order. Tiden var kortast under övningstid och längre
under fritid och veckoslut. Övningsdivisionernas beredskap vid fredsbas hade prövats
under E i:s eskaderövning 1961, då överraskande larm hade givits klockan o5.00. Di-
visionerna var startberedda för krigsmassiga företag mellan klockan 08.18 och 11.45.
CE i utfärdade efter denna beredskapskontroll order om ett för varje division spe-
ciellt förberett lastalternativ, vilket medförde förkortning av de tidigare uppnådda
klargöringstiderna.

Förutom beredskapen vid fredsbas hade under eskaderövningarna 1961 och 1962
dessutom prövats förutsättningarna för upprepade företag under samtidig mobilisering
och ombasering till krigsbas. De resultat som uppnåddes framgår av följande tabell,
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som utvisar antal klargjorda företag från en krigsbas under de tre första mobdygnen. 
Divisionerna skulle först utspridas och klargöras på freds#ottiljen, därefter utföra ett 
företag och slutligen efter landning på krigsbas snarast klargöras för nytt företag, allt 
under samtidigt pågående mobilisering och organisering av krigsbasen. Företagen klar-
gjordes med olika lastalternativ och med balkväxling. Första företag från krigsbas kunde 
starta efter !$ respektive !" timmar.%&

Antal klargjorda företag under 1. mobdygnet 2. mobdygnet 3. mobdygnet

E 1 Eskö 1961 1 division 4 divisioner 2 divisioner

E 1 Eskö 1962 2 divisioner 3 divisioner, 1 jaktgrp 3 divisioner,  
1 attackgrp, 1 jaktgrp

A- och B-kuppförsvarsdivisioner
I och med $'(" års operativa order indelades kuppförsvarsförbanden i A-kuppför-
svarsdivisioner (med minst två grupper) och B-kuppförsvarsdivisioner (med minst en 
grupp), i stället för som tidigare, två divisioner med luftoperativ uppgift (övningsdivi-
sionerna) och skoldivision. Grundberedskapen hade, som redan nämnts, minskat från 
%( till !) timmar, vilket även gällde A-kuppförsvarsdivisionerna. Dessutom skulle F $* 
och F $" och B-kuppförsvarsdivisionerna på F ( och F " omgående ombasera till krigs-
bas. Om någon division tillfälligt var baserad till Hedenbasen skulle man förbereda sig 
för företag därifrån med $),* cm raketer.%'

I och med att antalet divisioner minskat fanns från $'(& endast två i stället för de fyra 
B-kuppförsvarsdivisioner som funnits $'(". A-divisionerna skulle klargöras och laddas 
på hemmabas och vara klara för insats inom %,*–),* timmar, medan övriga divisioner 
skulle ombasera till krigsbas före klargöring.)+ Efter övergången till Viggensystemet 
och SK (+ omfattade kuppförsvarsförbanden sju A-kuppförsvarsdivisioner AJ %" (el-
ler A %!A) och tre B-kuppförsvarsdivisioner SK (+. Av A-divisionerna klargjordes och 
laddades två på hemmabas och var klara för insats inom %,*–), * timmar efter bered-
skapslarm. Övriga divisioner var klara för insats från krigsbas *–& timmar efter larm.)$

Överbefälhavaren kunde också beordra selektiv beredskap med någon eller några 
grupper baserade på freds#ottilj. Vid storanfall skulle #ygplan och materiel spridas 
maximalt inom basen, även till reservvägbaser och civila #ygfält. För SK (+-förbanden 
gällde följande beredskapsgrader på basen:

– Högsta (besättningarna på plats, #ygplanen i Framom, start inom * minuter).
– Högsta motor (motorn igång för snabbare start, kompletterande tankning var 
%+ minut).

– Högsta skyddad (#ygplanen på klargöringsplats, förarna i närheten, start inom 
$* minuter).

– Tidsbestämd (start senast inom angiven tid).
– Beredskapsläge i luften.

som utvisar antal klargjorda företag från en krigsbas under de tre första mobdygnen.
Divisionerna skulle först utspridas och klargöras på fredsflottiljen, därefter utföra ett
företag och slutligen efter landning på krigsbas snarast klargöras för nytt företag, allt
under samtidigt pågående mobilisering och organisering av krigsbasen. Företagen klar-
gjordes med olika lastalternativ och med balkväxling. Första företag från krigsbas kunde
starta efter 21 respektive 27 timmar.38

Antal klargjorda företag under 1. mobdygnet 2. mobdygnet 3. mobdygnet

E 1 Eskö 1961 1 division 4 divisioner 2 divisioner

E 1 Eskö 1962 2 divisioner 3 divisioner, 1 jaktgrp 3 divisioner,
1 attackgrp, 1 jaktgrp

A- och B-kupgörsvarsdivisioner
I och med 1967 års operativa order indelades kuppförsvarsförbanden i A-kuppför-
svarsdivisioner (med minst två grupper) och B-kuppförsvarsdivisioner (med minst en
grupp), i stället för som tidigare, två divisioner med luftoperativ uppgift (övningsdivi-
sionerna) och skoldivision. Grundberedskapen hade, som redan nämnts, minskat från
36 till 24 timmar, vilket även gällde A-kuppförsvarsdivisionerna. Dessutom skulle F is
och F 17 och B-kuppförsvarsdivisionerna på F 6 och F 7 omgående ombasera till krigs-
bas. Om någon division tillfälligt var baserad till Hedenbasen skulle man förbereda sig
för företag därifrån med 14,5 cm raketer.39

I och med att antalet divisioner minskat fanns från 1968 endast två i stället för de fyra
B-kuppförsvarsdivisioner som funnits 1967. A-divisionerna skulle klargöras och laddas
på hemmabas och vara klara för insats inom 3,5-4,5 timmar, medan övriga divisioner
skulle ombasera till krigsbas före klargöring.4° Efter övergången till Viggensystemet
och SK 6o omfattade kuppförsvarsförbanden sju A-kuppförsvarsdivisioner AJ 37 (el-
ler A 32A) och tre B-kuppförsvarsdivisioner SK 6o. Av A-divisionerna klargjordes och
laddades två på hemmabas och var klara för insats inom 3,5-4, 5 timmar efter bered-
skapslarm. Övriga divisioner var klara för insats från krigsbas 5-8 timmar efter

Överbefälhavaren kunde också beordra selektiv beredskap med någon eller några
grupper baserade på fredsflottilj. Vid storanfall skulle flygplan och materiel spridas
maximalt inom basen, även till reservvägbaser och civila flygfält. För SK 6o-förbanden
gällde följande beredskapsgrader på basen:

— Högsta (besättningarna på plats, flygplanen i Framom, start inom 5 minuter).
— Högsta motor (motorn igång för snabbare start, kompletterande tankning var

3o minut).
— Högsta skyddad (flygplanen på klargöringsplats, förarna i närheten, start inom

is minuter).
— Tidsbestämd (start senast inom angiven tid).
— Beredskapsläge i luften.
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Högsta beredskap i Framom undveks normalt för attackförband. Den normala klar-
göringstiden per grupp SK #$ (fullt krigsorganiserad bas och inga störningar) var med 
raketer och akankapslar %& minuter, med kamera tio minuter (byte raketer till akan-
kapslar '$ minuter). Normal kapacitet var vid två av de fyra O-baserna var emellertid 
endast två (ygplan samtidigt.)!

Under Viggenperioden infördes begreppet ”Johanssonbaser”, vilket varken var reg-
lerat eller formellt nedskrivet – för maximal sekretess. Vid kupplarm skulle (ygplanen 
lämna freds(ottiljerna sedan piloterna sinsemellan gjort upp om vilka baser man skul-
le landa på. Oftast sökte man sig till mindre (ygplatser som Arvika, Falköping, Hede 
eller Laxå. Efter landning ringde piloten hemvärnet och ordnade bevakning och hus-
rum ordnades ”hemma hos fru Johansson”. Därefter togs via telefon kontakt med E %:s 
ledning som gav order om eventuell för(yttning till annan plats.

En annan metod var att tillämpa ”vertikal spridning”. Detta provades på F # och 
innebar att vid kupplarm skulle samtliga (ygplan upp i luften och sedan lägga sig i vän-
teläge nära norska gränsen. AJ '* hade god förmåga att (yga länge på sparlåga. Efter 
två timmar måste de ned för att tanka, men då hade snabbtankning hunnit ordnas, och 

Karta som visar vilka hamnar som kunde bli aktuella som utskeppningshamnar vid en invasion av Sverige. 
Dessa hamnar kartlades och målpärmar framställdes. De största var Stettin (7), Gdynia/Nowy Port/Gdansk 
(14–16), Baltijsk (18), Kaliningrad (19), Liepaja (21), Riga (24) och Tallin (29). Karta Krigsarkivet.

Karta som visar vilka hamnar som kunde bli aktuella som utskeppningshamnar vid en invasion av Sverige.
Dessa hamnar kartlades och målpärmar framställdes. De största var Stettin (7), Gdynia/Nowy Port/Gdansk
(14-16), Baltijsk (18), Kaliningrad (19), Liepaja (21), Riga (24) och Tallin (29). Karta Krigsarkivet.

Högsta beredskap i Framom undveks normalt för attackförband. Den normala klar-
göringstiden per grupp SK 6o (fullt krigsorganiserad bas och inga störningar) var med
raketer och akankapslar is minuter, med kamera tio minuter (byte raketer till akan-
kapslar 3o minuter). Normal kapacitet var vid två av de fyra 0-baserna var emellertid
endast två flygplan samtidigt.4'

Under Viggenperioden infördes begreppet "Johanssonbaser", vilket varken var reg-
lerat eller formellt nedskrivet — för maximal sekretess. Vid kupplarm skulle flygplanen
lämna fredsflottiljerna sedan piloterna sinsemellan gjort upp om vilka baser man skul-
le landa på. Oftast sökte man sig till mindre flygplatser som Arvika, Falköping, Hede
eller Laxå. Efter landning ringde piloten hemvärnet och ordnade bevakning och hus-
rum ordnades "hemma hos fru Johansson". Därefter togs via telefon kontakt med E i:s
ledning som gav order om eventuell förflyttning till annan plats.

En annan metod var att tillämpa "vertikal spridning". Detta provades på F 6 och
innebar att vid kupplarm skulle samtliga flygplan upp i luften och sedan lägga sig i vän-
teläge nära norska gränsen. AJ 37 hade god förmåga att flyga länge på sparlåga. Efter
två timmar måste de ned för att tanka, men då hade snabbtankning hunnit ordnas, och
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sedan skulle #ygplanen upp i luften igen. Metoden var tänkt som ett sätt att klara det 
farliga förbekämpningsskedet tills jaktförsvaret kommit igång, markförbanden tagit sig 
ut till baserna och ledningen börjat fungera. ”Vertikal spridning” reglerades sannolikt 
först i E $ Operativa order $""% och övades med bra resultat bland annat i samband med 
en inspektion av Chefen för #ygvapnet på F & i början av $""%-talet.'(

Vi skapade också ett annat system, för vi misstänkte att det här kommer nog att bli hårt 
även på O- och T-baserna. Så vi skapade ett system med så kallade ”Johansson baser”. 
Det fanns ett regementsbefäl på OpL som hette Johansson. Han blev mycket glad när 
vi hade döpt det till Johansson men det var inte efter honom. Utan det var efter fru Jo-
hansson i Arvika. Johanssonbaserna innebar att man spred sina #ygplan mycket extremt. 
Förste man som kom till #ottiljen, i det här fallet F &, tog det första #ygplan som fanns 
och #ög till en liten civil #ygplats som inte stod i våra opverk. Det )ck inte vara nedskri-
vet. Han landade i Arvika. Han ringde till hemvärnet och sa ”Kan ni vakta min #ygma-
skin”? Sen ringde han på hos fru Johansson och sa ”Kunde jag få bo här över natten”? 
Ungefär så. Dagen därpå ringde han till #ygeskadern och frågade ”Har kriget kom mit 
ännu”? En del av attackresurserna spred vi extremt på det viset. 

Detta med Johanssonbaser var ursprungligen ett sätt att klara E $ i de operativa studi-
erna, men åtminstone på F & fanns planer på att använda detta förfarande i verkligheten. 
Det fanns också andra idéer om hur man skulle kunna överleva initialbekämpningen på 
ett sätt som inte påverkades om den svenska krigsplanläggningen och basernas läge och 
planerade utnyttjande skulle vara kända av angriparen.

Vi hade en modell som hette vertikal spridning. Den idén )ck jag av en fransk #yg-
general som hette Gamelin. När han )ck presenterat svenska #ygvapnet sa han: Ni kan 
ha kärrorna på marken högst * minuter. Sedan måste ni ha upp dem i luften annars är 
de förlorade. Då införde vi vertikal spridning. Det stod inte heller i vårt opverk utan det 
var ”F & special” och spreds muntligt till all perso nal. Förste man på plats tar första pla-
net, startar, stiger upp till $% %%% meters höjd, lägger sig vid norska gränsen fast på rätt 
sida. Men mycket nära norska gränsen. Där har vi en uthållighet på ! $/! timma med 
Viggen som vi hade då. Där kunde man ligga och segla på hög höjd. Under tiden som 
basförbanden går till T-baserna och kollar att det inte )nns spetsnaz, att banan är hel 
och så vidare. Sedan kan man gå ner och landa. På det där sättet trixade vi och lyckades 
faktiskt överleva opstudierna och i bästa fall hade vi kanske också i verkligheten ha över-
levt åtminstone delar av den bekämpning man kunde blivit utsatt för.

Göran Tode, Operativ chef E $, #ottiljchef F &''

Målpärmar
En viktig komponent i beredskapen var att införska+a uppgifter i form av underrättel-
ser, kartor och foton, med vars hjälp beskrivningar över E $:s möjliga anfallsmål kunde 
upprättas. Sådana beskrivningar samlades i så kallade målpärmar. Hösten $"'" utred-
des inom spaningseskadern E ' behovet målpärmar för #ygvapnets staber och förband. 
Vissa begränsningar krävdes, eftersom framtagandet av sådana dokument vid denna 

sedan skulle flygplanen upp i luften igen. Metoden var tänkt som ett sätt att klara det
farliga förbekämpningsskedet tills jaktförsvaret kommit igång, markförbanden tagit sig
ut till baserna och ledningen börjat fungera. "Vertikal spridning" reglerades sannolikt
först i E i Operativa order 1990 och övades med bra resultat bland annat i samband med
en inspektion av Chefen för flygvapnet på F 6 i början av 1990-talet.43

Vi skapade också ett annat system, för vi misstänkte att det här kommer nog att bli hårt
även på 0- och T-baserna. Så vi skapade ett system med så kallade "Johanssonbaser".
Det fanns ett regementsbefäl på OpL som hette Johansson. Han blev mycket glad när
vi hade döpt det till Johansson men det var inte efter honom. Utan det var efter fru Jo-
hansson i Arvika. Johanssonbaserna innebar att man spred sina flygplan mycket extremt.
Förste man som kom till flottiljen, i det här fallet F 6, tog det första flygplan som fanns
och flög till en liten civil flygplats som inte stod i våra opverk. Det fick inte vara nedskri-
vet. Han landade i Arvika. Han ringde till hemvärnet och sa "Kan ni vakta min flygma-
skin"? Sen ringde han på hos fru Johansson och sa "Kunde jag få bo här över natten"?
Ungefär så. Dagen därpå ringde han till flygeskadern och frågade "Har kriget kommit
ännu"? En del av attackresurserna spred vi extremt på det viset.

Detta med Johanssonbaser var ursprungligen ett sätt att klara E 1 i de operativa studi-
erna, men åtminstone på F 6 fanns planer på att använda detta förfarande i verkligheten.
Det fanns också andra ideer om hur man skulle kunna överleva initialbekämpningen på
ett sätt som inte påverkades om den svenska krigsplanläggningen och basernas läge och
planerade utnyttjande skulle vara kända av angriparen.

Vi hade en modell som hette vertikal spridning. Den iden fick jag av en fransk flyg-
general som hette Gamelin. När han fick presenterat svenska flygvapnet sa han: Ni kan
ha kärrorna på marken högst 5 minuter. Sedan måste ni ha upp dem i luften annars är
de förlorade. Då införde vi vertikal spridning. Det stod inte heller i vårt opverk utan det
var "F 6 special" och spreds muntligt till all personal. Förste man på plats tar första pla-
net, startar, stiger upp till io 000 meters höjd, läKer sig vid norska gränsen fast på rätt
sida. Men mycket nära norska gränsen. Där har vi en uthållighet på 21/2 timma med
Viggen som vi hade då. Där kunde man ligga och segla på hög höjd. Under tiden som
basförbanden går till T-baserna och kollar att det inte finns spetsnaz, att banan är hel
och så vidare. Sedan kan man gå ner och landa. På det där sättet trixade vi och lyckades
faktiskt överleva opstudierna och i bästa fall hade vi kanske också i verkligheten ha över-
levt åtminstone delar av den bekämpning man kunde blivit utsatt för.

Göran Tode, Operativ chef E I, flottiljchef F 644

Målpärmar
En viktig komponent i beredskapen var att införskaffa uppgifter i form av underrättel-
ser, kartor och foton, med vars hjälp beskrivningar över E Es möjliga anfallsmål kunde
upprättas. Sådana beskrivningar samlades i så kallade målpärmar. Hösten 1949 utred-
des inom spaningseskadern E 4 behovet målpärmar för flygvapnets staber och förband.
Vissa begränsningar krävdes, eftersom framtagandet av sådana dokument vid denna
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tid var dyrt och personalkrävande. I E $:s målpärm %ck endast sådana mål tas med som 
verkligen kunde tänka bli föremål för en attack, samt stationärt luftvärn, radar, med 
mera, som kunde komma att påverka E $:s verksamhet.

Det påpekades speciellt att man noga borde överväga om mål som låg ”långt bak-
om gränser och främmande kuster” skulle tas med, exempelvis &ärrvapenbaser, det vill 
säga robotbaser, som låg utanför E $:s räckvidd. Vidare slogs fast att ”den geogra%ska 
omfattningen bör begränsas till det område över vilket vi, med basering i hemlandet, 
kunna operera”.'(

Underlag till pärmarna skulle tillverkas av E '. För attackförbanden skulle pärmar-
na delas upp i en nordlig del för E ( (tre stycken) och en sydlig för E $ (fem stycken), 
men med viss övertäckning. Flygstabens Operationsavdelning %ck i uppgift att ange 
geogra%sk omfattning efter samråd med E $. Vad gällde svenskt område skulle endast 
sannolika invasionsområden medtas.')

E 1:s underrättel-
sebehov i Baltikum 
enligt OpO 1968: Ham-
nar, !ygplatser och 
radarstationer.
Karta Krigsarkivet.
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tid var dyrt och personalkrävande. I E i:s målpärm fick endast sådana mål tas med som
verkligen kunde tänka bli föremål för en attack, samt stationärt luftvärn, radar, med
mera, som kunde komma att påverka E i:s verksamhet.

Det påpekades speciellt att man noga borde överväga om mål som låg "långt bak-
om gränser och främmande kuster" skulle tas med, exempelvis fiärrvapenbaser, det vill
säga robotbaser, som låg utanför E i:s räckvidd. Vidare slogs fast att "den geografiska
omfattningen bör begränsas till det område över vilket vi, med basering i hemlandet,
kunna operera".45

Underlag till pärmarna skulle tillverkas av E 4. För attackförbanden skulle pärmar-
na delas upp i en nordlig del för E 5 (tre stycken) och en sydlig för E i (fem stycken),
men med viss övertäckning. Flygstabens Operationsavdelning fick i uppgift att ange
geografisk omfattning efter samråd med E i. Vad gällde svenskt område skulle endast
sannolika invasionsområden medtas .46
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Flygvapnet saknade länge lämpliga $ygkartor över andra länder. #%&' skrev CE # an-
gående kartor för användning i krig: ”För operationer över utländskt område ((entligt 
eller allierat) synes tillgången på kartor vara mindre gott”. CE ! exempli(erade bris-
terna genom att ange att lämplig $ygkarta saknades för uppdrag i Baltikum, Nordtysk-
land, Danmark och Norge. CE # föreslog att ICAO-kartor eller kartor från amerikanska 
$ygvapnet i skala #:# miljon över angränsande utländska områden skulle anska)as för 
användning som krigskarta.*'

Det svenska spanings$yget fotograferade alla Östersjöhamnar och man gjorde ock-
så en kartläggning av andra viktiga mål, särskilt i norr. Detta genomfördes, enligt vad 
som uppges, utan att kränka andra länders territorier. Spaningsberedskapen upprätt-
hölls med en S "!C Lansen, senare en SH "' och en SF "' Viggen, med besättningar 
och stödfunktioner dygnet runt, året om. Under $ygövningstid var beredskapen # tim-
me, annars ! timmar. Spaningsberedskapen upprätthölls av F ## och efter övergången 
till Viggen av F #", F #' och F !#. Uppgiften var i första hand underrättelseinhämtning 
och insatserna skedde oftast på indikationer från FRA.*+

Personal från eskaderstabens operationsavdelning eller från $ottiljernas staber gjorde 
då och då resor till olika delar av Sverige och även till Danmark och Finland för ”fält-
studier”. Man reste då i civila inhyrda bilar eller bussar och i civila kläder. Syftet var 
att på plats studera E #:s eventuella insatsområden och mål. Ibland hände det att man 
samlade underrättelser av denna typ i samband med normala semesterresor, varvid ex-
empelvis radarstationer, $ygfält och broar dokumenterades med hjälp av kamera och 
anteckningsblock. Vykort av broar, framställda av foton tagna från luften, var utmärkta 
att använda som underlag för målpärmarna och inköptes i mängd.*%

I ”Målpärm Sverige” fanns i slutet av #%',-talet datablad, kartor, kartskisser och fo-
ton över svenska $ygplatser, militära $ygbaser, hamnar och broar, med mera. I E #:s ar-
kiv har målpärmar, spaningsorder och negativ bevarats för mål på svenskt territorium. 
Liknade målpärmar har funnits även för utländska mål, men de har uppenbarligen gall-
rats.&, Bra målunderlag fanns över hamnar, baser, vägar, radarstationer, $ygfält och bro-
ar i Finland, Baltikum, Polen, Östtyskland och Danmark. De innehöll skisser, kartor 
och hög- och avståndsfoton. Någon bedömd hotbild fanns däremot inte i pärmarna.&#

Någon politisk styrning som skulle ha påverkat attack$ygets räckvidd och anfallsmål 
verkar inte ha förekommit. Bert Stenfeldt uppger exempelvis att han aldrig upplevt nå-
gon sådan styrning, varken som divisionschef, operationsledare eller eskaderchef. Man 
redovisade öppet vid spel och uppvisningar, även för politiker, att Finland, Danmark 
och baltiska kusten täcktes av både A "! och AJ "'. Att basera attack$yg på Gotland för 
att utöka räckvidden diskuterades aldrig.&!

Sammanfattningsvis kan sägas att denna genomgång av tillgängligt material inte ger 
underlag för att bedöma i hur hög grad det upplevda hotet motsvarade det reella hot 
som kunde riktas mot Sverige under den aktuella perioden. Frågan är stor och komplex 
och tillgång relevant arkivmaterial saknas. När de glimtar av förhållandena som ovan-
stående sammanställning ger, betraktas tillsammans med bedömningar som åtminstone 
vissa ledande militära befattningshavare och forskare gör i dag, (nns det skäl att anta 

Flygvapnet saknade länge lämpliga flygkartor över andra länder. 1957 skrev CE I an-
gående kartor för användning i krig: "För operationer över utländskt område (fientligt
eller allierat) synes tillgången på kartor vara mindre gott". CE 2 exemplifierade bris-
terna genom att ange att lämplig flygkarta saknades för uppdrag i Baltikum, Nordtysk-
land, Danmark och Norge. CE 1 föreslog att ICAO-kartor eller kartor från amerikanska
flygvapnet i skala 1:1 miljon över angränsande utländska områden skulle anskaffas för
användning som krigskarta.47

Det svenska spaningsflyget fotograferade alla Östersjöhamnar och man gjorde ock-
så en kartläggning av andra viktiga mål, särskilt i norr. Detta genomfördes, enligt vad
som uppges, utan att kränka andra länders territorier. Spaningsberedskapen upprätt-
hölls med en S 32C Lansen, senare en SH 37 och en SF 37 Viggen, med besättningar
och stödfunktioner dygnet runt, året om. Under flygövningstid var beredskapen 1 tim-
me, annars 2 timmar. Spaningsberedskapen upprätthölls av F II och efter övergången
till Viggen av F 13, F 17 och F 21. Uppgiften var i första hand underrättelseinhämtning
och insatserna skedde oftast på indikationer från FRA.48

Personal från eskaderstabens operationsavdelning eller från flottiljernas staber gjorde
då och då resor till olika delar av Sverige och även till Danmark och Finland för "fält-
studier". Man reste då i civila inhyrda bilar eller bussar och i civila kläder. Syftet var
att på plats studera E Es eventuella insatsområden och mål. Ibland hände det att man
samlade underrättelser av denna typ i samband med normala semesterresor, varvid ex-
empelvis radarstationer, flygfält och broar dokumenterades med hjälp av kamera och
anteckningsblock. Vykort av broar, framställda av foton tagna från luften, var utmärkta
att använda som underlag för målpärmarna och inköptes i mängd.49

I "Målpärm Sverige" fanns i slutet av 197o-talet datablad, kartor, kartskisser och fo-
ton över svenska flygplatser, militära flygbaser, hamnar och broar, med mera. I E Es ar-
kiv har målpärmar, spaningsorder och negativ bevarats för mål på svenskt territorium.
Liknade målpärmar har funnits även för utländska mål, men de har uppenbarligen gall-
rats.5° Bra målunderlag fanns över hamnar, baser, vägar, radarstationer, flygfält och bro-
ar i Finland, Baltikum, Polen, Östtyskland och Danmark. De innehöll skisser, kartor
och hög- och avståndsfoton. Någon bedömd hotbild fanns däremot inte i pärmarna.51

Någon politisk styrning som skulle ha påverkat attackflygets räckvidd och anfallsmål
verkar inte ha förekommit. Bert Stenfeldt uppger exempelvis att han aldrig upplevt nå-
gon sådan styrning, varken som divisionschef, operationsledare eller eskaderchef. Man
redovisade öppet vid spel och uppvisningar, även för politiker, att Finland, Danmark
och baltiska kusten täcktes av både A 32 och AJ 37. Att basera attackflyg på Gotland för
att utöka räckvidden diskuterades aldrig.5'

Sammanfattningsvis kan sägas att denna genomgång av tillgängligt material inte ger
underlag för att bedöma i hur hög grad det upplevda hotet motsvarade det reella hot
som kunde riktas mot Sverige under den aktuella perioden. Frågan är stor och komplex
och tillgång relevant arkivmaterial saknas. När de glimtar av förhållandena som ovan-
stående sammanställning ger, betraktas tillsammans med bedömningar som åtminstone
vissa ledande militära befattningshavare och forskare gör i dag, finns det skäl att anta
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att det reella hotet i #era avseenden var lägre än det i Sverige upplevda. Å andra sidan 
tycks hotet om användning av kärnvapen periodvis ha varit undervärderat. Att E $:s 
krigsberedskap var hög står klart, men huruvida den var tillräckligt hög undandrar sig 
författarens bedömande.

$ Wallerfelt, $%%%, sid. &"–&', &(–)$ och ("; Erixon, 
sid. $*(–$)$.

! Pettersson, sid. "$–"".
" Orientering om E $, m.m. CE $ till CF *, etc., (/" 

$%'(. E $(H), Exp, F I, vol $. ”Fritz X” var en via ra-
dio styrbar bomb och Hs !%" var en glidbomb, det 
vill säga en med vingar och styrverk försedd bomb 
som radiostyrdes från det fällande #ygplanet.

& Kompendium i attacktaktik. CE $ till CF *, etc., 
"/) $%'(. E $(H), Exp, F I, vol $.

' VPM med synpunkter på attackförbandens uppgif-
ter. CE$, ".*.'(. FS(H), Centralexp, E I, vol ((.

* Wallerfelt, $%%%, sid. %%–$+!; Erixon, sid. $)$–$)!.
) PM angående E $ basering, verksamhet och led-

ningsorganisation. CE $ till CF $, etc., $!/$ $%*+. E 
$(KH), B I, vol !.

( Wallerfelt, $%%%, sid. $"!–$*& och $)+; Wallerfelt, 
!++', sid. '(.

% Wallerfelt, !++', sid. *'–**.
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exp, B I, vol &&.
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$( Tode, Så skulle !enden mötas, (opubl manus).
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!+ Taktiska anvisningar för lätta attack#ygförband. 
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att det reella hotet i flera avseenden var lägre än det i Sverige upplevda. Å andra sidan
tycks hotet om användning av kärnvapen periodvis ha varit undervärderat. Att E i:s
krigsberedskap var hög står klart, men huruvida den var tillräckligt hög undandrar sig
författarens bedömande.
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#$. Flygplan och robotar

I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av de %ygplan och robotar som använts av 
E # och även vissa typer av vapen behandlas. I slutet av avsnittet om %ygplan berörs ett 
projekt som har anknytning till E #, %ygplanet B"LA.

– Eskaderns attack%ygplan

B !"B och T !"B (SAAB !")
En &' mm, två !$ mm och en #",! mm automatkanoner, alla framåtriktade, i ett 
och samma %ygplan! Unikt, enormt, fantastiskt - T #(B ett kanon%ygplan, i dubbel 
bemärkelse…#

Det tvåmotoriga bombplanet SAAB B #(A hade tagits fram under kriget och den för-
bättrade och motorstarkare versionen B #(B började levereras till F # och F #) under 
#*)&. #*)' hade de båda %ottiljerna fått &* exemplar vardera till sina tre divisioner. Un-
der åren #*)'–)( levererades +! stycken T #(B till tre divisioner vid F #'. Denna version 
var ursprungligen framtagen som torped%ygplan, men kom i stället att sättas in som 
attackplan beväpnat med bomber, raketer och automatkanoner.!

Som attackplan %ögs B #(B och T #(B av en besättning bestående av förare och na-
vigatör. Bombplanets beväpning bestod ursprungligen av enbart bomber, men %yg-
planet hade också en fast monterad #",! mm automatkanon. Versionen T #(B kom att 
utrustas med inte mindre än fyra automatkanoner av olika kalibrar. Den raketinstal-

SAAB B 18B hade 
svensktillverkade 
DB 605-motorer. 
Foto SFF.

io. Flygplan och robotar

I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av de flygplan och robotar som använts av
E i och även vissa typer av vapen behandlas. I slutet av avsnittet om flygplan berörs ett
projekt som har anknytning till E I, flygplanet B3LA.

SAAB B 18B hade
svensktillverkade
DB 605-motorer.
Foto SFF

— Eskaderns attackflygplan
B i8B och T i8B (SAAB i8)

En 57 mm, två 20 mm och en 13,2 mm automatkanoner, alla framåtriktade, i ett
och samma flygplan! Unikt, enormt, fantastiskt - T 18B ett kanonflygplan, i dubbel
bemärkelse...'

Det tvåmotoriga bombplanet SAAB B 18A hade tagits fram under kriget och den för-
bättrade och motorstarkare versionen B i8B började levereras till F i och F 14 under
1945. 1947 hade de båda flottiljerna fått 59 exemplar vardera till sina tre divisioner. Un-
der åren 1947-48 levererades 6z stycken T 18B till tre divisioner vid F 17. Denna version
var ursprungligen framtagen som torpedflygplan, men kom i stället att sättas in som
attackplan beväpnat med bomber, raketer och automatkanoner.'

Som attackplan flögs B 18B och T 18B av en besättning bestående av förare och na-
vigatör. Bombplanets beväpning bestod ursprungligen av enbart bomber, men flyg-
planet hade också en fast monterad 13,2 mm automatkanon. Versionen T 18B kom att
utrustas med inte mindre än fyra automatkanoner av olika kalibrar. Den raketinstal-
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lation som infördes i slutet av #$-talet bestod av raketställ under vingar och kropp för 
maximalt tolv attackraketer.

I och med att B %&B infördes ändrades bombförbandens taktik. Man frångick den 
tidigare vanliga planbombfällningen och dykanfall blev i stället förhärskande. Ett spe-
ciellt sikte konstruerades för denna anfallstyp. Man slutade 'yga i tregrupper och 
övergick till 'ygning i rote och fyrgrupp. På grund av jakt'ygets snabbt ökande pre-
standaöverläge inriktades taktiken till största delen mot uppträdande på låg och lägsta 
höjd. Efter an'ygning på låg höjd skulle man ta upp först när det var dags att stiga till 
utgångshöjd för dykanfallet.

Attackraketer hade införts i arsenalen %(#&–#(. Medan dykvinklar mellan "$ och #) 
grader hade använts vid bombfällning kunde dykvinkeln vid raketskjutning minskas 
till %$ till !$ grader. Ett antal olika typer av raketer togs fram, bland annat %$," cm och 
%) cm sprängraket, och %#,) cm och %& cm pansarraket. Den )* mm automatkanon som 
T %&B var utrustad med ansågs vara ett e+ektivt attackvapen. Eld kunde öppnas på ! 
km avstånd och magasinet rymde #$ skott.

I och med att ,entlig jakt började ombeväpna till jet'ygplan måste taktiken hos de 

Torped- och minbeväpning
Torped!ygets historia är lång och dess sista fas sammanfaller med omvandlingen av E 1 till attackeskader. De 
45 cm torpeder som beställts från Centrala torpedverkstaden (CTV) 1940 kunde inte börja levereras förrän i 
augusti 1945. De skulle ha använts av torpedplanet T 2, men speci"cerade prestanda uppnåddes aldrig och 
torpeden var sämre än sin föregångare som införska#ats från Norge före kriget. Den kunde fällas i högst 240 
km/h om den inte skulle brytas sönder vid kontakten med vattnet.

Tillverkningen av 45 cm-torpederna avbröts och i stället började man utveckla en 53 cm torped som 
skulle kunna användas av T 18B och som skulle klara en fällningshastighet på 400 km/h. De försökstorpeder 
som togs fram uppvisade inte heller denna gång godtagbara prestanda. Bland annat gick de inte att fälla i 
högre hastighet än 310 km/h. Till dessa motgångar kom insikten att det skulle ta minst fyra år att tillverka 
hela behovet av torpeder (180 stycken) och vid det laget skulle den robot- och raketbeväpning som var un-
der utveckling ha ersatt torpederna.

CFV drog slutsatsen att !ygvapnets torpedbeväpning borde avska#as och begärde i februari 1947 
att F 17:s torpedbeväpning skulle utgå och att F 17 samtidigt skulle få benämnas bomb!ottilj i stället för 
torped!ottilj.3

F 17 hade också som uppgift att fälla minor från !ygplan och de minor som fanns i förråden blev efter-
hand omoderna. 1952 beställdes från Västtyskland en ny bottenavståndsmina som bland annat skulle kunna 
fällas från T 18B. Genom fredsvillkoren var Tyskland förhindrat att tillverka krigsmateriel, men på något sätt, 
eventuellt via mellanhänder i Österrike, roddes ändå denna a#är i land och minorna levererades efter viss 
försening till Sverige.

Tanken var sedan att A 32A Lansen skulle ärva denna beväpning och en ny mina med arbetsnamnet 
”Diana” projekterades. Den blev dock aldrig operativ och !ygminfällningskapaciteten upphörde i och med 
att T 18B gick ur tjänst.4

lation som infördes i slutet av 4o-talet bestod av raketställ under vingar och kropp för
maximalt tolv attackraketer.

I och med att B 18B infördes ändrades bombförbandens taktik. Man frångick den
tidigare vanliga planbombfållningen och dykanfall blev i stället förhärskande. Ett spe-
ciellt sikte konstruerades för denna anfallstyp. Man slutade flyga i tregrupper och
övergick till flygning i rote och fyrgrupp. På grund av jaktflygets snabbt ökande pre-
standaöverläge inriktades taktiken till största delen mot uppträdande på låg och lägsta
höjd. Efter anflygning på låg höjd skulle man ta upp först när det var dags att stiga till
utgångshöjd för dykanfallet.

Attackraketer hade införts i arsenalen 1948-49. Medan dykvinklar mellan 30 och 45
grader hade använts vid bombfällning kunde dykvinkeln vid raketskjutning minskas
till io till 20 grader. Ett antal olika typer av raketer togs fram, bland annat 10,3 cm och
15 cm sprängraket, och 14,5 cm och 18 cm pansarraket. Den 57 mm automatkanon som
T 18B var utrustad med ansågs vara ett effektivt attackvapen. Eld kunde öppnas på 2
km avstånd och magasinet rymde 4o skott.

I och med att fientlig jakt började ombeväpna till jetflygplan måste taktiken hos de

Torped- och minbeväpning
Torpedflygets historia är lång och dess sista fas sammanfaller med omvandlingen av E 1 till attackeskader. De
45 cm torpeder som beställts från Centrala torpedverkstaden (CTV) 1940 kunde inte börja levereras förrän i
augusti 1945. De skulle ha använts av torpedplanet T 2, men specificerade prestanda uppnåddes aldrig och
torpeden var sämre än sin föregångare som införskaffats från Norge före kriget. Den kunde fällas i högst 240
km/h om den inte skulle brytas sönder vid kontakten med vattnet.

Tillverkningen av 45 cm-torpederna avbröts och i stället började man utveckla en 53 cm torped som
skulle kunna användas avT 18B och som skulle klara en fällningshastighet på 400 km/h. De försökstorpeder
som togs fram uppvisade inte heller denna gång godtagbara prestanda. Bland annat gick de inte att fälla i
högre hastighet än 310 km/h. Till dessa motgångar kom insikten att det skulle ta minst fyra år att tillverka
hela behovet av torpeder (180 stycken) och vid det laget skulle den robot- och raketbeväpning som var un-
der utveckling ha ersatt torpederna.

CFV drog slutsatsen att flygvapnets torpedbeväpning borde avskaffas och begärde i februari 1947
att F 17:s torpedbeväpning skulle utgå och att F 17 samtidigt skulle få benämnas bombflottilj i stället för
torpedflottilj.3

F 17 hade också som uppgift att fälla minor från flygplan och de minor som fanns i förråden blev efter-
hand omoderna. 1952 beställdes från Västtyskland en ny bottenavståndsmina som bland annat skulle kunna
fällas från T 18B. Genom fredsvillkoren var Tyskland förhindrat att tillverka krigsmateriel, men på något sätt,
eventuellt via mellanhänder i Österrike, roddes ändå denna affär i land och minorna levererades efter viss
försening till Sverige.

Tanken var sedan att A 32A Lansen skulle ärva denna beväpning och en ny mina med arbetsnamnet
"Diana" projekterades. Den blev dock aldrig operativ och flygminfällningskapaciteten upphörde i och med
attT 18B gick ur tjänst.4

234



!"#

förband som var utrustade med $ygplan %& allt mer inriktas på utnyttjande av terräng, 
mörker och dåligt väder för att de skulle kunna genomföra sina uppdrag med förluster 
på rimlig nivå. Detta skedde med minskad e'ektivitet som följd. Anfall företogs helst 
i skymning eller gryning.#

Vid F % minskade antalet B %&B snabbt i samband med ombeväpning till nattjaktpla-
net J "( Mosquito och %)*& försvann det sista $ygplanet därifrån. Flottiljens $ygplan 
fördelades till F + och F %*. På F + ombeväpnades två divisioner med !# B %&B år %)*& 
och året därpå hade man #( $ygplan. %)#% ersattes B %&B när F + ,ck A !%R.

F %* hade %)*+ #( stycken B %&B, men antalet sjönk därefter sakta fram till %)#%, då 
man genom övertagande av F +:s $ygplan ökade beståndet till +* $ygplan. Dessutom 
var %# av F %+:s T %&B krigsplacerade vid F %* en kort period %)*&–%)*). A !&B kom 
i tjänst vid samtliga divisioner %)#", men #& B %&B fanns fortfarande kvar. Året därpå 
minskade antalet till !( och %)## lämnade den sista B %&B F %*.

F %+ kompletterade antalet T %&B med ett mindre antal lånade B %&B redan från och 
med %)*+ och när $ottiljen ,ck egna B %&B steg det totala antalet uppbördstagna $yg-
plan %&B till ++ stycken. I februari %)#* bestämdes att !( stycken B %&B skulle ingå i 
F %+:s krigsorganisation. På grund av brist på kvali,cerad markpersonal var det emel-
lertid inte möjligt att sätta upp en -ärde division, utan be,ntliga divisioner förstärktes 
i stället med sex $ygplan vardera. De ,ck då tre grupper om fyra $ygplan vardera, plus 
reserver. I fred stod $ygplanen i förråd på F %*.

B %&B-planen kom att användas som ledarplan och utrustades för detta ändamål 
med radar av typ PS-%&, vilket möjliggjorde anfall under mörker med hjälp av lysbom-
ber. %)#* fanns .. stycken $ygplan %& kvar och sedan de första A "!A Lansen tagits i 
tjänst vid två av divisionerna %)#. fanns fortfarande #( B %&B/T %&B kvar vid F %+. Året 
därpå var $ygplan %& helt ersatt av A "!A Lansen.. Visserligen fanns funderingar på att 
vid mobilisering sätta upp en -ärde division med T %&B utrustad för minfällning i mör-
ker, vilket personaltillgången då skulle ha medgivit, men bland annat med hänsyn till 
typens små möjligheter att undandra sig ,entlig motverkan genomfördes inte detta.+

”B %& var med hänsyn till fartprestanda vid denna tid (%)#!, förf anm) omodern. 
Men $ygplantypen var användbar under mörker och i dåligt väder…”, skrev eskader-
chefen Björn Bjuggren i sina memoarer.& Några år senare, vid mitten av %)#(-talet, var 
B %&B/T %&B:s prestanda helt otillräckliga för den förväntade hotmiljön. Även om anfall 
kunde sättas in under mörker eller dåligt väder räknade man med stor risk för förluster.)

Beväpning
Under kroppen: två #(( kg, eller tre !#( kg, eller tio #( kg bomber. Under vingarna: 
åtta #( kg bomber.

Raketer: ställ för fyra raketer under vardera yttervingen, samt under nosen ställ för 
fyra %(," cm, %*,# cm eller %# cm, alternativt två %& cm raketer. Detta alternativ togs bort 
%)#"/%)#*.

En %",! mm automatkanon (B %&B), eller en #+ mm, två !( mm och en %",! mm au-
tomatkanon (T %&B).

förband som var utrustade med flygplan 18 allt mer inriktas på utnyttjande av terräng,
mörker och dåligt väder för att de skulle kunna genomföra sina uppdrag med förluster
på rimlig nivå. Detta skedde med minskad effektivitet som följd. Anfall företogs helst
i skymning eller gryning.5

Vid F i minskade antalet B 18B snabbt i samband med ombeväpning till nattjaktpla-
net J 3o Mosquito och 1948 försvann det sista flygplanet därifrån. Flottiljens flygplan
fördelades till F 7 och F 14. På F 7 ombeväpnades två divisioner med 25 B 18B år 1948
och året därpå hade man 5o flygplan. 1951 ersattes B 18B när F 7 fick A 21R.

F 14 hade 1947 5o stycken B 18B, men antalet sjönk därefter sakta fram till 1951, då
man genom övertagande av F 7:s flygplan ökade beståndet till 74 flygplan. Dessutom
var 15 av F 17:s T ,8B krigsplacerade vid F 14 en kort period 1948-1949. A 28B kom
i tjänst vid samtliga divisioner 1953, men 58 B 18B fanns fortfarande kvar. Året därpå
minskade antalet till 20 och 1955 lämnade den sista B 18B F 14.

F 17 kompletterade antalet T 18B med ett mindre antal lånade B 18B redan från och
med 1947 och när flottiljen fick egna B 18B steg det totala antalet uppbördstagna flyg-
plan ,8B till 77 stycken. I februari 1954 bestämdes att 20 stycken B ,8B skulle ingå i
F 17:s krigsorganisation. På grund av brist på kvalificerad markpersonal var det emel-
lertid inte möjligt att sätta upp en fjärde division, utan befintliga divisioner förstärktes
i stället med sex flygplan vardera. De fick då tre grupper om fyra flygplan vardera, plus
reserver. I fred stod flygplanen i förråd på F 14.

B i8B-planen kom att användas som ledarplan och utrustades för detta ändamål
med radar av typ PS-18, vilket möjliggjorde anfall under mörker med hjälp av lysbom-
ber. 1954 fanns 66 stycken flygplan 18 kvar och sedan de första A 32A Lansen tagits i
tjänst vid två av divisionerna 1956 fanns fortfarande 5o B ,8B/T 18B kvar vid F 17. Året
därpå var flygplan 18 helt ersatt av A 32A Lansen.6 Visserligen fanns funderingar på att
vid mobilisering sätta upp en fjärde division med T 18B utrustad för minfällning i mör-
ker, vilket personaltillgången då skulle ha medgivit, men bland annat med hänsyn till
typens små möjligheter att undandra sig fientlig motverkan genomfördes inte detta.?

"B 18 var med hänsyn till fartprestanda vid denna tid (1952, förf anm) omodern.
Men flygplantypen var användbar under mörker och i dåligt väder...", skrev eskader-
chefen Björn Bjuggren i sina memoarer.' Några år senare, vid mitten av 1950-talet, var
B ,8B/T i8B:s prestanda helt otillräckliga för den förväntade hotmiljön. Även om anfall
kunde sättas in under mörker eller dåligt väder räknade man med stor risk för förluster.9

Beväpning
Under kroppen: två 500 kg, eller tre 250 kg, eller tio 5o kg bomber. Under vingarna:
åtta 5o kg bomber.

Raketer: ställ för fyra raketer under vardera yttervingen, samt under nosen ställ för
fyra 10,3 cm, 14,5 cm eller 15 cm, alternativt två 18 cm raketer. Detta alternativ togs bort
1953/1954.

En 13,2 mm automatkanon (B 18B), eller en 57 mm, två 20 mm och en 13,2 mm au-
tomatkanon (T 18B).
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A !"A-# (SAAB !")
Trä$säkerheten med raketer var god, med bomber inte så bra som vi önskade. Vi måste 
ned på relativt låg höjd i brant dykvinkel för att få trä$ i fartygsmål. A !%:ans fart- och 
stigprestanda var medelmåttiga.%&

In'ygning av personalen på F # på det enmotoriga propeller'ygplanet SAAB A !%A-" 
startade i februari %()*. Det som var nytt i jämförelse med den tidigare använda stört-
bombaren B %+ var framförallt att A !% gick att utnyttja på helt annat sätt än B %+ efter 
att den yttre lasten i form av bomber eller raketer hade fällts. Att 'ygplanet var försett 
med noshjul var också en nyhet. Start och landning med 'ygplan !% krävde en speciell 
teknik, speciellt starten. Av denna anledning förlades in'ygningen till fält */( Moholm, 
där de två gamla hopbyggda krigs'ygfälten hade längre start- och landningsstråk än 
hemmabasen. A !% hade emellertid bra 'ygegenskaper och betecknades därför som ett 
”snällt” 'ygplan Framför allt var typen mycket stabil som vapenplattform, vilket märk-
tes vid skjutning med automatkanonerna.

Startraketer användes i samband med de tyngsta lastalternativen. Vid klart väder då 
anfallet kunde ansättas från hög höjd valde man företrädesvis bomber och vid låg moln-
höjd raketer och automatkanoner. Vid anfall mot fartygsmål användes ,&& kg bomber 
och lätta och tunga raketer. Mot brohuvuden, pansarfordon, krigsbroar, med mera, 
användes ,& kg bomber eller %),, cm raketer, och mot oskyddad trupp och fordonsko-
lonner, liksom tåg, normalt automatkanoner. Mot radarstationer användes raketer och 
broar skulle anfallas med bomber.

Vad gäller taktik så innebar höghöjdsalternativet an'ygning på ,-&&&–* &&& m höjd 
med divisionen på linje med stora mellanrum mellan 'ygplanen. Höjdminskning sked-
de trappstegsvis. Horisonteringen av bombsiktet krävde 'ygning i plan'ykt, under vil-
ken 'ygplanet var extra känsligt för både luftvärn och .entligt jakt'yg.

Låghöjdsalternativet, som blev mer och mer vanligt i och med att radarho-
tet ökade, skedde an'ygning på låg eller lägsta höjd, följt av snabb upptagning. 

SAAB A 21A-3 på plattan en 
varm sommardag. För att inte 
motorn skulle överhettas un-
der varmkörning krävdes ex-
tra kylhjälp med kallt vatten 
som sprutades in i luftinta-
gen på vingens framkant.
Foto Krigsarkivet.

A 21A-3 (SAAB 21)
Träffsäkerheten med raketer var god, med bomber inte så bra som vi önskade. Vi måste
ned på relativt låg höjd i brant dykvinkel för att fa träff i fartygsmål. A erans fart- och
stigprestanda var medelmåttiga.''

Inflygning av personalen på F 6 på det enmotoriga propellerflygplanet SAAB A 21A-3
startade i februari 1948. Det som var nytt i jämförelse med den tidigare använda stört-
bombaren B 17 var framförallt att A 21 gick att utnyttja på helt annat sätt än B 17 efter
att den yttre lasten i form av bomber eller raketer hade fällts. Att flygplanet var försett
med noshjul var också en nyhet. Start och landning med flygplan 21 krävde en speciell
teknik, speciellt starten. Av denna anledning förlades inflygningen till fält 8/9 Moholm,
där de två gamla hopbyggda krigsflygfälten hade längre start- och landningsstråk än
hemmabasen. A 21 hade emellertid bra flygegenskaper och betecknades därför som ett
"snällt" flygplan Framför allt var typen mycket stabil som vapenplattform, vilket märk-
tes vid skjutning med automatkanonerna.

Startraketer användes i samband med de tyngsta lastalternativen. Vid klart väder då
anfallet kunde ansättas från hög höjd valde man företrädesvis bomber och vid låg moln-
höjd raketer och automatkanoner. Vid anfall mot fartygsmål användes 500 kg bomber
och lätta och tunga raketer. Mot brohuvuden, pansarfordon, krigsbroar, med mera,
användes 5o kg bomber eller 14,5 cm raketer, och mot oskyddad trupp och fordonsko-
lonner, liksom tåg, normalt automatkanoner. Mot radarstationer användes raketer och
broar skulle anfallas med bomber.

Vad gäller taktik så innebar höghöjdsalternativet anflygning på 5 000-8 000 m höjd
med divisionen på linje med stora mellanrum mellan flygplanen. Höjdminskning sked-
de trappstegsvis. Horisonteringen av bombsiktet krävde flygning i planflykt, under vil-
ken flygplanet var extra känsligt för både luftvärn och fientligt jaktflyg.

Låghöjdsalternativet, som blev mer och mer vanligt i och med att radarho-
tet ökade, skedde anflygning på låg eller lägsta höjd, följt av snabb upptagning.

SAAB A 21A-3 på plattan en
varm sommardag. För att inte
motorn skulle överhettas un-
der varmkörning krävdes ex-
tra kylhjälp med kallt vatten
som sprutades in i luftinta-
gen på vingens framkant.
Foto Krigsarkivet
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Denna anfallsmetod tillämpades främst vid raket- och automatkanonskjutning. Flyg-
planet var väl lämpat för $ygning på låg höjd. För att hålla nere %entligt luftvärn kunde 
man öppna eld med automatkanonerna långt innan man kommit så nära att raketerna 
kunde avfyras. Napalmbombsfällning skedde på &'–&( m höjd.

De undanmanövrer som användes med A !& var bland annat ”sax”, vilket innebar att 
grupperna i divisionen svängde &)' grader mot varandra så att de möttes under svängen 
och den kunde kombineras med stigning eller dykning. På låg höjd $ög grupperna smal 
gruppering med stort avstånd mellan grupperna. Vid upptäckt av %entlig jakt före an-
fallet fälldes lasten. An- eller åter$ygning kunde ske i mörker, men anfall måste genom-
föras i dager, gryning eller skymning. Även nattanfall med hjälp av lysbomber tränades.

Flygplanets typbeteckning var initialt B !&A-", men &*+) ändrades detta till A !&A-
" i och med att begreppet attack$yg infördes.&& Totalt byggdes nära "'' SAAB !& och 
$ygvapnets planer inkluderade tre $ottiljer med B !&, men &*+, ströks ,! stycken redan 
beställda $ygplan. I själva verket kom versionen !&A-" att bära beteckningarna J !&A-" 
och A !&A-" beroende på vid vilket förband, jakt eller attack, som den användes.

A !&A-" fanns vid $ottiljerna F , och F # under åren &*+#–&*(+. F , ombeväpna-
des först under perioden &*+#–&*+) och %ck ett ,'-tal $ygplan, varav "& kom direkt 
från tillverkaren och "' från F *. Antalet ökade till över #' stycken &*(', för att sedan 
minska till ett ('-tal. På F # fanns A !&A-" endast under en kort tid. En division om-
beväpnades &*+# och ytterligare en &*+), men redan &*+)–&*+* utrustades båda dessa 
divisioner i stället med B &)B. Som mest fanns !* A !&A-" vid F #, vilka samtliga kom 
direkt från SAAB. Typen ingick aldrig i F #:s krigsorganisation, utan där kvarstod B &#A 
tills utbildningen på B &)B var klar i maj &*+*.&!

Beväpning
Två &",! mm automatkanoner och en !' mm automatkanon i nosen, samt en &",! mm 
automatkanon i vardera stjärtbommens nos. En !(' kg eller ('' kg bomb i bombställ 
under $ygkroppen och ett bombställ för två (' kg bomber under vardera yttervingen. 

Tidiga prov med napalmbomber
Första fällningsproven med en 25-liters-
behållare med napalm utfördes i maj 
1948 och vintern 1948–49 köptes napalm 
från USA för fortsatta försök. Man experi-
menterade bland annat med den kemiska 
sammansättningen av brandvätskan och 
konstruktionen av själva bomben. Fällning 
genomfördes från A 21A-3 och B 18B och 
tre olika bombtyper provades.13

Foto Krigsarkivet.

Denna anfallsmetod tillämpades främst vid raket- och automatkanonskjutning. Flyg-
planet var väl lämpat för flygning på låg höjd. För att hålla nere fientligt luftvärn kunde
man öppna eld med automatkanonerna långt innan man kommit så nära att raketerna
kunde avfyras. Napalmbombsfållning skedde på io—i5 m höjd.

De undanmanövrer som användes med A 21 var bland annat "sax", vilket innebar att
grupperna i divisionen svängde 18o grader mot varandra så att de möttes under svängen
och den kunde kombineras med stigning eller dykning. På låg höjd flög grupperna smal
gruppering med stort avstånd mellan grupperna. Vid upptäckt av fientlig jakt före an-
fallet fälldes lasten. An- eller återflygning kunde ske i mörker, men anfall måste genom-
föras i dager, gryning eller skymning. Även nattanfall med hjälp av lysbomber tränades.

Flygplanets typbeteckning var initialt B 21A-3, men 1948 ändrades detta till A 21A-
3 i och med att begreppet attackflyg infördes." Totalt byggdes nära 30o SAAB 21 och
flygvapnets planer inkluderade tre flottiljer med B 21, men 1946 ströks 62 stycken redan
beställda flygplan. I själva verket kom versionen 21A-3 att bära beteckningarna J 21A-3
och A 21A-3 beroende på vid vilket förband, jakt eller attack, som den användes.

A 21A-3 fanns vid flottiljerna F 6 och F 7 under åren 1947-1954. F 6 ombeväpna-
des först under perioden 1947-1948 och fick ett 6o-tal flygplan, varav 31 kom direkt
från tillverkaren och 3o från F 9. Antalet ökade till över 70 stycken 195o, för att sedan
minska till ett 5o-tal. På F 7 fanns A 2.1A-3 endast under en kort tid. En division om-
beväpnades 1947 och ytterligare en 1948, men redan 1948-1949 utrustades båda dessa
divisioner i stället med B 18B. Som mest fanns 29 A 21A-3 vid F 7, vilka samtliga kom
direkt från SAAB. Typen ingick aldrig i F 7:s krigsorganisation, utan där kvarstod B 17A
tills utbildningen på B 18B var klar i maj 1949."

Beväpning
Två 13,2 mm automatkanoner och en 20 mm automatkanon i nosen, samt en 13,2 mm
automatkanon i vardera stjärtbommens nos. En 25o kg eller 50o kg bomb i bombställ
under flygkroppen och ett bombställ för två 5o kg bomber under vardera yttervingen.

Tidiga prov med napalmbomber
Första fållningsproven med en 25-liters-
behållare med napalm utfördes i maj
1948 och vintern 1948-49 köptes napalm
från USA för fortsatta försök. Man experi-
menterade bland annat med den kemiska
sammansättningen av brandvätskan och
konstruktionen av själva bomben. Fällning
genomfördes från A 21A-3 och B 18B och
tre olika bombtyper provades.'3
Foto Krigsarkivet.
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Från och med januari $%&# ett kastbart raketställ under vardera vingen för fyra $&,' cm 
eller en $# cm raket vardera. Även andra raketer förekom.

Lastalternativ:
$ x '(( kg bomb
$ x !'( kg bomb
& x '( kg bomber
! napalmbomber (modi)erade vingtankar)
! x $# cm raketer
# x $&,' cm raketer.

A !"RA och A !"RB (SAAB !"R)
SAAB !$R var en jetdriven version av J !$. Ursprungligen beställdes $!( stycken, men 
ordern reducerades på grund av försenad leverans till endast *( exemplar. Totalt tillver-
kades "( J !$RA och "( J !$RB och det var dessa +ygplan som med typbeteckningarna 
A !$RA och A !$RB tillfördes huvudsakligen F ,. År $%'$ )ck +ottiljen '' +ygplan som 
ersättning för B $#B och de tjänstgjorde fram till $%'&, alltså endast tre år, då de efter-
träddes av A !%B. F $, tilldelades ett mindre antal A !$RB, elva stycken, som användes 
för inskolning på jet+ygplan under åren $%'&-'*. De försvann när A "!A anlände $%'*.$&

Den kulsprutekapsel som togs fram för A !$R var främst avsedd för att förstärka va-
pene-ekten vid anfall mot trupp- och fordonskolonner. Det gjordes prov med anfall 
mot kraftledningar, där det visade sig att ”kultätheten” var såg hög, att kraftledningsli-
norna sköts av när +ygplanets $" vapen avlossades samtidigt. A !$R var en ännu bättre 
vapenplattform än A !$, men de tyngre lastalternativen drog ned +ygplanets prestanda. 
Särskilt vid +ygning på låg höjd var A !$R:s aktionstid mycket kort, trots att typen för-
sågs med extratankar som monterades på vingspetsarna.$'

SAAB A 21R hade mycket kort aktionsradie, speciellt vid !ygning på låg höjd. Foto SFF.

Från och med januari 1948 ett kastbart raketställ under vardera vingen för fyra 14,5 cm
eller en 18 cm raket vardera. Även andra raketer förekom.
Lastalternativ:
I x 500 kg bomb
I x 25o kg bomb
4 x 5o kg bomber
2 napalmbomber (modifierade vingtankar)
2 x 18 cm raketer
8 x 14,5 cm raketer.

A nRA och A 21RB (SAAB nR)
SAAB 21R var en jetdriven version av J 21. Ursprungligen beställdes 120 stycken, men
ordern reducerades på grund av försenad leverans till endast 6o exemplar. Totalt tillver-
kades 3o J 2JRA och 3o J 2IRB och det var dessa flygplan som med typbeteckningarna
A 2JRA och A 2IRB tillfördes huvudsakligen F 7. År 1951 fick flottiljen 55 flygplan som
ersättning för B 18B och de tjänstgjorde fram till 1954, alltså endast tre år, då de efter-
träddes av A 29B. F 17 tilldelades ett mindre antal A 2IRB, elva stycken, som användes
för inskolning på jetflygplan under åren 1954-56. De försvann när A 32A anlände 1956.'4

Den kulsprutekapsel som togs fram för A 21R var främst avsedd för att förstärka va-
peneffekten vid anfall mot trupp- och fordonskolonner. Det gjordes prov med anfall
mot kraftledningar, där det visade sig att "kultätheten" var såg hög, att kraftledningsli-
norna sköts av när flygplanets 13 vapen avlossades samtidigt. A 21R var en ännu bättre
vapenplattform än A 21, men de tyngre lastalternativen drog ned flygplanets prestanda.
Särskilt vid flygning på låg höjd var A 2JR:s aktionstid mycket kort, trots att typen för-
sågs med extratankar som monterades på vingspetsarna.I5

SAAB A 21R hade mycket kort aktionsradie, speciellt vid flygning på låg höjd. Foto SFF
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Beväpning
Två $",! mm automatkanoner och en !% mm automatkanon i nosen, samt en $",! mm 
automatkanon i vardera stjärtbommens nos. En !&% kg eller &%% kg bomb i bombställ 
under 'ygkroppen och ett bombställ för två &% kg bomber under vardera yttervinge. 
Ett raketställ under kroppen för tio $& cm raketer. Från och med $#&! en kapsel (till-
satslavett) innehållande åtta ( mm kulsprutor som kunde hängas under kroppen som 
förstärkning av beväpningen.

A !"B (de Havilland Vampire FB Mk #$)
Från Storbritannien anska)ade 'ygvapnet ett stort antal jetjaktplan av typ de Havilland 
Vampire. Man köpte bland annat "$% stycken av versionen J !(B och av dessa kom ett 
*%-tal att tjänstgöra som attackplan under typbeteckningen A !(B. I och med att ett 
antal J !(B Vampire friställdes från jaktförbanden i samband med ombeväpning till J !# 
beslöt man att F $+ Halmstad i väntan på A "!A Lansen skulle utrustas med denna typ. 
F $+:s 'ygplan kom från F $% och det första anlände i januari $#&".

I efterhand sågs 'ottiljens A !(B-period som en form av omskolning från propeller 
(B $(B) till jet (A "!A). Flottiljens tre divisioner ombeväpnades med &+ stycken A !(B 
under året $#&". Antalet ökade efter ett par år till *%, men efter fyra år kunde man läm-
na ifrån sig Vampireplanen och ,ck i stället full uppsättning A "!A Lansen år $#&-.$-

Utveckling av attackraketbeväpning
Raketinstallationerna på A 21, A 21R och B 18/T 18 utvecklades ungefär samtidigt. Våren 1947 genomfördes 
skjutprov i luften med fyra stycken 10 cm, alternativt två stycken 18 cm raketer i installation under kroppen på 
B 18. Vinginstallationen med 4 x 10 cm eller 1 x 18 cm raketer under vardera vingen var också under utprov-
ning. Raketställ för B 18B och T 18B beställdes sedan och levererades från CVM och SAAB april till juni 1948 
och december 1948 till november 1949.

Raketställ (kroppsstäl-
let) för A 21R levererades 
tillsammans med !ygpla-
nen från 1948 och ving-
ställ för A 21A levererades 
maj 1949 till maj 1950. 
11 000 stycken 10 cm öv-
ningsraketer anska"ades 
från Storbritannien, 40 000 
stycken 10,3 cm och 5 000 
stycken 18 cm stridsraketer 
beställdes från Bofors.16

Foto SFF

Utveckling av attackraketbeväpning
Raketinstallationerna på A 21, A 21R och B 18/T 18 utvecklades ungefär samtidigt. Våren 1947 genomfördes
skjutprov i luften med fyra stycken 10 cm, alternativttvå stycken 18 cm raketer i installation under kroppen på
B 18. Vinginstallationen med 4 x 10 cm eller 1 x 18 cm raketer under vardera vingen var också under utprov-
ning. Raketställ för B 18B och T 18B beställdes sedan och levererades från CVM och SAAB april till juni 1948
och december 1948 till november 1949.

Raketställ (kroppsstäl-
let) för A 21R levererades
tillsammans med flygpla-
nen från 1948 och ving-
ställ för A 21A levererades
maj 1949 till maj 1950.
11 000 stycken 10 cm öv-
ningsraketer anskaffades
från Storbritannien, 40 000
stycken 10,3 cm och 5 000
stycken 18 cm stridsraketer
beställdes från Bofors.16

Foto SFF

Beväpning
Två 13,2 mm automatkanoner och en 20 mm automatkanon i nosen, samt en 13,2 mm
automatkanon i vardera stjärtbommens nos. En 25o kg eller 500 kg bomb i bombställ
under flygkroppen och ett bombställ för två 5o kg bomber under vardera yttervinge.
Ett raketställ under kroppen för tio 15 cm raketer. Från och med 1952 en kapsel (till-
satslavett) innehållande åtta 8 mm kulsprutor som kunde hängas under kroppen som
förstärkning av beväpningen.

A 28B (de Havilland Vampire FB Mk 5o)
Från Storbritannien anskaffade flygvapnet ett stort antal jetjaktplan av typ de Havilland
Vampire. Man köpte bland annat 310 stycken av versionen J 28B och av dessa kom ett
6o-tal att tjänstgöra som attackplan under typbeteckningen A 28B. I och med att ett
antal J 28B Vampire friställdes från jaktförbanden i samband med ombeväpning till J 29
beslöt man att F 14 Halmstad i väntan på A 32A Lansen skulle utrustas med denna typ.
F 14:s flygplan kom från F io och det första anlände i januari 1953.

I efterhand sågs flottiljens A 28B-period som en form av omskolning från propeller
(B 18B) till jet (A 32A). Flottiljens tre divisioner ombeväpnades med 54 stycken A 28B
under året 1953. Antalet ökade efter ett par år till 6o, men efter fyra år kunde man läm-
na ifrån sig Vampireplanen och fick i stället full uppsättning A 32A Lansen år 1957.'7
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A !$ krävde jämna %ygplanvägar och banor på grund av lågt landställ. Startbanan 
måste vara fri från lösa föremål och snö på grund av risken för insugning i olika luftin-
tag. Vid en start i samband med en övning i mars &'(" från en bana med en centime-
ter snö- och issörja kom två %ygplan i luften, ett tredje klarade knappt hindren utanför 
basen på grund av varvtalsfall och det )ärde avbröt efter två misslyckade startförsök 
(kraftig uppbromsning och momentan kvävning av motorn).&$

Typen saknade både erforderliga prestanda och lämplig beväpning för att e*ektivt 
kunna bekämpa E &:s prioriterade måltyp: invasionsföretag över havet. Med A !'B Tun-
nan krävdes statistiskt sett två-tre anfall för att säkert förstöra en lastbil eller en land-
stigningsbåt – med A !$B upp till åtta anfall (!) för en lastbil och fyra för att sänka en 
landstigningsbåt.&' Björn Bjuggren skrev: ”I praktiken var A !$ ett övningsplan. Dess 
användbarhet i krig var begränsad.”!#

Beväpning
Fyra !# mm automatkanoner i nosen. Två raketställ för två &",( cm attackraketer un-
der vardera vingen.!&

A !"B (SAAB !" Tunnan)
J !' Flygande Tunnan var den första av SAAB:s militära %ygplanstyper som prestan-
damässigt låg i paritet med jämförbara utländska typer. Sammanlagt anska*ades +,& 
stycken av versionen J !'B och ungefär &## av dessa kom att med typbeteckningen 
A !'B levereras till två attack%ottiljer, F , och F -.

CFV hade &'(& tillsammans med SAAB utarbetat ett förslag som gick ut på att man 
övergångsvis skulle förstärka attackförbanden, framförallt de som fortfarande använde 
B &$, med jakt%ygplan som också gick att använda för attackuppgifter. Med detta av-
sågs J !'B/A !'B. Åtgärden krävde dock ett extra anslag, och i gengäld skulle %ygvap-
net avstå den förstärkning av jakten med &!# %ygplan som man tidigare begärt.!! Idén 
var att %ygplanen, sedan de använts för attackuppgifter under en begränsad tid, skulle 
ersättas av ett nytt attackplan, varefter de skulle återgå till jaktförbanden.

A 28B Vampire 
saknade både 
erforderliga 
prestanda och 
lämplig beväp-
ning för upp-
giften. Foto SFF.

A 28B Vampire
saknade både
erforderliga
prestanda och
lämplig beväp-
ning för upp-
giften. Foto SFF

A 28 krävde jämna flygplanvägar och banor på grund av lågt landställ. Startbanan
måste vara fri från lösa föremål och snö på grund av risken för insugning i olika luftin-
tag. Vid en start i samband med en övning i mars 1954 från en bana med en centime-
ter snö- och issörja kom två flygplan i luften, ett tredje klarade knappt hindren utanför
basen på grund av varvtalsfall och det fjärde avbröt efter två misslyckade startförsök
(kraftig uppbromsning och momentan kvävning av motorn)."

Typen saknade både erforderliga prestanda och lämplig beväpning för att effektivt
kunna bekämpa E i:s prioriterade måltyp: invasionsföretag över havet. Med A 29B Tun-
nan krävdes statistiskt sett två-tre anfall för att säkert förstöra en lastbil eller en land-
stigningsbåt — med A 28B upp till åtta anfall (!) för en lastbil och fyra för att sänka en
landstigningsbåt.'9 Björn Bjuggren skrev: "I praktiken var A 28 ett övningsplan. Dess
användbarhet i krig var begränsad.""

Beväpning
Fyra 20 mm automatkanoner i nosen. Två raketställ för två 14,5 cm attackraketer un-
der vardera vingen."

A 29B (SAAB 29 Tunnan)
J 29 Flygande Tunnan var den första av SAAB:s militära flygplanstyper som prestan-
damässigt låg i paritet med jämförbara utländska typer. Sammanlagt anskaffades 361
stycken av versionen J 29B och ungefär Too av dessa kom att med typbeteckningen
A 29B levereras till två attackflottiljer, F 6 och F 7.

CFV hade 1951 tillsammans med SAAB utarbetat ett förslag som gick ut på att man
övergångsvis skulle förstärka attackförbanden, framförallt de som fortfarande använde
B 18, med jaktflygplan som också gick att använda för attackuppgifter. Med detta av-
sågs J 29B/A 29B. Åtgärden krävde dock ett extra anslag, och i gengäld skulle flygvap-
net avstå den förstärkning av jakten med 120 flygplan som man tidigare begärt." Iden
var att flygplanen, sedan de använts för attackuppgifter under en begränsad tid, skulle
ersättas av ett nytt attackplan, varefter de skulle återgå till jaktförbanden.

2 4 0



!"#

Flottiljerna F $ och F % &ck "' (ygplan vardera under år #')" och de kom att an-
vändas som attackplan bara under tre år. På F $ ersatte de nya (ygplanen A !#A, alltså 
en övergång från propeller till jet, och på F % ersattes A !#R. F % bytte sedan ut sina 
A !'B mot A *!A Lansen under #')$ och på F $ skedde övergången året därpå.!* Om-
skolning av F %:s personal från A !#R till A !'B inleddes hösten #')* och in(ygning 
påbörjades sommaren #')". Vid F $, som saknade erfarenhet av (ygning med jetplan 
tog övergången längre tid.

Med A !'B övades tre olika typer av taktik, låganfall, anfall i stridsgrupp och kon-
centriska anfall. För att undgå &entlig jakt och luftvärn (ög man an på låg höjd och 
den höga farten gjorde att föraren måste vara skicklig på att snabbt orientera sig och att 
navigera utan särskild navigeringsutrustning. Taktiken med stridsgrupp var avsedd att 
mätta luftförsvaret vid målet. Stridsgruppen bestod av ett antal divisioner, ibland (era 
(ottiljer, som samtidigt anlände till målet och speciella metoder utarbetades för start 
och samling av de förband som skulle ingå.

Om man väntade sig stark motverkan i form av jakt var stridsgruppsförfarandet 
mindre lämpligt och då användes i stället det koncentriska anfallet. Det innebar att 
man an(ög i mindre förband och sedan anföll målet samtidigt från olika riktningar. 
Idealet var att grupperna eller divisionerna skulle dyka mot målet med så liten tids-
skillnad att tidigare anfallande förband precis hann ta upp ur sin dykning innan nästa 
förband nådde fram. Liksom med tidigare (ygplanstyper kunde anfall normalt inte 
företas under mörker, men ombasering och an(ygning kunde genomföras nattetid. !"

Taktikutprovningen av A !' inriktades till stor del på att undersöka vilka möjlighe-
ter det fanns att undvika luftvärnsmotverkan. Ett antal samövningar med luftvärn gav 
vid handen att det koncentrerade anfallet fungerade bra i detta avseende. Vid en övning 
i april #')) visade det sig att endast en av tre divisioner som anföll en transport(otta 
skyddad av #)+ luftvärnskanoner drabbades av förluster. Uppträdande i stora förband 
blev mer regel än undantag och samling måste ske efter exakt tidtabell på grund av den 
stora bränsleförbrukningen.!)

SAAB A 29 blev en 
välbehövlig förstärk-
ning av attackför-
banden. Lägg märke 
till vapenbalkarna 
under vingen.
Foto Bernt Malmqvist via SFF.

Flottiljerna F 6 och F 7 fick 49 flygplan vardera under år 1954 och de kom att an-
vändas som attackplan bara under tre år. På F 6 ersatte de nya flygplanen A 21A, alltså
en övergång från propeller till jet, och på F 7 ersattes A 21R. F 7 bytte sedan ut sina
A 29B mot A 32A Lansen under 1956 och på F 6 skedde övergången året därpå.'3 Om-
skolning av F 7:s personal från A 21R till A 29B inleddes hösten 1953 och inflygning
påbörjades sommaren 1954. Vid F 6, som saknade erfarenhet av flygning med jetplan
tog övergången längre tid.

Med A 29B övades tre olika typer av taktik, låganfall, anfall i stridsgrupp och kon-
centriska anfall. För att undgå fientlig jakt och luftvärn flög man an på låg höjd och
den höga farten gjorde att föraren måste vara skicklig på att snabbt orientera sig och att
navigera utan särskild navigeringsutrustning. Taktiken med stridsgrupp var avsedd att
mätta luftförsvaret vid målet. Stridsgruppen bestod av ett antal divisioner, ibland flera
flottiljer, som samtidigt anlände till målet och speciella metoder utarbetades för start
och samling av de förband som skulle ingå.

Om man väntade sig stark motverkan i form av jakt var stridsgruppsförfarandet
mindre lämpligt och då användes i stället det koncentriska anfallet. Det innebar att
man anflög i mindre förband och sedan anföll målet samtidigt från olika riktningar.
Idealet var att grupperna eller divisionerna skulle dyka mot målet med så liten tids-
skillnad att tidigare anfallande förband precis hann ta upp ur sin dykning innan nästa
förband nådde fram. Liksom med tidigare flygplanstyper kunde anfall normalt inte
företas under mörker, men ombasering och anflygning kunde genomföras nattetid. '4

Taktikutprovningen av A 29 inriktades till stor del på att undersöka vilka möjlighe-
ter det fanns att undvika luftvärnsmotverkan. Ett antal samövningar med luftvärn gav
vid handen att det koncentrerade anfallet fungerade bra i detta avseende. Vid en övning
i april 1955 visade det sig att endast en av tre divisioner som anföll en transportflotta
skyddad av rso luftvärnskanoner drabbades av förluster. Uppträdande i stora förband
blev mer regel än undantag och samling måste ske efter exakt tidtabell på grund av den
stora bränsleförbrukningen.'5

SAAB A 29 blev en
välbehövlig förstärk-
ning av attackför-
banden. Lägg märke
till vapenbalkarna
under vingen.
Foto Bernt Mal mqvist via SFE
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A !#B betecknades som ett robust, fältmässigt och lättskött $ygplan och Björn Bjug-
grens omdöme är positivt: ”A !# var ett bra attack$ygplan under dager. Omskolningen 
(…) gick snabbt och smärtfritt.”!%

Beväpning
Fyra !& mm automatkanoner på undersidan av framkroppen. Attackraketer i ställ un-
der vingarna. Brandbomber av fälltankstyp i fälltankarnas upphängningsbalkar.

Raketalternativ
Åtta ' cm, (&,) cm, (",* eller (* cm raketer
Fjorton (",* eller (* cm raketer
Två eller fyra (' cm raketer

A !"A (SAAB !" Lansen)
A )!A Lansen kan betecknas som attackeskaderns första $ygplan med tillräckliga pre-
standa, lämpliga vapen och tillräcklig räckvidd för uppgiften. Detta dock under förut-
sättning att T-baser kunde utnyttjas för snabbtankning. Sjömål kunde för första gången 
bekämpas med god verkan under dager, mörker och dåligt väder. Av ekonomiska skäl 
försågs dock till att börja med endast gruppchefernas $ygplan, det vill säga vart +ärde 
$ygplan, med den radar som möjliggjorde uppträdande under mörker och i dålig sikt.

Varje enskilt $ygplans verkan i målet var större än med tidigare $ygplanstyper. Att 
samtliga förband nu kunde utrustas med samma typ var ett stort framsteg och en ge-
mensam taktik kunde utvecklas, vilket ledde till att stort upplagda, koncentrerade an-
fall med många divisioner kunde genomföras. Marktjänsten förenklades väsentligt och 
$ygplanen kunde $yttas och omdirigeras mellan attackbaserna utan begränsningar.!,

A )!A beställdes ursprungligen som ersättare för $ygplan (' och det stod redan från 
början klart att det nya $ygplanet måste vara jetdrivet. Det måste också vara tvåsitsigt 
och kunna utrustas med radar. Besättningen skulle utgöras av förare och navigatör/
radaroperatör. Flygplanet utrustades med navigeringsradar av typ PN-*&/A och spa-
ningsradar av typ PS-")(/A. Radarhöjdmätare av typ PH-(( levererades först (#%(–(#%!. 
Den -ck bara användas korta ögonblick för att kalibrera ordinarie höjdmätare för att 
inte riskera att $ygplanen röjdes. Beväpningen utgjordes av fyra !& mm automatkano-
ner, bomber, raketer och robotar upphängda på () balkar under vingarna och kroppen. 
Maximalt !" stycken attackraketer kunde bäras.!'

Spaningsradarn visade sig vara bättre än man först väntat och tillät fällning av bom-
ber mot ytmål utan sikt. Detta förutsatte dock att målet eller någon punkt i dess närhet 
kunde identi-eras på radarn. En utökning av antalet beställda stationer gjordes efter-
hand så att det skulle räcka till en radarstation per rote.

Man kom snart fram till att $ygplanets extratank under kroppen i krig alltid skulle 
vara monterad, vilket gjorde att lastalternativet tre tunga bomber (*&& eller %&& kg) ut-
gick.!# A )!A förbrukade på lägsta höjd med marschvarv ,& liter bränsle per minut. På 
' &&& m var förbrukningen ungefär hälften så stor och vid fullvarv och med tänd efter-

A 29B betecknades som ett robust, fältmässigt och lättskött flygplan och Björn Bjug-
grens omdöme är positivt: "A 29 var ett bra attackflygplan under dager. Omskolningen
(...) gick snabbt och smärtfritt."'6

Beväpning
Fyra 20 mm automatkanoner på undersidan av framkroppen. Attackraketer i ställ un-
der vingarna. Brandbomber av fälltankstyp i fälltankarnas upphängningsbalkar.

Raketalternativ
Åtta 8 cm, 10,3 cm, 14,5 eller 15 cm raketer
Fjorton 14,5 eller 15 cm raketer
Två eller fyra 18 cm raketer

A 32A (SAAB 32 Lansen)
A 32A Lansen kan betecknas som attackeskaderns första flygplan med tillräckliga pre-
standa, lämpliga vapen och tillräcklig räckvidd för uppgiften. Detta dock under förut-
sättning att T-baser kunde utnyttjas för snabbtankning. Sjömål kunde för första gången
bekämpas med god verkan under dager, mörker och dåligt väder. Av ekonomiska skäl
försågs dock till att börja med endast gruppchefernas flygplan, det vill säga vart fjärde
flygplan, med den radar som möjliggjorde uppträdande under mörker och i dålig sikt.

Varje enskilt flygplans verkan i målet var större än med tidigare flygplanstyper. Att
samtliga förband nu kunde utrustas med samma typ var ett stort framsteg och en ge-
mensam taktik kunde utvecklas, vilket ledde till att stort upplagda, koncentrerade an-
fall med många divisioner kunde genomföras. Marktjänsten förenklades väsentligt och
flygplanen kunde flyttas och omdirigeras mellan attackbaserna utan begränsningar.'?

A 32A beställdes ursprungligen som ersättare för flygplan 18 och det stod redan från
början klart att det nya flygplanet måste vara jetdrivet. Det måste också vara tvåsitsigt
och kunna utrustas med radar. Besättningen skulle utgöras av förare och navigatör/
radaroperatör. Flygplanet utrustades med navigeringsradar av typ PN-50/A och spa-
ningsradar av typ PS-431/A. Radarhöjdmätare av typ PH-II levererades först 1961-1962.
Den fick bara användas korta ögonblick för att kalibrera ordinarie höjdmätare för att
inte riskera att flygplanen röjdes. Beväpningen utgjordes av fyra 20 mm automatkano-
ner, bomber, raketer och robotar upphängda på 13 balkar under vingarna och kroppen.
Maximalt 24 stycken attackraketer kunde bäras."

Spaningsradarn visade sig vara bättre än man först väntat och tillät fällning av bom-
ber mot ytmål utan sikt. Detta förutsatte dock att målet eller någon punkt i dess närhet
kunde identifieras på radarn. En utökning av antalet beställda stationer gjordes efter-
hand så att det skulle räcka till en radarstation per rote.

Man kom snart fram till att flygplanets extratank under kroppen i krig alltid skulle
vara monterad, vilket gjorde att lastalternativet tre tunga bomber (500 eller 600 kg) ut-
gick." A 32A förbrukade på lägsta höjd med marschvarv 70 liter bränsle per minut. På
8 000 m var förbrukningen ungefär hälften så stor och vid fullvarv och med tänd efter-
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brännkammare var bränsleförbrukningen ungefär !$% liter/minut. Full raketlast redu-
cerade farten med hela !%% km/h.

Aktionsradien under fältmässiga förhållanden, vilket innebar minst $%% liters reserv 
för luftstrid och god reserv för landningen, förkortades avsevärt i och med att man mås-
te uppträda på låg höjd för att undgå bekämpning av &entlig jakt. Med pro&len låg-hög 
nådde man #%,$ mil och med hög-hög $#,$ mil. Det normala blev emellertid låg-låg 
och då blev räckvidden bara !#,$ mil. Om EBK inte användes kunde räckvidden ökas 
med cirka $ mil och med avkall på reserverna kunde man naturligtvis också nå längre.#%

När det gällde beväpningen så beställdes exempelvis av '#,$ cm sprängraket m/$(D 
(längd ',)' m, vikt "' kg) !% %%% stycken som levererades '*$)–'*(#. Denna raket hade 
ett spränghuvud innehållande trotyl. A #!A kunde bära '( stycken i dubbelupphäng-
ning, men maxalternativet var !" stycken.#' När attackroboten RB %" var färdigut-
vecklad infördes den på förbanden för användning mot fartygsmål '*('–'*(! och två 
stycken kunde bäras av varje +ygplan. Roboten kunde fällas på stort avstånd och efter 
fällning kunde +ygplanet svänga undan för att undvika &entlig motverkan.#!

In+ygningen av instruktörer från F , och F ', började i maj '*$( och samma månad 
levererades det första +ygplanet till F ',, där första divisionen blev först med omskol-
ningen från T ')B. A #!A levererades från början omålad, men efter kamou+ageprov 
infördes från och med augusti '*$( ett målningsschema bestående av olivgrön färg på 
+ygplanets ovansida. Undersidan lämnades omålad.##

SAAB levererade totalt !)$ stycken A #!A, men de ursprungliga beställningarna var 
på totalt #%% +ygplan. I syfte att spara pengar hade man först bantat beställningen på 
spaningsversionen av Lansen, S #!C, från "$ till #% +ygplan.  Som ersättning skulle '$ 
nattjaktplan av typ J ## Venom byggas om till spaningsplan (S ##), men snart blev det 
uppenbart att detta +ygplan skulle få för dåliga prestanda. CFV beslöt då att i stället 
låta färdigställa '$ av de #%% beställda A #!A som spaningsplan, varför det totala antalet 
av attackversionen blev !)$.#"

SAAB A 32 Lansen, här beväpnad med robot 04, blev en långlivad trotjänare i !ygvapnet. Foto SFF.SAAB A 32 Lansen, här beväpnad med robot 04, blev en långlivad trotjänare i flygvapnet. Foto SEE

brännkammare var bränsleförbrukningen ungefär 250 liter/minut. Full raketlast redu-
cerade farten med hela 200 km/h.

Aktionsradien under fältmässiga förhållanden, vilket innebar minst 500 liters reserv
för luftstrid och god reserv för landningen, förkortades avsevärt i och med att man mås-
te uppträda på låg höjd för att undgå bekämpning av fientlig jakt. Med profilen låg-hög
nådde man 30,5 mil och med hög-hög 53,5 mil. Det normala blev emellertid låg-låg
och då blev räckvidden bara 23,5 mil. Om EBK inte användes kunde räckvidden ökas
med cirka 5 mil och med avkall på reserverna kunde man naturligtvis också nå längre.3°

När det gällde beväpningen så beställdes exempelvis av 13,5 cm sprängraket m/56D
(längd 1,81 m, vikt 41 kg) 20 000 stycken som levererades 1958-1963. Denna raket hade
ett spränghuvud innehållande trotyl. A 32A kunde bära 16 stycken i dubbelupphäng-
ning, men maxalternativet var 24 stycken.3' När attackroboten RB 04 var färdigut-
vecklad infördes den på förbanden för användning mot fartygsmål 1961-1962 och två
stycken kunde bäras av varje flygplan. Roboten kunde fällas på stort avstånd och efter
fållning kunde flygplanet svänga undan för att undvika fientlig motverkan.3'

Inflygningen av instruktörer från F 7 och F 17 började i maj 1956 och samma månad
levererades det första flygplanet till F 17, där första divisionen blev först med omskol-
ningen från T 18B. A 32A levererades från början omålad, men efter kamouflageprov
infördes från och med augusti 1956 ett målningsschema bestående av olivgrön färg på
flygplanets ovansida. Undersidan lämnades omålad.33

SAAB levererade totalt 285 stycken A 32A, men de ursprungliga beställningarna var
på totalt 30o flygplan. I syfte att spara pengar hade man först bantat beställningen på
spaningsversionen av Lansen, S 32C, från 45 till 3o flygplan. Som ersättning skulle 15
nattjaktplan av typ J 33 Venom byggas om till spaningsplan (S 33), men snart blev det
uppenbart att detta flygplan skulle få för dåliga prestanda. CFV beslöt då att i stället
låta färdigställa 15 av de 30o beställda A 32A som spaningsplan, varför det totala antalet
av attackversionen blev 285.34
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A #!A blev under andra halvan av femtiotalet attackeskaderns standard$ygplan. F % 
&ck de första #' $ygplanen ()*+ och ombeväpnades då från A !)B. Antalet $ygplan 
ökade sedan till nära %'. F (% &ck sina $ygplan ()*+–()*% som ersättning för T (,B och 
()*) fanns %) A #!A på $ottiljen. ()*% ombeväpnades F + från A !)B och samma år 
bytte även F (" ut sina A !,B mot A #!A. På grund av indragning och över$yttning av 
attackdivisionerna från F (" till F (* minskade antalet $ygplan successivt på F (" un-

Motmedel i E 1:s !ygplan
Redan under andra världskriget hade olika motmedel mot radar utvecklats och börjat användas i de krigfö-
rande ländernas !ygplan. Kunskapen om detta var i Sverige begränsad och länge ansågs inte heller något 
större behov av sådan utrustning föreligga. Under 1940- och 1950-talen bedrevs utveckling och försök i liten 
skala och bland annat i B 18-plan monterades stör- och radarvarningsutrustning på prov. Även i samband 
med utvecklingen av A 32A var !ygstabens önskemål om motmedel begränsade och inte förrän i mitten av 
1960-talet kunde sådan utrustning införas på förbanden.

Det man efterhand började arbeta med att ta fram var radarvarnare, störsändare och remsfällare. Bland 
dem som deltog i denna utveckling fanns Eskil Weidstam, chef för KFF/ELP4, N-E Nilsson, KFF/ELP4, Bert 
Stenfeldt, chef för försöksdivisionen på F 7, och Gert-Olow Colbin, F 7. Den utrustning som togs fram och se-
dan infördes på A 32A var:

– Radarvarnare F9/5 (1965)
– Remsfällare Box 3 (1966)
– Radarvarnare App 11 (1968)

Just remsfällaren "ck stor inverkan på E 1:s möjligheter att klara motverkan. Den ökade överlevnadssanno-
likhet som den ledde till skapade en säkerhet hos föraren, som underlättade fokusering på målet och där-
med kunde bättre verkan uppnås. Ytterligare en störsändare, App 91, utvecklades, men blev inte operativ.

För AJ 37 var kraven högre ställda på ett modernt motmedelssystem redan från början. Utrustningar med 
beteckningarna A-G skulle tas fram i form av (K - kapselplacerad) störsändare med hjälpapparatur (KA och 
KC), rems- och fackelfällare (KB), signalspaningskapsel (KD), kapsel med App 91 (KE), samt radarvarnare (F 
och G). Följande system blev operativa:

– Radarvarnare App 27 (1972)
– Störsändare KA (1972)
– Rems- och fackelfällare KB (1972)
– Störsändare U22 (1981)
– Störsändare U22/A (1995)

Kapseln KA levererades till förråd och användes endast sparsamt på förband. Överhuvudtaget var använd-
ningen av elektroniska motmedel vid övningar kraftigt begränsad. Anledningen var risken för att den svenska 
utrustningens störparametrar skulle avslöjas genom främmande signalspaning eller på annat sätt. Fredsmo-
der infördes dock som gjorde att utrustningen kunde användas utan att den fulla kapaciteten röjdes. Elektro-
nisk störning ställde även till problem för civil verksamhet och remsfällning hade vissa miljökonsekvenser.35

A 32A blev under andra halvan av femtiotalet attackeskaderns standardflygplan. F 7
fick de första 3o flygplanen 1956 och ombeväpnades då från A 2.9B. Antalet flygplan
ökade sedan till nära 70. F 17 fick sina flygplan 1956-1957 som ersättning för T 18B och
1959 fanns 79 A 32A på flottiljen. 1957 ombeväpnades F 6 från A 2.9B och samma år
bytte även F 14 ut sina A 2.8B mot A 32A. På grund av indragning och överflyttning av
attackdivisionerna från F 14 till F 15 minskade antalet flygplan successivt på F 14 un-

Motmedel i E 1:s flygplan
Redan under andra världskriget hade olika motmedel mot radar utvecklats och börjat användas ide krigfö-
rande ländernas flygplan. Kunskapen om detta vari Sverige begränsad och länge ansågs inte heller något
större behov av sådan utrustning föreligga. Under 1940- och 1950-talen bedrevs utveckling och försök i liten
skala och bland annat i B 18-plan monterades stör- och radarvarningsutrustning på prov. Även i samband
med utvecklingen av A 32A var flygstabens önskemål om motmedel begränsade och inte förrän i mitten av
1960-talet kunde sådan utrustning införas på förbanden.

Det man efterhand började arbeta med att ta fram var radarvarnare, störsändare och remsfällare. Bland
dem som deltog i denna utveckling fanns Eskil Weidstam, chef för KFF/ELP4, N-E Nilsson, KFF/ELP4, Bert
Stenfeldt, chef för försöksdivisionen på F 7, och Gert-Olow Colbin, F 7. Den utrustning som togs fram och se-
dan infördes på A 32A var:

— Radarvarnare F9/5 (1965)
— Remsfällare Box 3 (1966)
— Radarvarnare App 11(1968)

Just remsfällaren fick stor inverkan på E 1:s möjligheter att klara motverkan. Den ökade överlevnadssanno-
likhet som den ledde till skapade en säkerhet hos föraren, som underlättade fokusering på målet och där-
med kunde bättre verkan uppnås. Ytterligare en störsändare, App 91, utvecklades, men blev inte operativ.

För AJ 37 var kraven högre ställda på ett modernt motmedelssystem redan från början. Utrustningar med
beteckningarna A-G skulle tas fram i form av (K - kapselplacerad) störsändare med hjälpapparatur (KA och
KC), rems- och fackelfällare (KB), signalspaningskapsel (KD), kapsel med App 91 (KE), samt radarvarnare (F
och G). Följande system blev operativa:

— Radarvarnare App 27 (1972)
— Störsändare KA (1972)
— Rems- och fackelfällare KB (1972)
— Störsändare U22 (1981)
— Störsändare U22/A (1995)

Kapseln KA levererades till förråd och användes endast sparsamt på förband. Överhuvudtaget var använd-
ningen av elektroniska motmedel vid övningar kraftigt begränsad. Anledningen var risken för att den svenska
utrustningens störparametrar skulle avslöjas genom främmande signalspaning eller på annat sätt. Fredsmo-
der infördes dock som gjorde att utrustningen kunde användas utan att den fulla kapaciteten röjdes. Elektro-
nisk störning ställde även till problem för civil verksamhet och remsfällning hade vissa miljökonsekvenser.35

244



!"#

der åren $%#%–$%&$, samtidigt som antalet på F $# ökade till som mest ## stycken $%&!.
I slutet av $%&! fanns !!' A (!A i tjänst vid de fyra attack)ottiljerna. Antalet sjönk 

sedan successivt på grund av haverier och $%&* drogs en av F $#:s divisioner in. När den 
första divisionen på F * $%*! började ombeväpna till AJ (* Viggen fanns $#" A (!A kvar 
i tjänst, vilket fördelat på elva divisioner ger endast $" )ygplan per division. F * slutade 
)yga med A (!A $%*" och på F $* ombeväpnades två divisioner till jakt $%*(. Den tred-
je divisionen lades ned $%*#. F $#:s två divisioner +ck sina AJ (* $%*"–$%*#. Året därpå 
fanns endast #, stycken A (!A kvar, samtliga vid F &. $%**–$%*' ombeväpnades två av 
F &-divisionerna till AJ (*, medan den tredje lades ned.(&

A (!A hade visserligen relativt svag motor, vilket medförde att långa startbanor kräv-
des vid full last, speciellt sommartid, men typen ansågs vara lätt)ugen, ytterst fältmässig 
och mycket e-ektiv som strids)ygplan. Flygplanet var funktionssäkert och kompani-
erna kunde normalt utan problem ställa upp åtta )ygplan plus två i reserv till minst 
fyra )ygpass om dygnet.

”A (!A Lansen var enkelt och lätt att )yga, som de )esta vackra )ygplan. Lansen 
hade egentligen inga svagheter om man enbart ser till )ygegenskaperna. Vi kunde verk-
ligen ’ta ut svängarna’”, skrev Bert Stenfeldt om Lansen.(*

Beväpning
Fyra !, mm automatkanoner monterade i nedre delen av nospartiet
Bomber, raketer och robotar upphängda på $( balkar under vingarna och kroppen. 
Maximalt !" stycken attackraketer kunde bäras.

Beväpningsalternativ:
#, kg och $!, kg sprängbomber
!#, kg, #,, kg och &,, kg minbomber
#,, kg brandbomber
', kg lysbomber
$(,# cm och $# cm sprängraketer
$",# cm och $' cm pansarraketer
RB ,"

AJ !" (SAAB !" Viggen)
I september $%#% kom den första speci+kationen för )ygplan (* (versionerna AJ (*, 
JA (* och SA (*). En bärande idé var att denna typ skulle vara mycket mer av enhets-
)ygplan för olika ändamål, än tidigare typer hade varit. Mycket kort start- och land-
ningssträcka, högst #,, m, var ett av de krav som ställdes, eftersom man också ville att 
det nya )ygplanet skulle vara mindre beroende av ett stort utbyggt och känsligt bassys-
tem. Våren $%&$ bildades Arbetsgrupp fpl (* (AG (*) för att ta fram de operativa kraven 
och det visade sig då att armén, marinen och )ygvapnet hade mycket olika uppfattning 
om vilken typ av )ygplan det var som behövdes.('

der åren 1959-1961, samtidigt som antalet på F 15 ökade till som mest 55 stycken 1962.
I slutet av 1962 fanns 228 A 32A i tjänst vid de fyra attackflottiljerna. Antalet sjönk

sedan successivt på grund av haverier och 1967 drogs en av F 15:s divisioner in. När den
första divisionen på F 7 1972 började ombeväpna till AJ 37 Viggen fanns 154 A 32A kvar
i tjänst, vilket fördelat på elva divisioner ger endast 4 flygplan per division. F 7 slutade
flyga med A 32A 1974 och på F 17 ombeväpnades två divisioner till jakt 1973. Den tred-
je divisionen lades ned 1975. F 15:s två divisioner fick sina AJ 37 1974-1975. Året därpå
fanns endast 5o stycken A 32A kvar, samtliga vid F 6. 1977-1978 ombeväpnades två av
F 6-divisionerna till AJ 37, medan den tredje lades ned.36

A 32A hade visserligen relativt svag motor, vilket medförde att langa startbanor kräv-
des vid full last, speciellt sommartid, men typen ansågs vara lättflugen, ytterst fältmässig
och mycket effektiv som stridsflygplan. Flygplanet var funktionssäkert och kompani-
erna kunde normalt utan problem ställa upp åtta flygplan plus två i reserv till minst
fyra flygpass om dygnet.

"A 32A Lansen var enkelt och lätt att flyga, som de flesta vackra flygplan. Lansen
hade egentligen inga svagheter om man enbart ser till flygegenskaperna. Vi kunde verk-
ligen 'ta ut svängarna'", skrev Bert Stenfeldt om Lansen.37

Beväpning
Fyra 20 mm automatkanoner monterade i nedre delen av nospartiet
Bomber, raketer och robotar upphängda på 13 balkar under vingarna och kroppen.
Maximalt 24 stycken attackraketer kunde bäras.

Beväpningsalternativ:
50 kg och 120 kg sprängbomber
250 kg, 500 kg och 600 kg minbomber
500 kg brandbomber
8o kg lysbomber
13,5 cm och 15 cm sprängraketer
14,5 cm och 18 cm pansarraketer
RB 04

AJ 37 (SAAB 37 Viggen)
I september 1959 kom den första specifikationen för flygplan 37 (versionerna AJ 37,
JA 37 och SA 37). En bärande ide var att denna typ skulle vara mycket mer av enhets-
flygplan för olika ändamål, än tidigare typer hade varit. Mycket kort start- och land-
ningssträcka, högst 500 m, var ett av de krav som ställdes, eftersom man också ville att
det nya flygplanet skulle vara mindre beroende av ett stort utbyggt och känsligt bassys-
tern. Våren 1961 bildades Arbetsgrupp fpl 37 (AG 37) för att ta fram de operativa kraven
och det visade sig då att armen, marinen och flygvapnet hade mycket olika uppfattning
om vilken typ av flygplan det var som behövdes.°
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Flygvapnets planering var $%#! inriktad på anska&ning av totalt '($ )ygplan med le-
verans $%*+–$%'!. Av dessa var !!! stycken AJ (* ($! attackdivisioner), "'$ JA (* (jakt-
version) och %( S (* (spaningsversion). Antalet attackdivisioner kom sedan att ändras 
kontinuerligt i )ygvapnets anka&ningsplaner: nio divisioner $%#,, sex eller sju $%#*, 
åtta $%#' och fem $%*(.(%

Anska&ningen av Viggen präglades mycket av att hela projektet, speciellt dess kost-
nader, ifrågasattes – främst i samband med den så kallade Viggena&ären $%#"-#,. 
Många olika alternativ till Viggen diskuterades och bland de utländska )ygplan som 
studerades fanns de amerikanska F-$+"G Star-ghter, A-" Skyhawk, A-* Corsair II, 
F-"C Phantom och F-, Freedom Fighter, samt den brittiska Buccaneer. Vidare fanns 
SAAB-projektet A (', en attackversion av Draken och en modi-erad Lansen, A (!D, 
med i diskussionerna.

Phantom bedömdes som det bästa alternativet, men var mycket dyrare än det näst 
bästa, Viggen. F-" Phantom fanns kvar som ett alternativ ända till $%##, men även om 
)ygplanen skulle licenstillverkas i Sverige så skulle de bli mycket dyrare än Viggen. Ef-
tersom Phantom var tvåmotorig och hade två mans besättning så skulle ett val av den 
typen medföra krav på helt andra resurser än Viggen behövde, även efter leverans. Dess-
utom klarade bara Viggen kravet på kortbaneprestanda."+

Den !! februari $%#' skrevs ett första kontrakt på $*, )ygplan (* Viggen. Räknat i 
pengar utgjorde denna order den största någonsin i Sveriges historia."$

Speci-kationen för fpl (* i attackfunktionen, det som kom att bli AJ (* Viggen, de--
nierades $%#+–$%#!. Flygplanet skulle ha minst (++ km aktionsradie på lägsta höjd och 
skulle kunna verka mot i första hand fartyg, broar, järnvägar, radarstationer, stabsplat-
ser och batteriplatser, medan mål som trupp och )ygbaser hade låg prioritet. Flygpla-
net måste i hög fart och på låg höjd kunna nå mål i västra Finland och Danmark, och 
på Baltikums, Polens och Östtysklands kust. Beväpningen skulle utgöras av robotar, 
bomber och raketer. Vidare bestämdes att )ygplanet skulle kunna starta och landa på 
endast '++ m långa banor."!

Det slutliga utkastet till )ygplan (* presenterades $%#!. Bland de viktigaste ny-
heterna var den nosvinge som )ygplanet försetts med. Den skulle tillsammans med 
dragkraftsreversering, automatisk fartkontroll och siktlinjesindikator ge )ygplanet 
STOL-prestanda, det vill säga göra det möjligt att operera från extremt korta banor. 
Flygplanet försågs också med avancerad elektronik, bland annat i form av datorer.

Teoretiskt hade )ygplanet nio balklägen för hängande last, men alla användes inte. 
På AJ (* användes främst de tre under kroppen och ett under varje vinge. De attack-
robotar som till sist kom att -nnas i arsenalen var RB +"E, RB +,A och RB *,. Vidare 
fanns automatkanonkapslar, raketkapslar och $!+ kg sprängbomber."(

Den akankapsel som utvecklades för AJ (* (och SK #+) innehöll en (+ mm automat-
kanon m/,, (Aden) som togs från utgående )ygplan (! och (". För utbildningsändamål 
kunde i stället en $!,* mm övningsinstallation göras i samma kapsel. Akankapseln var 
(,', m lång och vägde (#( kg laddad med $,+ skott. Skotthastigheten var !+-!, skott/se-
kund. I augusti $%*+ påbörjades leverans av de första $!+ exemplaren och ytterligare ett 

Flygvapnets planering var 1962 inriktad på anskaffning av totalt 831 flygplan med le-
verans 1970-1982. Av dessa var 222 stycken AJ 37 (12 attackdivisioner), 481 JA 37 (jakt-
version) och 93 S 37 (spaningsversion). Antalet attackdivisioner kom sedan att ändras
kontinuerligt i flygvapnets ankaffningsplaner: nio divisioner 1965, sex eller sju 1967,
åtta 1968 och fem 1973.39

Anskaffningen av Viggen präglades mycket av att hela projektet, speciellt dess kost-
nader, ifrågasattes — främst i samband med den så kallade Viggenaffåren 1964-65.
Många olika alternativ till Viggen diskuterades och bland de utländska flygplan som
studerades fanns de amerikanska F-Io4G Starfighter, A-4 Skyhawk, A-7 Corsair II,
F-4C Phantom och F-5 Freedom Fighter, samt den brittiska Buccaneer. Vidare fanns
SAAB-projektet A 38, en attackversion av Draken och en modifierad Lansen, A 32D,
med i diskussionerna.

Phantom bedömdes som det bästa alternativet, men var mycket dyrare än det näst
bästa, Viggen. F-4 Phantom fanns kvar som ett alternativ ända till 1966, men även om
flygplanen skulle licenstillverkas i Sverige så skulle de bli mycket dyrare än Viggen. Ef-
tersom Phantom var tvåmotorig och hade två mans besättning så skulle ett val av den
typen medföra krav på helt andra resurser än Viggen behövde, även efter leverans. Dess-
utom klarade bara Viggen kravet på kortbaneprestanda.4°

Den 22 februari 1968 skrevs ett första kontrakt på 175 flygplan 37 Viggen. Räknat i
pengar utgjorde denna order den största någonsin i Sveriges historia.0

Specifikationen för fpl 37 i attackfunktionen, det som kom att bli AJ 37 Viggen, defi-
nierades 196o-1962. Flygplanet skulle ha minst 300 km aktionsradie på lägsta höjd och
skulle kunna verka mot i första hand fartyg, broar, järnvägar, radarstationer, stabsplat-
ser och batteriplatser, medan mål som trupp och flygbaser hade låg prioritet. Flygpla-
net måste i hög fart och på låg höjd kunna nå mål i västra Finland och Danmark, och
på Baltikums, Polens och Östtysklands kust. Beväpningen skulle utgöras av robotar,
bomber och raketer. Vidare bestämdes att flygplanet skulle kunna starta och landa på
endast 800 m långa banor.4'

Det slutliga utkastet till flygplan 37 presenterades 1962. Bland de viktigaste ny-
heterna var den nosvinge som flygplanet försetts med. Den skulle tillsammans med
dragkraftsreversering, automatisk fartkontroll och siktlinjesindikator ge flygplanet
STOL-prestanda, det vill säga göra det möjligt att operera från extremt korta banor.
Flygplanet försågs också med avancerad elektronik, bland annat i form av datorer.

Teoretiskt hade flygplanet nio balklägen för hängande last, men alla användes inte.
På AJ 37 användes främst de tre under kroppen och ett under varje vinge. De attack-
robotar som till sist kom att finnas i arsenalen var RB o4E, RB osA och RB 75. Vidare
fanns automatkanonkapslar, raketkapslar och 120 kg sprängbomber.43

Den akankapsel som utvecklades för AJ 37 (och SK 6o) innehöll en 3o mm automat-
kanon m/55 (Aden) som togs från utgående flygplan 32 och 34. För utbildningsändamål
kunde i stället en 12,7 mm övningsinstallation göras i samma kapsel. Akankapseln var
3,85 m lång och vägde 363 kg laddad med 15o skott. Skotthastigheten var zo-25 skott/se-
kund. I augusti 1970 påbörjades leverans av de första 120 exemplaren och ytterligare ett
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antal anska$ades senare. Automatkanonen kunde användas mot helikoptrar och trans-
port%ygplan upp till & ''' m höjd, mot mindre sjömål och %ygplan på marken, och 
mot fordon och materiel. Genomslag i (' mm stålplåt erhölls i vinklar ned till &' grader.

Attackraketsystem m/#' bestod av en raketkapsel laddad med sex stycken (&,) cm 
raketer. Denna kapsel var &,!! m lång och vägde "'' kg laddad. Raketernas stridshu-
vuden fanns i två varianter: ett spränghuvud och ett pansarspränghuvud med riktad 
sprängverkan och splitter. Raketerna var !,( m långa och vägde "& kg styck. Utveck-
lingen av raketkapseln var klar våren (*#' och leveranserna påbörjades några år senare. 
Proven visade mycket hög teknisk nivå, även i internationell jämförelse. God verkan 
erhölls i upp till "' mm fartygsplåt i anslagsvinklar på )'–*' grader, och med pansar-
spränghuvudet mot &' cm NC-plåt i anslagsvinklar på ()–*' grader. Den första beställ-
ningen var på )'' kapslar och & )'' raketer och ytterligare anska$ning planerades.""

För att kunna bibehålla större delen av %ygvapnets krigsorganisation behövdes, som 
redan nämnts, inte mindre än +&( fpl &# som ersättning för både attackplanet A &! 
och jaktplanen J &! och J &), men (*,, hade det planerade antalet sjunkit till #!', 
varav (,# skulle levereras i attackversionen AJ &#. Detta skulle räcka till nio eller tio 
attackdivisioner.")

De första +& AJ &# ingick i beställningen på (#) %ygplan och ytterligare !) AJ &# be-
ställdes året därpå. Totalt byggdes alltså inte som planerat (,#, utan endast ('+ stycken 
AJ &# Viggen. Av havsövervakningsversionen SH &# byggdes !+ stycken och av fotospa-
ningsversionen SF &# samma antal.

Det första AJ &#-planet prov%ögs i februari (*#(, men utprovning och utbildning 
kom att ta längre tid än med tidigare %ygplanstyper. Ett stort problem var de haverier 
som uppträdde (*#"–(*#) och som slutade med att %ygplan &# belades med %ygförbud 
i avvaktan på haveriutredningarna. Till sist hittade man utmattningssprickor på ving-
balkarna och först (*#, kunde %ygförbudet hävas sedan modi-eringar införts.",

Den ursprungliga planen var att placera tre divisioner AJ &# på F #, tre divisioner 

En klassisk bild på 
SAAB AJ37 Viggen, ett 
fältmässigt !ygplan 
med klargörings tider 
som andra länders 
!ygvapen inte kom i 
närheten av.   
Foto I Thuresson via SFF.

En klassisk bild på
SAAB A137 Viggen, ett
fältmässigt flygplan
med klargöringstider
som andra länders
flygvapen inte kom i
närheten av.
Foto I Thuresson via SFF.

antal anskaffades senare. Automatkanonen kunde användas mot helikoptrar och trans-
portflygplan upp till 3 000 m höjd, mot mindre sjömål och flygplan på marken, och
mot fordon och materiel. Genomslag i io mm stålplåt erhölls i vinklar ned till 3o grader.

Attackraketsystem m/70 bestod av en raketkapsel laddad med sex stycken 13,5 cm
raketer. Denna kapsel var 3,22 m lång och vägde 400 kg laddad. Raketernas stridshu-
vuden fanns i två varianter: ett spränghuvud och ett pansarspränghuvud med riktad
sprängverkan och splitter. Raketerna var 2,1 m långa och vägde 43 kg styck. Utveck-
lingen av raketkapseln var klar våren 1970 och leveranserna påbörjades några år senare.
Proven visade mycket hög teknisk nivå, även i internationell jämförelse. God verkan
erhölls i upp till 4o mm fartygsplåt i anslagsvinklar på so-90 grader, och med pansar-
spränghuvudet mot 3o cm NC-plåt i anslagsvinklar på 15-90 grader. Den första beställ-
ningen var på 500 kapslar och 3 500 raketer och ytterligare anskaffning planerades."

För att kunna bibehålla större delen av flygvapnets krigsorganisation behövdes, som
redan nämnts, inte mindre än 831 fpl 37 som ersättning för både attackplanet A 32
och jaktplanen J 32 och J 35, men 1966 hade det planerade antalet sjunkit till 72o,
varav 167 skulle levereras i attackversionen AJ 37. Detta skulle räcka till nio eller tio
attackdivisioner.45

De första 83 AJ 37 ingick i beställningen på 175 flygplan och ytterligare 25 AJ 37 be-
ställdes året därpå. Totalt byggdes alltså inte som planerat 167, utan endast io8 stycken
AJ 37 Viggen. Av havsövervakningsversionen SH 37 byggdes 28 stycken och av fotospa-
ningsversionen SF 37 samma antal.

Det första AJ 37-planet provflögs i februari 1971, men utprovning och utbildning
kom att ta längre tid än med tidigare flygplanstyper. Ett stort problem var de haverier
som uppträdde 1974-1975 och som slutade med att flygplan 37 belades med flygförbud
i avvaktan på haveriutredningarna. Till sist hittade man utmattningssprickor på ving-
balkarna och först 1976 kunde flygförbudet hävas sedan modifieringar införts.46

Den ursprungliga planen var att placera tre divisioner AJ 37 på F 7, tre divisioner
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plus SK $% på F &', och en (alternativt två) divisioner på F (. CE & ansåg emellertid 
att F &' hade ett geogra)skt mycket utsatt läge när det gällde risken för utslagning på 
fredsförläggningsplatsen. Enligt hans bedömning fanns det stor risk, även med bara två 
divisioner, att en del *ygplan på F &' aldrig skulle kunna utnyttjas vid ett hastigt inlett 
krig, eftersom de inte skulle hinna spridas till krigsbaserna eller beredas skydd på Sö-
derhamnsbasen. F &' var O-bas för en spaningsdivision, varför spridningsmöjligheterna 
för AJ $% inom basen var starkt begränsade. Tilldelningen av A $!A hade redan tidigare 
styrts så att F &' har färre plan än F ( och F %."%

För att få jämn förslitning på hela *ygplans*ottan )ck F % utnyttja F &':s *ygplan 
tills personalen där hade utbildats på den nya typen. Ur den första serien tilldelades F % 
därför '$ *ygplan och F &' !". Alla *ygplan till och med $%+%& kom dock att levereras 
till F % och av dessa överfördes &$ stycken senare till F &'. Den slutliga fördelningen ef-
ter avgångar förväntades den & juli &,%% bli: F (, $' *ygplan, F %, $' *ygplan, och F &', 
!# *ygplan."#

De första elva Viggenplanen anlände till F % &,%$ och ett år senare hade *ottiljen 
full uppsättning. Åren &,%"–&,%' följde ombeväpning av F &':s två divisioner och &,%%–
&,%# )ck de två divisionerna vid F ( sina *ygplan. Antalet AJ $% var som störst &,%%, då 
*ygvapnet disponerade ,& stycken. &,#' fanns #$ *ygplan kvar och &,,+ hade antalet 
sjunkit till strax under #+. Detta räckte till krigsdivisioner med &"–&' *ygplan vardera.",

Viggen blev inte det enhets*ygplan man först tänkt. J:et i typbeteckningen AJ $% 
stod visserligen för jakt, men betydde inte mycket i verkligheten. När attackroboten 
RB &'F, som var avsedd för JAS $, Gripen, började levereras innan själva *ygplanen 
kom i tjänst uppstod idén att modi)era fpl $% till enhets*ygplan. Den nya versionen 
kallades AJS $% och försågs med kraftigt utökad datorkraft för att kunna bära RB &'F. 
Beslutet att modi)era AJ $% och SF $%/SH $% till AJS $% togs i slutet av &,#+-talet se-
dan det hade visat sig att de förändringar som var nödvändiga för att införa RB &'F 
även skulle kunna medge beväpning av spaningsversionerna och utökad beväpning av 
attackversionen.

Samtliga *ygplan av typerna AJ $%, SF $% och SH $% skulle modi)eras till samma 
standard och därmed få samma förmåga att lösa uppgifterna attack, jakt och spaning. 
Den operativa handlingsfriheten förväntades öka och samtidigt skulle angriparens 
ovisshet öka om i vilken roll *ygplanen från gång till gång verkade. Vidare ville man 
öka kostnadse-ektiviteten genom samordningsvinster inom områdena utbildning och 
underhåll. AJS $% skulle också fungera som en introduktion till JAS $, Gripen. Ett pro-
blem var dock att ledningssystemen behövde utvecklas för att kunna leda AJS-förband, 
men detta kom att lösas snabbare än förväntat.

Modi)eringen innebar en utökad förmåga att bära olika typer av vapen. Enligt de 
ursprungliga planerna skulle AJ $% nu även kunna bära RB &'F, RB !" och RB %", 
samt bombkapsel, och antalet RB %' utökades jämfört med tidigare. SH $%, som ti-
digare endast hade kunnat bära RB +", och SF $% skulle nu även kunna utrustas med 
RB &'F, RB !" och RB %", automatkanonkapslar, raketkapslar, bomber och bomb-
kapslar. Samtliga AJS $% skulle alltså kunna bära sex RB !"J eller fyra RB %" i luftför-

plus SK 37 på F 15, och en (alternativt två) divisioner på F 6. CE 1 ansåg emellertid
att F 15 hade ett geografiskt mycket utsatt läge när det gällde risken för utslagning på
fredsförläggningsplatsen. Enligt hans bedömning fanns det stor risk, även med bara två
divisioner, att en del flygplan på F is aldrig skulle kunna utnyttjas vid ett hastigt inlett
krig, eftersom de inte skulle hinna spridas till krigsbaserna eller beredas skydd på Sö-
derhamnsbasen. F is var 0-bas för en spaningsdivision, varför spridningsmöjligheterna
för AJ 37 inom basen var starkt begränsade. Tilldelningen av A 32A hade redan tidigare
styrts så att F 15 har färre plan än F 6 och F 7.47

För att a jämn förslitning på hela flygplansflottan fick F 7 utnyttja F 15:s flygplan
tills personalen där hade utbildats på den nya typen. Ur den första serien tilldelades F 7
därför 53 flygplan och F 15 24. Alla flygplan till och med 37071 kom dock att levereras
till F 7 och av dessa överfördes 13 stycken senare till F is. Den slutliga fördelningen ef-
ter avgångar förväntades den 1 juli 1977 bli: F 6, 35 flygplan, F 7, 35 flygplan, och F 15,
28 flygplan.48

De första elva Viggenplanen anlände till F 7 1973 och ett år senare hade flottiljen
full uppsättning. Åren 1974-1975 följde ombeväpning av F 15:s två divisioner och 1977-
1978 fick de två divisionerna vid F 6 sina flygplan. Antalet AJ 37 var som störst 1977, då
flygvapnet disponerade 91 stycken. 1985 fanns 83 flygplan kvar och 1990 hade antalet
sjunkit till strax under 80. Detta räckte till krigsdivisioner med 14-15 flygplan vardera.49

Viggen blev inte det enhetsflygplan man först tänkt. J:et i typbeteckningen AJ 37
stod visserligen för jakt, men betydde inte mycket i verkligheten. När attackroboten
RB ,5F, som var avsedd för JAS 39 Gripen, började levereras innan själva flygplanen
kom i tjänst uppstod iden att modifiera fpl 37 till enhetsflygplan. Den nya versionen
kallades AJS 37 och försågs med kraftigt utökad datorkraft for att kunna bära RB 15F.
Beslutet att modifiera AJ 37 och SF 37/SH 37 till AJS 37 togs i slutet av 1980-talet se-
dan det hade visat sig att de förändringar som var nödvändiga för att införa RB 15F
även skulle kunna medge beväpning av spaningsversionerna och utökad beväpning av
attackversionen.

Samtliga flygplan av typerna AJ 37, SF 37 och SH 37 skulle modifieras till samma
standard och därmed få samma förmåga att lösa uppgifterna attack, jakt och spaning.
Den operativa handlingsfriheten förväntades öka och samtidigt skulle angriparens
ovisshet öka om i vilken roll flygplanen från gång till gång verkade. Vidare ville man
öka kostnadseffektiviteten genom samordningsvinster inom områdena utbildning och
underhåll. AJS 37 skulle också fungera som en introduktion till JAS 39 Gripen. Ett pro-
blem var dock att ledningssystemen behövde utvecklas för att kunna leda AJS-förband,
men detta kom att lösas snabbare än förväntat.

Modifieringen innebar en utökad förmåga att bära olika typer av vapen. Enligt de
ursprungliga planerna skulle AJ 37 nu även kunna bära RB 15F, RB 24 och RB 74,
samt bombkapsel, och antalet RB 75 utökades jämfört med tidigare. SH 37, som ti-
digare endast hade kunnat bära RB 04, och SF 37 skulle nu även kunna utrustas med
RB ,5F, RB 24 och RB 74, automatkanonkapslar, raketkapslar, bomber och bomb-
kapslar. Samtliga AJS 37 skulle alltså kunna bära sex RB 2.4J eller fyra RB 74 i luftför-
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svarsfunktionen, och två RB $"E eller RB %&F, raketkapslar, bombkapslar och bomber 
i attackfunktionen.

Bombkapseln BK (DWS '#) var en ny typ av vapen, som egentligen anska(ats för 
JAS '# Gripen. Den fälldes omkring %$ km från målet och navigerade sedan själv fram 
till målet, där den spred substridsdelar över ett större område. Verkan mot mjuka och 
halvhårda mål var bättre än med sprängbomber och anfallsmetoden var mindre risk-
fylld för det anfallande )ygplanet.

En möjlig variant var två RB !"J, två RB *" och två RB $&A, vilket skulle medföra 
en mångsidig förmåga att anfalla luftmål, och med full attacklast kunde alltid minst två 
RB !" medföras för självförsvar. Utöver de modi+eringar som rörde olika vapenalter-
nativ diskuterades en rad andra förändringar på motmedelssidan, ljudinformation till 
föraren, taktisk indikator, spaningskapsel, datorbaserat planerings- och utvärderings-
system, med mera.

Vapenkapacitet för AJS 37 enligt planering 199150

Attackvapen Luftmålsvapen

AJ 37 4 raketkapslar
8 bomber
2 RB 04
2 RB 75

2 akankapslar
2 RB 05A
2 RB 24

SH 37 2 RB 04 1 RB 24

SF 37 -- 2 RB 24

AJS 4 raketkapslar
8 bomber
4 bombkapslar
2 RB 04E*
2 RB 15F
4 RB 75**

2 akankapslar
2 RB 05A**
6 RB 24J
4 RB 74

* Ej f d SF 37       ** Endast f d AJ 37

I takt med att )ygvapnets budget krympte och världsläget förändrades så minskade 
också ambitionerna med AJS '*-modi+eringen. Av kostnadsskäl modi+erades SF '* 
inte fullt ut, utan +ck endast jaktförmåga med sex robotar, och i spaningsrollen blev 
gamla AJ '* inte likvärdig med SH '*. Det var främst utförandet på radar och radarin-
dikator som skiljde, medan mjukvaran i stort sett var densamma. Den kanske vikti-
gaste faktorn i sammanhanget var det förändrade säkerhetspolitiska läget. Alla )ygplan 
modi+erades därför inte, utan i själva verket blev det bara ", AJ '*, %' SH '* och !& 
SF '* som byggdes om. Eftersom de inte +ck samma standard kom de att kallas AJS '*, 
AJSH '* och AJSF '*.

I slutet av %##' )ög !. divisionen F * med enbart AJS '* och även %. divisionen hade 

svarsfunktionen, och två RB o4E eller RB 15F, raketkapslar, bombkapslar och bomber
i attackfunktionen.

Bombkapseln BK (DWS 39) var en ny typ av vapen, som egentligen anskaffats för
JAS 39 Gripen. Den fälldes omkring io km från målet och navigerade sedan själv fram
till målet, där den spred substridsdelar över ett större område. Verkan mot mjuka och
halvhårda mål var bättre än med sprängbomber och anfallsmetoden var mindre risk-
fylld för det anfallande flygplanet.

En möjlig variant var två RB 24J, två RB 74 och två RB o5A, vilket skulle medföra
en mångsidig förmåga att anfalla luftmål, och med full attacklast kunde alltid minst två
RB 24 medföras för självförsvar. Utöver de modifieringar som rörde olika vapenalter-
nativ diskuterades en rad andra förändringar på motmedelssidan, ljudinformation till
föraren, taktisk indikator, spaningskapsel, datorbaserat planerings- och utvärderings-
system, med mera.

Attackvapen Luftmålsvapen

AJ 37 4 raketkapslar
8 bomber
2 RB 04
2 RB 75

2 akankapslar
2 RB 05A
2 RB 24

SH 37 2 RB 04 1 RB 24

SF 37 -- 2 RB 24

AJS 4 raketkapslar
8 bomber
4 bombkapslar
2 RB 04E*
2 RB 15F
4 RB 75**

2 akankapslar
2 RB 05A**
6 RB 24J
4RB74

Vapenkapacitet för AJS 37 enligt planering 199150

* Ej f d SF 37 * *  Endastf d AI 37

I takt med att flygvapnets budget krympte och världsläget förändrades så minskade
också ambitionerna med AJS 37-modifieringen. Av kostnadsskäl modifierades SF 37
inte fullt ut, utan fick endast jaktförmåga med sex robotar, och i spaningsrollen blev
gamla AJ 37 inte likvärdig med SH 37. Det var främst utförandet på radar och radarin-
dikator som skiljde, medan mjukvaran i stort sett var densamma. Den kanske vikti-
gaste faktorn i sammanhanget var det förändrade säkerhetspolitiska läget. Alla flygplan
modifierades därför inte, utan i själva verket blev det bara 48 AJ 37, 13 SH 37 och 25
SF 37 som byggdes om. Eftersom de inte fick samma standard kom de att kallas AJS 37,
AJSH 37 och AJSF 37.

I slutet av 1993 flög 2. divisionen F 7 med enbart AJS 37 och även I. divisionen hade
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fått några stycken, medan $. divisionen F % disponerade cirka åtta AJS &'. Utbildning av 
(ygförarna i ”alternativa” roller hade nått längst på F $#, där är alla förare var utbildade 
för spaningsuppgifter och under våren $))* följde utbildning i attackrollen. Omskol-
ning av $. divisionen F !$ följde $))* och påbörjades då också vid F $" och F $'. Över-
gången till AJS &'-status skulle vara helt färdig till juli $))%. Den första serieeditionen 
av datorprogrammet för AJS blev klar $))"."$

De båda AJ &'-divisionerna vid F % drogs in $))&. Tidigare hade antalet (ygplan 
räckt till cirka $* per division, men genom minskningen av antalet divisioner till fyra 
fanns nu nästan !# (ygplan per division. Den hårdvarumässiga konverteringen av AJ &' 
till AJS &' pågick $))$-)* och (ygplanen fördelades därefter på F ', F $" och F !$ Luleå, 
samt på F $# Ängelholm, som övertog ansvaret för den ena division från F % $))&. När 
E $ lades ned $))" fanns *+ AJS &' och !) AJ &' kvar i tjänst. Konverteringen av SH &' 
och SF &' genomfördes först under perioden $))"–$))'."!

Under Lansenepoken hade (ygvapnet haft gott om (ygplan och vapen och det sov-
jetiska (ygets räckvidd hade varit otillräcklig. När AJ &' kom i tjänst ,ck (ygvapnet 
visserligen ännu bättre materiel, men man hamnade ändå i ett sämre läge. Sovjet hade 
också höjt kvaliteten på sina (ygsystem och framförallt fått (ygplan med utökad räck-
vidd, och medan antalet (ygplan och vapen minskade i Sverige så ökade numerären i 
Sovjetunionen och Öststaterna."&

AJ &' var ett fältmässigt (ygplan och (ygvapnet kunde ofta med stolthet visa upp 
klargöringstider som andra länders (ygvapen inte kom i närheten av. En eller två tekni-
ker kunde tillsammans med fem värnpliktiga tanka och klargöra ett (ygplan med tung 
beväpning på $#–$" minuter, vilket var mindre än halva den tid som var normalt i andra 
länder. Klargöringstiden hade förstås stor betydelse för överlevnaden på marken, men 
också för insatsfrekvensen. Det medförde dessutom att det svenska Viggensystemet vid 
jämförelser var mycket kostnadse-ektivt.

Beväpning
! RB #*E
! RB #"A
! RB '"
! RB !* (jaktrobotar)
! automatkanonkapslar med en &# mm Aden Mk * vardera
* raketkapslar med sex $&," cm raketer vardera
fyra lavetter med totalt +–$% stycken $!# kg sprängbomber
+ stycken +# kg lysbomber
(AJS &' även RB $"F och bombkapslar)

SK !"B och SK !"C (SAAB #"$)
Den arbetsgrupp som tillsatts för att ta fram operativa krav för fpl &' Viggen rekom-
menderade i sin rapport i juni $)%$ att skol(ygplanet SAAB $#" borde utnyttjas även 
som lätt attackplan för direkt arméunderstöd."* Till att börja med var (ygstaben inte 

rat några stycken, medan 1. divisionen F 6 disponerade cirka åtta AJS 37. Utbildning av
flygförarna i "alternativa" roller hade nått längst på F io, där är alla förare var utbildade
för spaningsuppgifter och under våren 1994 följde utbildning i attackrollen. Omskol-
ning av I. divisionen F 21 följde 1994 och påbörjades då också vid F 15 och F 17. Över-
gången till AJS 37-status skulle vara helt fårdig till juli 1996. Den första serieeditionen
av datorprogrammet för AJS blev klar 1995.55

De båda AJ 37-divisionerna vid F 6 drogs in 1993. Tidigare hade antalet flygplan
räckt till cirka 14 per division, men genom minskningen av antalet divisioner till fyra
fanns nu nästan w flygplan per division. Den hårdvarumässiga konverteringen av AJ 37
till AJS 37 pågick 1991-94 och flygplanen fördelades därefter på F 7, F is och F 21 Luleå,
samt på F io Ängelholm, som övertog ansvaret för den ena division från F 61993. När
E I lades ned 1995 fanns 48 AJS 37 och 29 AJ 37 kvar i tjänst. Konverteringen av SH 37
och SF 37 genomfördes först under perioden 1995-1997.5'

Under Lansenepoken hade flygvapnet haft gott om flygplan och vapen och det sov-
jetiska flygets räckvidd hade varit otillräcklig. När AJ 37 kom i tjänst fick flygvapnet
visserligen ännu bättre materiel, men man hamnade ändå i ett sämre läge. Sovjet hade
också höjt kvaliteten på sina flygsystem och framförallt fått flygplan med utökad räck-
vidd, och medan antalet flygplan och vapen minskade i Sverige så ökade numerären i
Sovjetunionen och Öststaterna.53

AJ 37 var ett fältmässigt flygplan och flygvapnet kunde ofta med stolthet visa upp
klargöringstider som andra länders flygvapen inte kom i närheten av. En eller två tekni-
ker kunde tillsammans med fem värnpliktiga tanka och klargöra ett flygplan med tung
beväpning på ro—is minuter, vilket var mindre än halva den tid som var normalt i andra
länder. Klargöringstiden hade förstås stor betydelse för överlevnaden på marken, men
också för insatsfrekvensen. Det medförde dessutom att det svenska Viggensystemet vid
jämförelser var mycket kostnadseffektivt.

Beväpning
2 RB o4E
2 RB osA
2 RB 75
2 RB 24 (jaktrobotar)
2 automatkanonkapslar med en 3o mm Aden Mk 4 vardera
4 raketkapslar med sex 13,5 cm raketer vardera
fyra lavetter med totalt 8-16 stycken 120 kg sprängbomber
8 stycken 8o kg lysbomber
(AJS 37 även RB 15F och bombkapslar)

SK 6oB och SK 6oC (SAAB ios)
Den arbetsgrupp som tillsatts för att ta fram operativa krav för fpl 37 Viggen rekom-
menderade i sin rapport i juni 1961 att skolflygplanet SAAB ros borde utnyttjas även
som lätt attackplan för direkt armeunderstöd.54 Till att börja med var flygstaben inte
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speciellt intresserad av dessa idéer, eftersom man var rädd att en sådan satsning skulle 
minska anslagen till Viggenprojektet. Attackutredningen #$%$ kom emellertid fram till 
att SK %& möjligen skulle kunna användas som ett komplement till AJ '( vid insatser 
mot gränsinvasion i Övre Norrland.

Den beväpning som var aktuell var alternativen två stycken RB &", sex #!& kg spräng-
bomber, tolv #'," attackraketer och två '& mm automatkanoner. Man ansåg dock att 
)ygplanet skulle vara mycket sårbart under )ygning till och från målet, eftersom fartre-
surserna var dåliga och alla former av motmedel saknades. Teoretiskt räknade man fram 
att en SK %&-förare skulle komma att löpa sju gånger så stor risk att bli nedskjuten som 
en Viggenförare! I verkligheten var det för förare utbildade i lätt attacksystemet möjligt 
att avsevärt minska denna risk genom användning av anpassad taktik. Dessutom skulle 
)ygplanet i huvudsak uppträda över eget territorium mot en *ende som inte etablerat 
något fast luftförsvar.

Det var främst företrädare för armén som drev på utvecklingen av attackversionen 
av SK %&, som man refererade till som ”A %&”, trots att detta inte var någon o+ciell 
typbeteckning. Under förutsättning att attackversionen av SK %& inte belastade samma 
medel som var öronmärkta för AJ '( bestämde man sig till sist för att satsa även på det-
ta projekt."" Utöver %& )ygplan i ren skolversion (SK %&A) beställdes %& SK %&B med 
installationer för attackuppdraget, samt '& SK %&C, vilka utöver attackutrustningen 
skulle ha en kameranos för spaningsuppdrag. SK %&A skulle i krig användas som sam-
bandsplan och i fred skulle samtliga )ygplan användas som skol)ygplan.

Man avsåg att sätta upp fem divisioner lätt attack med SK %&B och SK %&C i krigs-
organisationen. Varje division skulle disponera tolv operativa )ygplan och personalstyr-
kan inkluderade #% )ygförare. Beväpningen skulle normalt utgöras av tolv stycken #'," 
cm attackraketer eller två '& mm automatkanoner monterade i akankapslar som bars 
under vingarna. De tidigare planerade alternativen med attackrobotar och bomber ut-
gick och i stället tillkom ett alternativ med sex stycken #,," cm attackraketer."%

Akankapslarna var av samma typ som användes på AJ '(. En första beställning om 
#!& stycken gjordes, främst avsedda för SK %&, med option på ytterligare ##!, och leve-
ranserna började i augusti #$(&. Automatkanonen kunde användas mot helikoptrar och 
transport)ygplan på upp till ' &&& m höjd, mindre sjömål, )ygplan på marken, fordon 
och materiel. Attackraketerna var av samma typ som tidigare använts på A '!A Lansen.

Med last hade SK %& en maximal hastighet av omkring %&& km/h och det visade sig 
vid beräkningar att den totala attacke-ekt som var möjlig att uppnå med SK %&-för-
band var starkt beroende av motverkansmiljön. Om målet var skyddat av luftvärnsro-
botar blev SK %&-förbandens totala attacke-ekt liten. Bättre e-ekt kunde uppnås mot 
luftvärnskanonförsvarade mål."(

#$(& hade CE # (Gösta Odqvist ) i ett yttrande över attackutredning #$%$ förordat 
att SK %& inte skulle utrustas med RB &""., men tolv år senare, våren #$.!, föreslog CE # 
(Erik Nygren) att möjligheterna att utrusta en division (#" )ygplan) SK %& med RB &" 
skulle undersökas. Anledningen var att man ville att en motståndare skulle tvingas räk-
na med att även SK %& kunde utföra bekämpning med RB &".

speciellt intresserad av dessa ideer, eftersom man var rädd att en sådan satsning skulle
minska anslagen till Viggenprojektet. Attackutredningen 1969 kom emellertid fram till
att SK 6o möjligen skulle kunna användas som ett komplement till AJ 37 vid insatser
mot gränsinvasion i Övre Norrland.

Den beväpning som var aktuell var alternativen två stycken RB 05, sex 120 kg spräng-
bomber, tolv 13,5 attackraketer och två 3o mm automatkanoner. Man ansåg dock att
flygplanet skulle vara mycket sårbart under flygning till och från målet, eftersom fartre-
surserna var dåliga och alla former av motmedel saknades. Teoretiskt räknade man fram
att en SK 6o-förare skulle komma att löpa sju gånger så stor risk att bli nedskjuten som
en Viggenförare! I verkligheten var det för förare utbildade i lätt attacksystemet möjligt
att avsevärt minska denna risk genom användning av anpassad taktik. Dessutom skulle
flygplanet i huvudsak uppträda över eget territorium mot en fiende som inte etablerat
något fast luftförsvar.

Det var främst företrädare för armen som drev på utvecklingen av attackversionen
av SK 6o, som man refererade till som "A 6o", trots att detta inte var någon officiell
typbeteckning. Under förutsättning att attackversionen av SK 6o inte belastade samma
medel som var öronmärkta för AJ 37 bestämde man sig till sist för att satsa även på det-
ta projekt.55 Utöver 6o flygplan i ren skolversion (SK 6oA) beställdes 6o SK 6oB med
installationer för attackuppdraget, samt 3o SK 6oC, vilka utöver attackutrustningen
skulle ha en kameranos för spaningsuppdrag. SK 6oA skulle i krig användas som sam-
bandsplan och i fred skulle samtliga flygplan användas som skolflygplan.

Man avsåg att sätta upp fem divisioner lätt attack med SK 6oB och SK 6oC i krigs-
organisationen. Varje division skulle disponera tolv operativa flygplan och personalstyr-
kan inkluderade 16 flygförare. Beväpningen skulle normalt utgöras av tolv stycken 13,5
cm attackraketer eller två 3o mm automatkanoner monterade i akankapslar som bars
under vingarna. De tidigare planerade alternativen med attackrobotar och bomber ut-
gick och i stället tillkom ett alternativ med sex stycken 14,5 cm attackraketer.56

Akankapslarna var av samma typ som användes på AJ 37. En första beställning om
120 stycken gjordes, främst avsedda för SK 6o, med option på ytterligare 112, och leve-
ranserna började i augusti 1970. Automatkanonen kunde användas mot helikoptrar och
transportflygplan på upp till 3 000 m höjd, mindre sjömål, flygplan på marken, fordon
och materiel. Attackraketerna var av samma typ som tidigare använts på A 32A Lansen.

Med last hade SK 6o en maximal hastighet av omkring 600 km/h och det visade sig
vid beräkningar att den totala attackeffekt som var möjlig att uppnå med SK 6o-för-
band var starkt beroende av motverkansmiljön. Om målet var skyddat av luftvärnsro-
botar blev SK 6o-förbandens totala attackeffekt liten. Bättre effekt kunde uppnås mot
luftvärnskanonförsvarade mål.57

1970 hade CE 1 (Gösta Odqvist ) i ett yttrande över attackutredning 1969 förordat
att SK 6o inte skulle utrustas med RB 0558, men tolv år senare, våren 1982, föreslog CE 1
(Erik Nygren) att möjligheterna att utrusta en division (is flygplan) SK 6o med RB 05
skulle undersökas. Anledningen var att man ville att en motståndare skulle tvingas räk-
na med att även SK 6o kunde utföra bekämpning med RB 05.
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Underlag för provutrustning av ett #ygplan hade tagits fram av FMV-F $%&' och 
provskjutningar hade tidigare utförts. Nödvändigt kablage fanns redan i samtliga 
SK ('B och SK ('C. Sju styrspaksenheter för SK (' fanns, men kodenheter och sän-
darenheter hade endast tillverkats för AJ )*. Leverans av saknad materiel kunde på-
börjas tidigast två år efter beställning. Besättningen på robotbeväpnade #ygplan skulle 
utgöras av förare och skytt. Grundutbildning i form av $ ''' skott i RB '"-simulator 
krävdes, därefter skjutning av Bantamrobot och en skarp RB '" per skytt. Några för-
råd för RB '" fanns inte vid den lätta attackens baser och förslaget genomfördes inte "%.

I själva verket levererades alla $"' beställda #ygplan mellan åren $%(( och $%(& i 
grundversionen SK ('A och först i efterhand modi+erades ,( stycken till versionen 
SK ('B. Detta skedde med början $%*' och den första ”prototypen” SK ('B/C #ög i 
februari det året. Ytterligare )' #ygplan modi+erades till SK ('C från $%*$. Modi+e-
ringsarbetet utfördes av Centrala Flygverkstaden i Malmslätt. Ett studium av #ygpla-
nen serienummer visar att man sannolikt utgått från att (' #ygplan skulle konverteras 
till SK ('B, men att man avbröt arbetet efter ,( #ygplan.('

SK ('B och SK ('C utrustades med ett optiskt gyrosikte av typ ,E/(', registrerka-
mera RKA ,! och sex vapenbalkar, i vilka sex stycken (,) cm övningsraketer, sex $,," cm 
pansarraketer, tolv $)," cm sprängraketer, eller två akankapslar kunde hängas. SK ('C 
var dessutom försedd med spaningskamera SKA!%, handkamera HK $'$ med parke-
ringsdon och #ygbandspelare FB *.($

Endast en fredsdivision sattes upp med SK ('B/C, ). divisionen på F !$ i Luleå. 
Den blev organiserad i januari $%*) och fanns kvar till december $%&!. Den taktik som 
utvecklades innebar att en samverkansorganisation med radiobilar inrättades som rap-
porterade lämpliga mål till #ygplanen. Vissa förutbestämda mål, som broar och käns-
liga vägavsnitt, kunde anfallas och patrullerande SK ('-grupper (fyra #ygplan) kunde 
jaga mål längs landsvägar och järnvägar. Även bekämpning av helikopterförband in-
gick i krigsuppgiften.

SAAB SK 60 i rollen som lätt attackplan. Foto I Thuresson via SFF.SAAB SK 60 i rollen som lätt attackplan. Foto I Thuresson via SFF.

Underlag för provutrustning av ett flygplan hade tagits fram av FMV-F 1980 och
provskjutningar hade tidigare utförts. Nödvändigt kablage fanns redan i samtliga
SK 6oB och SK 6oC. Sju styrspaksenheter för SK 6o fanns, men kodenheter och sän-
darenheter hade endast tillverkats för AJ 37. Leverans av saknad materiel kunde på-
börjas tidigast två år efter beställning. Besättningen på robotbeväpnade flygplan skulle
utgöras av förare och skytt. Grundutbildning i form av 1000 skott i RB os-simulator
krävdes, därefter skjutning av Bantamrobot och en skarp RB os per skytt. Några för-
råd för RB os fanns inte vid den lätta attackens baser och förslaget genomfördes inte 59.

I själva verket levererades alla 'so beställda flygplan mellan åren 1966 och 1968 i
grundversionen SK 6oA och först i efterhand modifierades 46 stycken till versionen
SK 6oB. Detta skedde med början 1970 och den första "prototypen" SK 6oB/C flög i
februari det året. Ytterligare 3o flygplan modifierades till SK 6oC från 1971. Modifie-
ringsarbetet utfördes av Centrala Flygverkstaden i Malmslätt. Ett studium av flygpla-
nen serienummer visar att man sannolikt utgått från att 6o flygplan skulle konverteras
till SK 6oB, men att man avbröt arbetet efter 46 flygplan."

SK 6oB och SK 6oC utrustades med ett optiskt gyrosikte av typ 4E/6o, registrerka-
mera RICA 42 och sex vapenbalkar, i vilka sex stycken 6,3 cm övningsraketer, sex 14,5 cm
pansarraketer, tolv 13,5 cm sprängraketer, eller två akankapslar kunde hängas. SK 6oC
var dessutom försedd med spaningskamera SKA29, handkamera HK jo, med parke-
ringsdon och flygbandspelare FB 7.61

Endast en fredsdivision sattes upp med SK 6oB/C, 3. divisionen på F 21 i Luleå.
Den blev organiserad i januari 1973 och fanns kvar till december 1982. Den taktik som
utvecklades innebar att en samverkansorganisation med radiobilar inrättades som rap-
porterade lämpliga mål till flygplanen. Vissa förutbestämda mål, som broar och käns-
liga vägavsnitt, kunde anfallas och patrullerande SK 6o-grupper (fyra flygplan) kunde
jaga mål längs landsvägar och järnvägar. Även bekämpning av helikopterförband in-
gick i krigsuppgiften.
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An$ygning skedde i utdragen gruppering. Upptagning för $ankanfall skedde med 
%& graders kursavvikelse, så sent som möjligt. Under maximalt fyra sekunders rakbana 
mot målet skulle vapnen avfyras, varefter det gällde att åter ta sig ned på lägsta höjd för 
att $yga hem till basen. Vid anfall mot tågsätt i rörelse hade det första $ygplanet i for-
meringen till uppgift att markera ett upptäckt mål, varefter i tur och ordning $ygplan 
två, tre och fyra, och till sist ett, anföll från olika riktningar.

Besättningen bestod av förare och navigatör, men vid uppträdande i fyrgrupp, vilket 
var det vanliga, räckte det med ett $ygplan med navigatör. Navigeringen skedde utan 
elektroniska hjälpmedel och det mesta av $ygningen genomfördes på lägsta höjd. De 
$ygplan som hade kameranos (SK %&C) kunde fotografera anfallsresultat och även an-
dra spaningsuppdrag förekom.%!

SK %& hade i originalutförande svaga motorer och varma dagar kunde marginaler-
na vara små i samband med start med full last. Startsträckan var ' (&& m (vid + !"°C). 
Automatkanonkapslarna kunde därför vid behov nödfällas för att lätta $ygplanet. Vid 
skjutning med kanonerna påverkades hela $ygplanet och vid eldavbrott på ena kano-
nen girade $ygplanet kraftig, varvid kulorna spreds okontrollerat om inte avtryckaren 
omedelbart släpptes.%#

Originalmotorerna var av typ RM ). En förlängning av $ygplanens driftstid erhölls 
genom modi*ering av vingbalkarna och efter beslut att SK %& skulle vidmakthållas till 
efter år !&'& beställdes i oktober '))# motorbyte på ''", senare minskat till '&% $yg-
plan. Den nya motorn var av typ RM '" (Williams Rolls FJ ++). SK %&B nr %&&,! ut-
togs som prov$ygplan för ombyggnaden och övriga $ygplan *ck nya motorer under 
andra halvan av nittiotalet.%+

Signaturen ”H.N.” skrev '),+ i Flygvapennytt angående lärdomar från Yom Kippur-
kriget året innan och varnade för ”övertro på SK %&:s förmåga”. ”I $ygvapnet är man 
nog medveten om den ganska långsamma SK %&:s sårbarhet i hård krigsmiljö. Men 
kanske *nns bland andra representanter inom försvaret en icke berättigad alltför hög 
förväntan på att enklare $ygande system kan uträtta stora saker.”%"

Flygplanets låga fart medförde emellertid, kombinerat med mycket god sikt framåt, 
att $ygning kunde ske på absolut lägsta höjd, vilket länge gav tillräckligt bra överlev-
nadsmöjligheter om det taktiska uppträdandet anpassades efter hotbilden. Navigatö-
ren hade också plats att hantera kartor med stor upplösning, vilket gav precision i både 
navigering och anfall.%%

Sammanfattningsvis kan man nog säga att SK %& var sårbart som attack$ygplan, 
men att man genom anpassning av taktiken lyckades hitta ett sätt att använda $ygpla-
net som fungerade i den hotmiljö man kunde räkna med i aktuellt operationsområde 
under '),&- och ')(&-talen.

Beväpning
'! stycken '#," cm attackraketer, alternativt fyra stycken '#," cm och fyra stycken '+," 
cm attackraketer, eller sex stycken '+," cm attackraketer
! stycken #& mm automatkanoner monterade i kapslar

Anflygning skedde i utdragen gruppering. Upptagning för flankanfall skedde med
6o graders kursavvikelse, så sent som möjligt. Under maximalt fyra sekunders rakbana
mot målet skulle vapnen avfyras, varefter det gällde att åter ta sig ned på lägsta höjd för
att flyga hem till basen. Vid anfall mot tågsätt i rörelse hade det första flygplanet i for-
meringen till uppgift att markera ett upptäckt mål, varefter i tur och ordning flygplan
två, tre och fyra, och till sist ett, anföll från olika riktningar.

Besättningen bestod av förare och navigatör, men vid uppträdande i fyrgrupp, vilket
var det vanliga, räckte det med ett flygplan med navigatör. Navigeringen skedde utan
elektroniska hjälpmedel och det mesta av flygningen genomfördes på lägsta höjd. De
flygplan som hade kameranos (SK 6oC) kunde fotografera anfallsresultat och även an-
dra spaningsuppdrag förekom."

SK 6o hade i originalutförande svaga motorer och varma dagar kunde marginaler-
na vara små i samband med start med full last. Startsträckan vari 800 m (vid + 25°C).
Automatkanonkapslarna kunde därför vid behov nödfällas för att lätta flygplanet. Vid
skjutning med kanonerna påverkades hela flygplanet och vid eldavbrott på ena kano-
nen girade flygplanet kraftig, varvid kulorna spreds okontrollerat om inte avtryckaren
omedelbart släpptes.63

Originalmotorerna var av typ RM 9. En förlängning av flygplanens driftstid erhölls
genom modifiering av vingbalkarna och efter beslut att SK 6o skulle vidmakthållas till
efter år 2010 beställdes i oktober 1993 motorbyte på 115, senare minskat till 106 flyg-
plan. Den nya motorn var av typ RM 15 (Williams Rolls FJ 44). SK 6oB nr 60072 ut-
togs som provflygplan för ombyggnaden och övriga flygplan fick nya motorer under
andra halvan av nittiotalet.64

Signaturen "H.N." skrev 1974 i Flygvapennytt angående lärdomar från Yom Kippur-
kriget året innan och varnade för "övertro på SK 6o:s förmåga". "I flygvapnet är man
nog medveten om den ganska långsamma SK 6o:s sårbarhet i hård krigsmiljö. Men
kanske finns bland andra representanter inom försvaret en icke berättigad alltför hög
förväntan på att enklare flygande system kan uträtta stora saker."65

Flygplanets låga fart medförde emellertid, kombinerat med mycket god sikt framåt,
att flygning kunde ske på absolut lägsta höjd, vilket länge gav tillräckligt bra överlev-
nadsmöjligheter om det taktiska uppträdandet anpassades efter hotbilden. Navigatö-
ren hade också plats att hantera kartor med stor upplösning, vilket gav precision i både
navigering och anfall."

Sammanfattningsvis kan man nog säga att SK 6o var sårbart som attackflygplan,
men att man genom anpassning av taktiken lyckades hitta ett sätt att använda flygpla-
net som fungerade i den hotmiljö man kunde räkna med i aktuellt operationsområde
under 1970- och 1980-talen.

Beväpning
12 stycken 13,5 cm attackraketer, alternativt fyra stycken 13,5 cm och fyra stycken 14,5
cm attackraketer, eller sex stycken 14,5 cm attackraketer
2 stycken 3o mm automatkanoner monterade i kapslar
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SAAB B!LA
B$LA var projektbeteckning för ett attack%ygplan som aldrig lämnade ritbordet. Av 
%ygvapnets %ygplanstyper stod AJ $& Viggen enligt en studie gjord i början av '(&)-ta-
let först i tur att ersättas. Samtidigt behövde SAAB ett nytt militärt utvecklingsuppdrag. 
Flygstaben betecknade studerade modi*eringar av existerande %ygplan med bokstaven 
A och ett nummer. A! (A!), A!', och så vidare) betecknade exempelvis ett modi*erat 
%ygplan $&. Bokstaven B användes för helt nya %ygplanstyper och utländska alterna-
tiv betecknades med ett C. Si+ran angav storleksklassen (' – stora %ygplan, ! – medel-
stora %ygplan, $ – lätta %ygplan, # – skol%ygplan med viss attackkapacitet) och “LA” 
betecknade lätt attack.

Studieverksamheten startade '(&' och projektet B$LA var aktuellt under perioden 
'(&,–'(&(. I fredstid skulle %ygplanet användas som skol%ygplan och i krig skulle B$LA 
kunna uppträda på lägsta höjd både dag och natt (sikt dagtid ned till " km). Små och 
rörliga mål skulle kunna upptäckas och bekämpas. Flygplanet skulle ha en helt an-
nan överlevnadssannolikhet än SK ,) och skulle kunna verka även vid kraftig *entlig 
motverkan.

Huvuduppgiften var understöd av arméförband och attack mot sjömål på begränsat 
avstånd från vår kust. Vidare ingick luftförsvarsuppgifter mot luftlandsättningsföretag 
med transport%ygplan och helikoptrar, varvid ”stor återhållsamhet ska förutsättas vid 
insats mot jakteskorterade företag”, samt spaning före och efter attackanfall, begränsad 
taktisk spaning och kustövervakning.

Flygplanet skulle operera i rote eller grupp, under mörker enskilt, och med extremt 
låghöjdsuppträdande: !) m över land och ') m över öppet vatten, i mörker skulle ')) 
m över %ack terräng och !)) m över kuperad terräng eftersträvas. Undanmanövrer med 
hög lastfaktor skulle kunna utföras. Prioriterade mål var landstigningsfartyg, handels-
fartyg, svävare, transport%ygplan och helikoptrar i luften, pontonbroar, bro- och väg-
byggnadsförband, fordonskolonner, bandgående artilleri, pansarfordon, stridsvagnar 
och hårda röjningstäter.

B$LA var tänkt att ersätta SK ,)B/C och delvis ersätta/komplettera AJ $& och åtta 
eller nio divisioner skulle tillverkas. Prestanda var måttliga (M ),-–),( på låg höjd). Ba-
sering skulle ske på primitiva vägbaser och förutom förmåga att starta från &)) m långa 
asfalterade raksträckor var ett viktigt krav att %ygplanet skulle kunna taxa på grusvä-
gar och på gräs. För att planet skulle kunna dras eller skjutas ut i skogen för att göm-
mas krävdes lågtrycksdäck och inbyggda startapparater. Enligt %ygstabens beräkningar 
fanns i landet över tusen möjliga start- och landningssträckor av den typ som behövdes.

Nosmonterad FLIR (Forward Looking Infrared Sensor) skulle användas för målspa-
ning och en automatisk målupptäcktsfunktion skulle visa in IR-styrda lätta attackrobo-
tar. Attackrobotarna var av %era typer med olika räckvidd, främst B-$ med IR-målsökare. 
Dessutom studerades RB &" Maverick, bombkapsel BK'!)) för mjuka mål, attackraket-
kapsel m/&), IR-jaktrobotar och sjömålsrobot (exempelvis Exocet eller Harpoon) som 
alternativ. Spaningskapsel och podmonterad automatkanon fanns också med i bilden. 
Maximal yttre last var $ $)) kg och aktionsradien skulle vara minst $)) km.

SAAB B3LA
B3LA var projektbeteckning för ett attackflygplan som aldrig lämnade ritbordet. Av
flygvapnets flygplanstyper stod AJ 37 Viggen enligt en studie gjord i början av 197o-ta-
let först i tur att ersättas. Samtidigt behövde SAAB ett nytt militärt utvecklingsuppdrag.
Flygstaben betecknade studerade modifieringar av existerande flygplan med bokstaven
A och ett nummer. A2 (A20, Azi, och så vidare) betecknade exempelvis ett modifierat
flygplan 37. Bokstaven B användes för helt nya flygplanstyper och utländska alterna-
tiv betecknades med ett C. Siffran angav storleksklassen (1— stora flygplan, z — medel-
stora flygplan, 3 - lätta flygplan, 4 — skolflygplan med viss attackkapacitet) och "LA"
betecknade lätt attack.

Studieverksamheten startade 1971 och projektet B3LA var aktuellt under perioden
1976-1979. I fredstid skulle flygplanet användas som skolflygplan och i krig skulle B3LA
kunna uppträda på lägsta höjd både dag och natt (sikt dagtid ned till 5 km). Små och
rörliga mål skulle kunna upptäckas och bekämpas. Flygplanet skulle ha en helt an-
nan överlevnadssannolikhet än SK 6o och skulle kunna verka även vid kraftig fientlig
motverkan.

Huvuduppgiften var understöd av armsförband och attack mot sjömål på begränsat
avstånd från vår kust. Vidare ingick luftförsvarsuppgifter mot luftlandsättningsföretag
med transportflygplan och helikoptrar, varvid "stor återhållsamhet ska förutsättas vid
insats mot jakteskorterade företag", samt spaning före och efter attackanfall, begränsad
taktisk spaning och kustövervakning.

Flygplanet skulle operera i rote eller grupp, under mörker enskilt, och med extremt
låghöjdsuppträdande: 20 m över land och io m över öppet vatten, i mörker skulle 'co
m över flack terräng och zoo m över kuperad terräng eftersträvas. Undanmanövrer med
hög lastfaktor skulle kunna utföras. Prioriterade mål var landstigningsfartyg, handels-
fartyg, svävare, transportflygplan och helikoptrar i luften, pontonbroar, bro- och väg-
byggnadsförband, fordonskolonner, bandgående artilleri, pansarfordon, stridsvagnar
och hårda röjningstäter.

B3LA var tänkt att ersätta SK 6oB/C och delvis ersätta/komplettera AJ 37 och åtta
eller nio divisioner skulle tillverkas. Prestanda var måttliga (M o,8-0,9 på låg höjd). Ba-
sering skulle ske på primitiva vägbaser och förutom förmåga att starta från 700 m långa
asfalterade raksträckor var ett viktigt krav att flygplanet skulle kunna taxa på grusvä-
gar och på gräs. För att planet skulle kunna dras eller skjutas ut i skogen för att göm-
mas krävdes lågtrycksdäck och inbyggda startapparater. Enligt flygstabens beräkningar
fanns i landet över tusen möjliga start- och landningssträckor av den typ som behövdes.

Nosmonterad FLIR (Forward Looking Infrared Sensor) skulle användas för målspa-
ning och en automatisk målupptäcktsfunktion skulle visa in IR-styrda lätta attackrobo-
tar. Attackrobotarna var av flera typer med olika räckvidd, främst B83 med IR-målsökare.
Dessutom studerades RB 75 Maverick, bombkapsel BKizoo för mjuka mål, attackraket-
kapsel m/70, IR-jaktrobotar och sjömålsrobot (exempelvis Exocet eller Harpoon) som
alternativ. Spaningskapsel och podmonterad automatkanon fanns också med i bilden.
Maximal yttre last var 3 30o kg och aktionsradien skulle vara minst 30o km.
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Många olika kon#gurationer undersöktes men det man till sist stannade för var ett 
fältmässigt, konventionellt, enmotorigt och tvåsitsigt $ygplan, av vilket en fullskale-
attrapp byggdes. Ursprungligen fanns både en- och tvåsitsiga versioner. Konvertering 
av skolversionen till attack vid hemmaförband #ck ta maximalt %," timmar, för vissa 
vapenalternativ ytterligare " timmar.

Man räknade med att sex divisioner A!& (det vill säga ett vidareutvecklat $ygplan 
%' i budgetversion) och nio divisioner B%LA skulle anska(as, men hösten )*'+ hade 
ekonomin begränsat möjligheterna till endera nio divisioner B%LA och två livstidsför-
längda AJ %'-divisioner, eller sex divisioner A!&M). Det visade sig till sist att inget av 
dessa alternativ rymdes inom försvarets kostnadsramar. Ett försök till samarbete med 
Italien ledde ingen vart och försök gjordes att senarelägga beslutet för att spara pengar. 
Stödet för B%LA minskade och i februari )*'* beslutade regeringen att lägga ned pro-
jektet. Även de enklare varianterna A%+ och Sk! stannade på ritbordet.,'

Det kanske mest intressanta med B%LA-projektet är det bassystem som skulle byggas 
ut speciellt för detta $ygplan. Det var nämligen i praktiken en föregångare till det sena-
re införda bassystemet Bas *&. B%LA skulle normalt kunna starta på '&& m med ) &&& 
kg yttre last () &&& m med upp till tio cm snö på banan) från smala banor och taxibanor 
med minst nio m bredd och även från sju m breda vägar med asfalterade vägrenar vid 
högst !& km/h sidvind. Landningssträckan med ) &&& kg yttre last var maximalt +"& m.

I huvudsak skulle B%LA operera från egna baser. Geogra#skt skulle dessa koncen-
treras till ett antal områden inom landet och inom varje område skulle i princip #n-
nas en eller $era moderbaser av typ %'-bas. På ett maximalt avstånd av "&–)&& km från 
moderbasen skulle #nnas ett antal huvudbaser B%LA med en radie på "–+ km vardera. 
Varje huvudbas B%LA skulle sedan ha en eller två alternativa B%LA-baser på ett avstånd 
av cirka )&–%& km och ett basområde kunde således bestå av hela )&-), B%LA-baser.

Baserna skulle medge insats dygnet runt, även under dåligt väder och de skulle kun-
na stå emot bekämpning med konventionella vapen och begränsad insats av kärnva-

Modell av attack-
!ygplanet B3LA 
med vapenlast. 
Foto SFF.

Modell av attack-
flygplanet B3LA
med vapenlast.
Foto SFE

Många olika konfigurationer undersöktes men det man till sist stannade för var ett
fältmässigt, konventionellt, enmotorigt och tvåsitsigt flygplan, av vilket en fullskale-
attrapp byggdes. Ursprungligen fanns både en- och tvåsitsiga versioner. Konvertering
av skolversionen till attack vid hemmaförband fick ta maximalt 3,5 timmar, för vissa
vapenalternativ ytterligare 5 timmar.

Man räknade med att sex divisioner A20 (det vill säga ett vidareutvecklat flygplan
37 i budgetversion) och nio divisioner B3LA skulle anskaffas, men hösten 1978 hade
ekonomin begränsat möjligheterna till endera nio divisioner B3LA och två livstidsför-
längda AJ 37-divisioner, eller sex divisioner AzoMi. Det visade sig till sist att inget av
dessa alternativ rymdes inom försvarets kostnadsramar. Ett försök till samarbete med
Italien ledde ingen vart och försök gjordes att senarelägga beslutet för att spara pengar.
Stödet för B3LA minskade och i februari 1979 beslutade regeringen att lägga ned pro-
jektet. Även de enklare varianterna A38 och Ska stannade på ritbordet.67

Det kanske mest intressanta med B3LA-projektet är det bassystem som skulle byggas
ut speciellt för detta flygplan. Det var nämligen i praktiken en föregångare till det sena-
re införda bassystemet Bas 9o. B3LA skulle normalt kunna starta på 700 m med 1000
kg yttre last (1000 m med upp till tio cm snö på banan) från smala banor och taxibanor
med minst nio m bredd och även från sju m breda vägar med asfalterade vägrenar vid
högst 20 km/h sidvind. Landningssträckan med 000 kg yttre last var maximalt 85o m.

I huvudsak skulle B3LA operera från egna baser. Geografiskt skulle dessa koncen-
treras till ett antal områden inom landet och inom varje område skulle i princip fin-
nas en eller flera moderbaser av typ 37-bas. På ett maximalt avstånd av 5o—wo km från
moderbasen skulle finnas ett antal huvudbaser B3LA med en radie på 5-8 km vardera.
Varje huvudbas B3LA skulle sedan ha en eller två alternativa B3LA-baser på ett avstånd
av cirka 10-30 km och ett basområde kunde således bestå av hela 10-16 B3LA-baser.

Baserna skulle medge insats dygnet runt, även under dåligt väder och de skulle kun-
na stå emot bekämpning med konventionella vapen och begränsad insats av kärnva-
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pen. Flygplanets spårvidd var satt med tanke på att mindre skogsbilvägar med spårvidd 
!,$ m skulle kunna utnyttjas. B%LA skulle kunna taxa på grusväg och bogseras på gräs-
underlag med &'(((–! ((( kg last och hade därför dubbla hjul och lågt däckstryck.

Där så var möjligt skulle civila fält med minst )(( m bana utnyttjas och i det van-
liga vägsystemet räknade man med att bygga vägbaser med * x *(( m bana. Det skulle 
+nnas ett stort antal enkla, opreparerade klargöringsplatser av packat grus eller mot-
svarande. Kännetecken för B%LA-systemet var: stor spridning inom basen, vägar för 
för,yttning med egen motor, skyddsför,yttning av ,ygplanen mellan klargöringsplat-
serna, rörlig klargörings-, ammunitions- och drivmedelstjänst, samt rörlig service- och 
reparationstjänst. B%LA-kompaniet ska kunna klargöra en halv division (fyra ,ygplan) 
samtidigt.#)

Flygvapennytt skrev &*-- och &*-): ”Vid en jämförelse med aktuella alternativ till 
svenska B%LA går B%LA överlägset segrande ur striden. B%LA inte bara äger alterna-
tiv,ygplanens alla goda egenskaper, B%LA äger betydligt ,er avgörande fördelar. B%LA 
är ett ,ygplan anpassat för Sveriges speci+ka behov – ett ,ygplan i tiden. Byggt för 
framtiden!”

”Ett attack,yg med B%LA som huvudkomponent innebär visserligen en tyngd-

B3LA-projektets bassystem var i praktiken en föregångare till Bas 90 och innebar att !era olika start- och 
landningsbanor skulle "nnas utspridda inom ett och samma basområde. Flygplanet skulle kunna starta på 
700 m från smala banor och taxibanor, samt från 7 m breda vägar. Kartskisser Krigsarkivet.

HUVUDE1.45 BMA

831A BASSYSTEM
5k, to 5000.3

B3LA-projektets bassystem vari praktiken en föregångare till Bas 90 och innebar att flera olika start- och
landningsbanor skulle finnas utspridda inom ett och samma basområde. Flygplanet skulle kunna starta på
700 m från smala banor och taxibanor, samt från 7 m breda vägar. Kartskisser Krigsarkivet.

pen. Flygplanets spårvidd var satt med tanke på att mindre skogsbilvägar med spårvidd
2,4 m skulle kunna utnyttjas. B3LA skulle kunna taxa på grusväg och bogseras på gräs-
underlag med I 000-2 000 kg last och hade därför dubbla hjul och lågt däckstryck.

Där så var möjligt skulle civila fält med minst Soo m bana utnyttjas och i det van-
liga vägsystemet räknade man med att bygga vägbaser med 9 x 90o m bana. Det skulle
finnas ett stort antal enkla, opreparerade klargöringsplatser av packat grus eller mot-
svarande. Kännetecken för B3LA-systemet var: stor spridning inom basen, vägar för
förflyttning med egen motor, skyddsförflyttning av flygplanen mellan klargöringsplat-
serna, rörlig klargörings-, ammunitions- och drivmedelstjänst, samt rörlig service- och
reparationstjänst. B3LA-kompaniet ska kunna klargöra en halv division (fyra flygplan)
samtidigt."

Flygvapennytt skrev 1977 och 1978: "Vid en jämförelse med aktuella alternativ till
svenska B3LA går B3LA överlägset segrande ur striden. B3LA inte bara äger alterna-
tivflygplanens alla goda egenskaper, B3LA äger betydligt fler avgörande fördelar. B3LA
är ett flygplan anpassat för Sveriges specifika behov — ett flygplan i tiden. Byggt för
framtiden!"

"Ett attackflyg med B3LA som huvudkomponent innebär visserligen en tyngd-
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punktsförskjutning, men behöver ingalunda vara någon dramatisk nedklassning av vår 
förmåga att verka avhållande på eller möta en kustinvasion.”$%

I efterhand har många uttryckt lättnad över att detta &ygplan aldrig blev verklig-
het. När underlaget för B'LA och A !(, en vidareutveckling av JA '#, var någorlunda 
färdigt sändes delar till amerikanska &ygvapnet (bland annat Tactical Air Command), 
marinen och marinkåren för utvärdering. De ansvariga inom &ygstaben, Ove Sund-
qvist och Bert Stenfeldt, reste över och presenterade projekten. De möttes av nedgö-
rande kritik på alla håll.#(

Enkel prestandaöversikt

Typ Maximal fällbar vapenlast Maximal hastighet Marschfart

B 18B 12 raketer/1 400 kg bomber 570 480

A 21A 8 raketer/500 kg bomber 640 495

A 21R 10 raketer 800 700

A 28B 8 raketer 900 690

A 29B 14 raketer 1 035 800

A 32A 24 raketer/1 800 kg bomber/  
senare 2 attackrobotar

1 125 850

AJ 37 2-4 attackrobotar/24 raketer/  
1 920 kg bomber

Mach 2

SK 60B/C 12 raketer 890 ca 600

– Attackrobotar

RB !"
Sverige var först i västvärlden med att ta en låg&ygande sjömålsrobot i operativ tjänst. 
Försvarets Robotvapenbyrån påbörjade redan )%*% projekt '(*, en robot som sedan 
kom i tjänst som RB (*C. Roboten provfälldes från en A !% första gången i februari 
)%"".

RB '(* styrdes av en målsökare av typ FM/CW. Den hade, liksom robotens zonrör 
och höjdhållare, utvecklats av FOA. Sommaren )%"' genomfördes de första &ygproven 
med målsökaren monterad i FOA:s B '-plan. )%"*-"" fortsatte proven med Tp #% som 
bärare och fartyg som mål och )%"+ kunde det första riktiga provskottet avfyras. För 
att snabba på utvecklingen av operationsdugliga robotar påbörjades den operativa ut-
provningen redan innan speci,cerade prestanda hade uppnåtts. RB '(*C kunde tills 
vidare fällas vid M (,#–(,+ och på )#"–!"( m höjd. Den &ög sedan på )( m höjd över 
vattnet. Beroende på målets storlek kunde målsökaren ställas in på !,"–" km respektive 

punktsförskjutning, men behöver ingalunda vara någon dramatisk nedklassning av vår
förmåga att verka avhållande på eller möta en kustinvasion."69

I efterhand har många uttryckt lättnad över att detta flygplan aldrig blev verklig-
het. När underlaget för B3LA och A 20, en vidareutveckling av JA 37, var någorlunda
färdigt sändes delar till amerikanska flygvapnet (bland annat Tactical Air Command),
marinen och marinkåren för utvärdering. De ansvariga inom flygstaben, Ove Sund-
qvist och Bert Stenfeldt, reste över och presenterade projekten. De möttes av nedgö-
rande kritik på alla håll.7°

Enkel prestandaöversikt

Typ Maximal fällbar vapenlast Maximal hastighet Marschfart

B 18B 12 raketer/1 400 kg bomber 570 480

A 21A 8 raketer/500 kg bomber 640 495

A 21R 10 raketer 800 700

A 28B 8 raketer 900 690

A 29B 14 raketer 1 035 800

A 32A 24 raketer/1 800 kg bomber/
senare 2 attackrobotar

1 125 850

A137 2-4 attackrobotar/24 raketer/
1 920 kg bomber

Mach 2

SK 60B/C 12 raketer 890 ca 600

— Attackrobotar
RB 04
Sverige var först i västvärlden med att ta en lågflygande sjömålsrobot i operativ tjänst.
Försvarets Robotvapenbyrån påbörjade redan 1949 projekt 304, en robot som sedan
kom i tjänst som RB o4C. Roboten provfålldes från en A 29 första gången i februari
1955.

RB 304 styrdes av en målsökare av typ FM/CW. Den hade, liksom robotens zonrör
och höjdhållare, utvecklats av FOA. Sommaren 1953 genomfördes de första flygproven
med målsökaren monterad i FOA:s B 3-plan. 1954-55 fortsatte proven med Tp 79 som
bärare och fartyg som mål och 1958 kunde det första riktiga provskottet avfyras. För
att snabba på utvecklingen av operationsdugliga robotar påbörjades den operativa ut-
provningen redan innan specificerade prestanda hade uppnåtts. RB 3o4C kunde tills
vidare fållas vid M 0,7-0,8 och på 175-250 m höjd. Den flög sedan på io m höjd över
vattnet. Beroende på målets storlek kunde målsökaren ställas in på 2,5-5 km respektive
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$,"–% km avstånd och robotens fällningsavstånd beräknades till &,"–'" km. Utprovning 
av användbara fällningsavstånd påbörjades hösten '%&(.)'

Serietillverkningen skedde vid CVA i Arboga under åren '%"#-)# och leveranserna av 
RB *($C (senare RB ($C) började '%&'. Roboten blev då operativ som standardbeväp-
ning för A *!A. Totalt beställdes *(( robotar och slutleverans skedde våren '%&$. Speci-
ella förråd för förvaring byggdes på sju platser i Götaland och Svealand.

Viss utbildning på RB *($ hade påbörjats redan '%"#, men +ygning ,ck tills vidare 
ske endast med attrapper som utlånades till +ottiljerna. Övningsrobot ”*($ B" special” 
,ck endast användas för markutbildning och även övningsrobotens innanmäte var så 
hemligt att den, när den inte användes, måste förvaras hopsatt och förseglad i låst eller 
bevakad lokal, samt täckt med presenning. I februari '%&' tillsattes en studiegrupp vid 
E ' för att klarlägga lämplig taktik vid robotanfall.

Omkring $" skarpa robotar levererades '%&', men då fanns ännu inte de testinstru-
ment och lyftfordon som krävdes för att använda robotarna operativt. Endast tretton 
+ygplan vid F & och F ) hade fått installationer för fällning, men fyra övningsrobotar 
RB *($Ö fanns vid varje +ottilj. I februari '%&! fälldes två robotar från samma +ygplan 
för första gången och det skedde utan problem. )!

Efter separation från +ygplanet hölls roboten på '( meters höjd med hjälp av en ra-
darhöjdmätare och en krutraketmotor drev den i hög underljudhastighet mot målet. 
Roboten +ögs över fartyget och vid passage över däck, som normalt hade svagare pan-
sarskydd, utlöstes stridsdelen från ett zonrör. Om roboten trä-ade bordläggningen eller 
överbyggnaden utlöstes stridsdelen med.fördröjd verkan av en anslagskontakt.

I slutet av '%&(-talet infördes en ny krutraketmotor som gav roboten längre räck-
vidd. Den utvecklades av ett engelskt företag och monterades vid CVA i Arboga med 
hjälp av engelsk personal. Efter denna modi,ering ,ck roboten beteckningen RB ($D. 
Samtidigt ersattes de gamla batterierna med underhållsfria värmeaktiverbara batterier. 
För att öka störfastheten utvecklades sedan versionen RB ($E. Den ursprungliga ra-
darn byttes då ut mot en pulsradar med av Svenska Philips utvecklad hoppfrekvens-
teknik. Robotens spännvidd minskades dessutom för att anpassa den till AJ *) Viggen. 
RB ($E:s räckvidd var *! km)* och den första seriebeställningen på denna version pla-
cerades i januari '%&%.)$ Det var SAAB som byggde om RB ($D till RB ($E och an-
passade dem till AJ *). Utveckling och utprovning genomfördes runt '%)( och leverans 
planerades av *'" stycken '%)$–'%)&.

Vid klargöring kunde målsökaren beroende på förväntad ,entlig störning ställas om 
för aktiv eller aktiv plus passiv följning. Det senare gjorde att roboten styrde mot even-
tuell störsändare om störe-ekten översteg ett visst värde. Innan fällning kunde föraren 
välja enkelmål eller gruppmål (automatisk målfördelning enligt förinställd logik). Om 
gruppmål valdes skulle konstruktionen förhindra att robotarna gick mot samma fartyg 
eller skenmål, men dubbelträ-ar kunde inte undvikas helt. Efter fällning styrdes robo-
ten, liksom de tidigare versionerna, gyrostabiliserad på '( m höjd över vattnet av en ra-
darmålsökare. RB ($E var $,$" m lång, ',)" m bred och hade en startvikt på &(" kg.)"

Robotens målsökare kunde alltså ställas in för enkelmål och gruppmål. Vid en simu-

4,5-9 km avstånd och robotens fällningsavstånd beräknades till 6,5-15 km. Utprovning
av användbara fållningsavstånd påbörjades hösten 1960.7'

Serietillverkningen skedde vid CVA i Arboga under åren 1958-78 och leveranserna av
RB 304C (senare RB 04C) började 1961. Roboten blev då operativ som standardbeväp-
ning för A 32A. Totalt beställdes 300 robotar och slutleverans skedde våren 1964. Speci-
ella förråd för förvaring byggdes på sju platser i Götaland och Svealand.

Viss utbildning på RB 304 hade påbörjats redan 1958, men flygning fick tills vidare
ske endast med attrapper som utlånades till flottiljerna. Övningsrobot "304 B5 special"
fick endast användas för markutbildning och även övningsrobotens innanmäte var så
hemligt att den, när den inte användes, måste förvaras hopsatt och förseglad i låst eller
bevakad lokal, samt täckt med presenning. I februari 1961 tillsattes en studiegrupp vid
E 1 för att klarlägga lämplig taktik vid robotanfall.

Omkring 45 skarpa robotar levererades 1961, men då fanns ännu inte de testinstru-
ment och lyftfordon som krävdes för att använda robotarna operativt. Endast tretton
flygplan vid F 6 och F 7 hade fått installationer för fållning, men fyra övningsrobotar
RB 304Ö fanns vid varje flottilj. I februari 1962 fälldes två robotar från samma flygplan
för första gången och det skedde utan problem. 7'

Efter separation från flygplanet hölls roboten på io meters höjd med hjälp av en ra-
darhöjdmätare och en krutraketmotor drev den i hög underljudhastighet mot målet.
Roboten flögs över fartyget och vid passage över däck, som normalt hade svagare pan-
sarskydd, utlöstes stridsdelen från ett zonrör. Om roboten träffade bordläggningen eller
överbyggnaden utlöstes stridsdelen med fördröjd verkan av en anslagskontakt.

I slutet av 1960-talet infördes en ny krutraketmotor som gav roboten längre räck-
vidd. Den utvecklades av ett engelskt företag och monterades vid CVA i Arboga med
hjälp av engelsk personal. Efter denna modifiering fick roboten beteckningen RB o4D.
Samtidigt ersattes de gamla batterierna med underhållsfria värmeaktiverbara batterier.
För att öka störfastheten utvecklades sedan versionen RB o4E. Den ursprungliga ra-
darn byttes då ut mot en pulsradar med av Svenska Philips utvecklad hoppfrekvens-
teknik. Robotens spännvidd minskades dessutom för att anpassa den till AJ 37 Viggen.
RB o4E:s räckvidd var 32 km73 och den första seriebeställningen på denna version pla-
cerades i januari 1969.74 Det var SAAB som byggde om RB o4D till RB o4E och an-
passade dem till AJ 37. Utveckling och utprovning genomfördes runt 1970 och leverans
planerades av 315 stycken 1974-1976.

Vid klargöring kunde målsökaren beroende på förväntad fientlig störning ställas om
för aktiv eller aktiv plus passiv följning. Det senare gjorde att roboten styrde mot even-
tuell störsändare om störeffekten översteg ett visst värde. Innan fållning kunde föraren
välja enkelmål eller gruppmål (automatisk målfördelning enligt förinställd logik). Om
gruppmål valdes skulle konstruktionen förhindra att robotarna gick mot samma fartyg
eller skenmål, men dubbelträffar kunde inte undvikas helt. Efter fållning styrdes robo-
ten, liksom de tidigare versionerna, gyrostabiliserad på jo m höjd över vattnet av en ra-
darmålsökare. RB o4E var 4,45 m lång, 1,75 m bred och hade en startvikt på 605 kg.75

Robotens målsökare kunde alltså ställas in för enkelmål och gruppmål. Vid en simu-
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lering som utfördes med hjälp av FOA studerades ett anfall mot en invasions$otta med 
insats av %& stycken RB '(. När man valde Enkelmål blev resultatet att de $esta robo-
tarna styrde mot samma fartyg. Det var det fartyg som låg närmast i anfallsriktningen 
som inte hann sjunka efter trä) utan drog till sig även följande robotar.

Därefter prövades inställningen Gruppmål och återigen fälldes %& robotar. Nu sänk-
tes två fartyg och övriga trettio klarade sig. Robotarna verkade ha undvikit fartygen! 
När man programmerade robotarna hade nämligen ett gruppmål de*nierats som två 
fartyg som låg närmare varandra än + "'' meter. I själva verket gick ryska fartygskon-
vojer normalt med ett avstånd mellan fartygen av en distansminut, det vill säga + ,"! 
meter.-&

Denna typ av problem var dock relativt enkla att rätta till. Bert Stenfeldt, tidigare 
CE +, yttrade i samband med vittnesseminariet Blixt från hotfull himmel: ”Vad gäl-
ler styrda vapen mot sjömål så var det robot '( som var helt överlägsen allt annat som 
fanns på marknaden.”--

RB !"
Hösten +#&' började man undersöka anska)ning genom inköp utifrån eller genom in-
hemsk tillverkning av en ny typ av attackrobot, RB %'", som skulle vara användbar mot 
både mark- och sjömål. Man jämförde med den amerikanska Bullpup och den franska 
AS %'. Roboten tänktes komplettera eller eventuellt ersätta bomber och raketer och var 
avsedd för fpl %-, eventuellt även A %!. Den skulle kunna skjutas på lägsta höjd och på 
så stort avstånd från målområdet att risken för det anfallande $ygplanet minimerades. 
Räckvidden skulle vara +' km.

RB %'" kom att utvecklas av SAAB med början +#&+ och avsikten var att först ta fram 
en version som styrdes av föraren mot målet (RB %'"A), medan nästa version skulle 
vara målsökande med en elektrooptisk sökare (RB %'"B). Trots att CE + till en början 

Sjömålsroboten RB 04 anses 
ha varit överlägsen de samtida 
utländska motsvarigheter som 
fanns på marknaden.
Foto Krigsarkivet.

Sjömålsroboten RB 04 anses
ha varit överlägsen de samtida
utländska motsvarigheter som
fanns på marknaden.
Foto Krigsarkivet.

lering som utfördes med hjälp av FOA studerades ett anfall mot en invasionsflotta med
insats av 36 stycken RB 04. När man valde Enkelmål blev resultatet att de flesta robo-
tarna styrde mot samma fartyg. Det var det fartyg som låg närmast i anfallsriktningen
som inte hann sjunka efter träff utan drog till sig även följande robotar.

Därefter prövades inställningen Gruppmål och återigen fälldes 36 robotar. Nu sänk-
tes två fartyg och övriga trettio klarade sig. Robotarna verkade ha undvikit fartygen!
När man programmerade robotarna hade nämligen ett gruppmål definierats som två
fartyg som låg närmare varandra än i 500 meter. I själva verket gick ryska fartygskon-
vojer normalt med ett avstånd mellan fartygen av en distansminut, det vill säga i 852
meter.76

Denna typ av problem var dock relativt enkla att rätta till. Bert Stenfeldt, tidigare
CE i, yttrade i samband med vittnesseminariet Blixt från hotfull himmel: "Vad gäl-
ler styrda vapen mot sjömål så var det robot 04 som var helt överlägsen allt annat som
fanns på marknaden."77

RB os
Hösten 1960 började man undersöka anskaffning genom inköp utifrån eller genom in-
hemsk tillverkning av en ny typ av attackrobot, RB 305, som skulle vara användbar mot
både mark- och sjömål. Man jämförde med den amerikanska Bullpup och den franska
AS 30. Roboten tänktes komplettera eller eventuellt ersätta bomber och raketer och var
avsedd för fpl 37, eventuellt även A 32. Den skulle kunna skjutas på lägsta höjd och på
så stort avstånd från målområdet att risken för det anfallande flygplanet minimerades.
Räckvidden skulle vara jo km.

RB 305 kom att utvecklas av SAAB med början 1961 och avsikten var att först ta fram
en version som styrdes av föraren mot målet (RB 305A), medan nästa version skulle
vara målsökande med en elektrooptisk sökare (RB 305B). Trots att CE i till en början

259



!"#

argumenterade kraftigt emot RB $#% kom den att beställas och tillverkas av Saab-Scania 
för att ingå i standardbeväpningen för AJ $& och SK "#. Den blev efter nästan tio års 
utveckling, försök och prov '(&! operativ som RB #%A och hade då förbättrats så att 
den enligt tillverkarens uppgift var oöverträ)ad som precisionsvapen i bruten terräng.

RB #% var $," m lång och vägde $#% kg. Den var rollstabiliserad och styrdes mot må-
let av *ygföraren med hjälp av en speciell styrspak via en störfast radiobaserad kom-
mandolänk. Eftersom roboten hade bra svängprestanda behövde *ygplanet aldrig styra 

Tidig svensk attackrobotutveckling
Det var marinen som först drog nytta av de erfarenheter man i Sverige !ck av de tyska V 1 och V 2-robotar som 
hamnade här under andra världskriget. Marinförvaltningen beställde från SAAB konstruktion av en så kallad 
lufttorped avsedd för utvecklingsarbete. Den första ordern som gällde fem robotskrov är daterad 9 oktober 1945 
och ungefär ett år senare påbörjades provskjutningar i Karlsborg. SAAB hade då konstruerat styrautomat och 
servosystem för roboten, men målsökare och höjdhållare kom att införas först längre fram under utvecklingen. 
Denna robot betecknades LT300, senare ändrat till Rb 310.

Flygvapnet kallade robotar för försöks"ygplan (även robot"ygplan) och använde förkortningen fpl, ibland 
Rfpl, och typnumren valdes i en serie som började med 300. En serie som började med fpl 201 hade tidigare re-
serverats för rena experiment"ygplan (fpl 210 var exempelvis en ombyggd SAAB Sa!r försedd med pilformade 
vingar). Hösten 1948 övergick man till förkortningen rb för robot. Skrivsättet ändrades med tiden, först till Rb 
och sedan till RB.

I det utvecklingsprogram som gjordes upp av "ygförvaltningen våren 1947 fanns tre typer av "ygburna 
robotar: "ygplan-mark, "ygplan-fartyg, alltså attackrobotar, samt en jaktrobot. Av de två attackrobottyperna 
planerades försök endast med den som var avsedd att användas mot fartyg. Projektnumret 301 tilldelades en 
attackrobot som var avsedd för övervattensträ# och Rb 303 var avsedd för undervattensträ#, medan Rb 302 var 
en förminskad försöksversion av Rb 303 (80 procents storlek). Rb 301 var i viktklassen 450 kg, medan Rb 303 
väntades komma att väga hela 1 000 kg.

Arbetet med försöks"ygplan 301 hade börjat redan i juni 1946 och denna robot var utformad som en "y-
gande vinge. Målsättningen var att den skulle kunna skjutas från B 18B, senare A 21R och ett "ygplan kom 1948 
att utrustas speciellt för att bära Rb 301 i samband med utprovningen. Versionen 301.0 hade krutraketmotor, 
medan 301.1 drevs av en vätskeraketmotor.

1947 startade utveckling av robot 302/303. Den skulle fällas från ett "ygplan på hög höjd och dök sedan till 
10 meters höjd ovanför vattenytan. Hundra meter från målet dök den ned till 3 meter under vattenytan, var-
efter den fortsatte som torped mot målet. Den första skjutningen med Rb 302 genomfördes i februari 1948 och 
denna robot fälldes också från T 18B och B 18B. Utprovningen avslutades 1955. Rb 303 var avsedd för A 32 Lan-
sen, men stannade på ritbordet. 

Det var vid försöksplatsen i Karlsborg (FpK) som skjutproven med "ygvapnets robotar från marinförvaltning-
ens 20-meterskatapult och "ygförvaltningens 60 m långa startramp genomfördes. Många av de tidiga robotarna 
hade individuella kodnamn, exempelvis Rb 302 Anna, Beda, Cecilia, Dora, Eva och Fina. I slutet av 1949 hade 20 
kompletta Rb 301 och fem så kallade sprängskrov tillverkats av Centrala "ygverkstaden i Malmslätt (CVM). Av 
Rb 302/303 hade byggts 21 exemplar och ytterligare tio var under arbete.

argumenterade kraftigt emot RB 305 kom den att beställas och tillverkas av Saab-Scania
för att ingå i standardbeväpningen för AJ 37 och SK 6o. Den blev efter nästan tio års
utveckling, försök och prov 1972 operativ som RB 05A och hade då förbättrats så att
den enligt tillverkarens uppgift var oöverträffad som precisionsvapen i bruten terräng.

RB 05 var 3,6 m lång och vägde 305 kg. Den var rollstabiliserad och styrdes mot må-
let av flygföraren med hjälp av en speciell styrspak via en störfast radiobaserad kom-
mandolänk. Eftersom roboten hade bra svängprestanda behövde flygplanet aldrig styra

Tidig svensk attackrobotutveckling
Det var marinen som först drog nytta av de erfarenheter man i Sverige fick av de tyska V 1 och V 2-robotar som
hamnade här under andra världskriget. Marinförvaltningen beställde från SAAB konstruktion av en så kallad
lufttorped avsedd för utvecklingsarbete. Den första ordern som gällde fem robotskrov är daterad 9 oktober 1945
och ungefär ett år senare påbörjades provskjutningar i Karlsborg. SAAB hade då konstruerat styrautomat och
servosystem för roboten, men målsökare och höjdhållare kom att införas först längre fram under utvecklingen.
Denna robot betecknades LT300, senare ändrat till Rb 310.

Flygvapnet kallade robotar för försöksflygplan (även robotflygplan) och använde förkortningen fpl, ibland
Rfpl, och typnumren valdes i en serie som började med 300. En serie som började med fpl 201 hade tidigare re-
serverats för rena experimentflygplan (fpl 210 var exempelvis en ombyggd SAAB Safir försedd med pilformade
vingar). Hösten 1948 övergick man till förkortningen rb för robot. Skrivsättet ändrades med tiden, först till Rb
och sedan till RB.

I det utvecklingsprogram som gjordes upp av flygförvaltningen våren 1947 fanns tre typer av flygburna
robotar: flygplan-mark, flygplan-fartyg, alltså attackrobotar, samt en jaktrobot. Av de två attackrobottyperna
planerades försök endast med den som var avsedd att användas mot fartyg. Projektnumret 301 tilldelades en
attackrobot som var avsedd för övervattensträff och Rb 303 var avsedd för undervattensträff, medan Rb 302 var
en förminskad försöksversion av Rb 303 (80 procents storlek). Rb 301 vari viktklassen 450 kg, medan Rb 303
väntades komma att väga hela 1 000 kg.

Arbetet med försöksflygplan 301 hade börjat redan i juni 1946 och denna robot var utformad som en fly-
gande vinge. Målsättningen var att den skulle kunna skjutas från B 18B, senare A 21R och ettflygplan kom 1948
att utrustas speciellt för att bära Rb 301 i samband med utprovningen. Versionen 301.0 hade krutraketmotor,
medan 301.1 drevs av en vätskeraketmotor.

1947 startade utveckling av robot 302/303. Den skulle fällas från ett flygplan på hög höjd och dök sedan till
10 meters höjd ovanför vattenytan. Hundra meter från målet dök den ned till 3 meter under vattenytan, var-
efter den fortsatte som torped mot målet. Den första skjutningen med Rb 302 genomfördes i februari 1948 och
denna robot fälldes också från T 18B och B 18B. Utprovningen avslutades 1955. Rb 303 var avsedd för A 32 Lan-
sen, men stannade på ritbordet.

Detvarvid försöksplatsen i Karlsborg (FpK) som skjutproven med flygvapnets robotarfrån marinförvaltning-
ens 20-nneterskatapult och flygförvaltningens 60 m långa startramp genomfördes. Många av de tidiga robotarna
hade individuella kodnamn, exempelvis Rb 302 Anna, Beda, Cecilia, Dora, Eva och Fina. I slutet av 1949 hade 20
kompletta Rb 301 och fem så kallade sprängskrov tillverkats av Centrala flygverkstaden i Malmslätt (CVM). Av
Rb 302/303 hade byggts 21 exemplar och ytterligare tio var under arbete.
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in mot målet. Efter uppstigning till $%%–&%% m som avslutades med inkoppling av sty-
rautomaten osäkrades och avfyrades roboten. Den kunde avfyras så snart målet upp-
täckts och när den med hög acceleration avlägsnade sig från 'ygplanet kom den in i 
förarens centrala synfält. Den blev därmed styrbar för piloten inom en sekund efter se-
parationen från 'ygplanet. Han styrde sedan tills robotens spårljus täckte målet. Först 
sedan roboten trä(at och briserat kunde undanmanövrer vidtas.

Taktiken byggde alltså på att 'ygplanet skulle närma sig målet på lägsta höjd och ef-

Från 1946 och framåt byggdes av SAAB och Centrala !ygverkstaden i Arboga (CVA) 90 stycken robot 310. 
De användes som försöksrobotar, bland annat för utprovning av höjdhållare. I september 1947 beställde ma-
rinförvaltningen tio exemplar av "ärroboten Rb 311, vilka var avsedda för armén och marinen, varefter SAAB 
och CVA byggde omkring 150 stycken av denna robot. Rb 311 var en förminskad försöksmodell av "ärroboten 
Rb 312 och den var utan sprängladdning. Rb 312 skulle ha cirka 500 km räckvidd med 1 000 kg sprängladdning 
och dess mål angavs som hamnar, bangårdar, !ygplatser, stora industrier och tätorter. Roboten skulle utvecklas 
av SAAB men fullföljdes inte.

Speci#kation för mark-, sjö- och kustroboten 315 var klar hösten 1949. Efter utveckling kom Rb 315 sedan 
att utgöra den första robotbestyckningen på jagarna Halland och Småland, och den version som var anpassad för 
kustbasering kom att betecknas Rb 316. Omkring 190 exemplar tillverkades av dessa robottyper. Utvecklingen 
avbröts emellertid till förmån för en koncentration av resurserna på !ygvapnets attackrobot 304.

Rb 330 var ett SAAB-projekt som studerades i slutet av 1950-talet. Denna robot var avsedd för attacker mot 
hamnar och anläggningar på stort avstånd. Den startades med krutraketmotorer från en transportvagn och drevs 
sedan med rammotorer till en marschfart på M 3,6. Detta projekt lades emellertid ner 1959. Sannolikt räckte inte 
de ekonomiska resurserna till att utveckla och anska$a denna typ av robot.

Varken fartygsburna attackrobotar eller självständiga robotsystem med lång räckvidd bedömdes alltså 
lämpliga att utveckla vidare och i stället kom robotsatsningarna att styras över till att ta fram ett !ygburet sys-
tem.%Sammanlagt ett femtontal olika typer av robotar studerades i !ygförvaltningens och marinförvaltningens 
regi och den drivande kraften och i stor utsträckningen idégivare till de !esta robottyperna var överingenjör Tore 
Edlén. Den enda som kom att serietillverkas och bli operativ i svenska försvaret var sjömålsroboten 304 (Rb 04).

Erfarenheterna från försöken med Rb 302/303 ledde fram till utvecklingen av Rb 304, som skulle fällas i 
stället för att skjutas, varefter raketmotorn tändes i svag dykning, vilket utökade räckvidden. Den första utprov-
ningsfasen avsåg höjdhållningen (Rb 304A) och robotar av denna version fälldes från !ygplan 29. Nästa etapp 
avsåg målsökningen och de robotarna ( Rb 304B) fälldes från A 32A. Serietillverkningen av Rb 304C (Rb 04C) 
ägde rum vid CVA i Arboga.78

De markrobotar som tidigare utvecklats (främst Rb 312 och Rb 330) var avsedda för användning mot vissa 
av E 1:s mål: hamnar, !ygfält och andra fasta mål i Finland, på ryska Östersjökusten, nordtyska kusten och i Dan-
mark. En förutsättning för att de skulle kunna bli e$ektiva var dock att de kunde förses med kärnstridsspetsar, 
annars skulle verkan bli för liten.79 I själva verket skulle exempelvis robot 312 med 50 mils räckvidd och basering 
på lämpliga platser, exempelvis Gotland, ha kunnat nå hela Finland, Baltikum, stora delar av Polen och Tyskland, 
liksom hela Danmark.

in mot målet. Efter uppstigning till 3oo-400 m som avslutades med inkoppling av sty-
rautomaten osäkrades och avfyrades roboten. Den kunde avfyras så snart målet upp-
täckts och när den med hög acceleration avlägsnade sig från flygplanet kom den in i
förarens centrala synfält. Den blev därmed styrbar för piloten inom en sekund efter se-
parationen från flygplanet. Han styrde sedan tills robotens spårljus täckte målet. Först
sedan roboten träffat och briserat kunde undanmanövrer vidtas.

Taktiken byggde alltså på att flygplanet skulle närma sig målet på lägsta höjd och ef-

Från 1946 och framåt byggdes av SAAB och Centrala flygverkstaden i Arboga (CVA) 90 stycken robot 310.
De användes som försöksrobotar, bland annat för utprovning av höjdhållare. I september 1947 beställde ma-
rinförvaltningen tio exemplar av fjärroboten Rb 311, vilka var avsedda för armen och marinen, varefter SAAB
och CVA byggde omkring 150 stycken av denna robot. Rb 311 var en förminskad försöksmodell av fjärroboten
Rb 312 och den var utan sprängladdning. Rb 312 skulle ha cirka 500 km räckvidd med 1 000 kg sprängladdning
och dess mål angavs som hamnar, bangårdar, flygplatser, stora industrier och tätorter. Roboten skulle utvecklas
av SAAB men fullföljdes inte.

Specifikation för mark-, sjö- och kustroboten 315 var klar hösten 1949. Efter utveckling kom Rb 315 sedan
att utgöra den första robotbestyckningen på jagarna Halland och Småland, och den version somvaranpassad för
kustbasering kom att betecknas Rb 316. Omkring 190 exemplar tillverkades av dessa robottyper. Utvecklingen
avbröts emellertid till förmån för en koncentration av resurserna på flygvapnets attackrobot 304.

Rb 330 var ett SAAB-projekt som studerades i slutet av 1950-talet. Denna robot var avsedd för attacker mot
hamnaroch anläggningar på stort avstånd. Den startades med krutraketmotorerfrån en transportvagn och drevs
sedan med rammotorer till en marschfart på M 3,6. Detta projekt lades emellertid ner 1959. Sannolikt räckte inte
de ekonomiska resurserna till att utveckla och anskaffa denna typ av robot.

Varken fartygsburna attackrobotar eller självständiga robotsystem med lång räckvidd bedömdes alltså
lämpliga att utveckla vidare och i stället kom robotsatsningarna att styras över till att ta fram ett flygburet sys-
tem. Sammanlagt ett femtontal olika typer av robotar studerades i flygförvaltningens och marinförvaltningens
regi och den drivande kraften och i stor utsträckningen idégivare till de flesta robottyperna var överingenjörTore
Edlen. Den enda som kom att serietillverkas och bli operativ i svenska försvaret var sjömålsroboten 304 (Rb 04).

Erfarenheterna från försöken med Rb 302/303 ledde fram till utvecklingen av Rb 304, som skulle fållas i
ställetför att skjutas, varefter raketmotorn tändes i svag dykning, vilket utökade räckvidden. Den första utprov-
ningsfasen avsåg höjdhållningen (Rb 304A) och robotar av denna version fälldes från flygplan 29. Nästa etapp
avsåg målsökningen och de robotarna ( Rb 304B) fälldes från A 32A. Serietillverkningen av Rb 304C (Rb 04C)
ägde rum vid CVA i Arboga.78

De markrobotar som tidigare utvecklats (främst Rb 312 och Rb 330) var avsedda för användning mot vissa
av E 1:s mål: hamnar, flygfält och andra fasta mål i Finland, på ryska Östersjökusten, nordtyska kusten och i Dan-
mark. En förutsättning för att de skulle kunna bli effektiva var dock att de kunde förses med kärnstridsspetsar,
annars skulle verkan bli för liten !' I själva verket skulle exempelvis robot 312 med 50 mils räckvidd och basering
på lämpliga platser, exempelvis Gotland, ha kunnat nå hela Finland, Baltikum, stora delar av Polen ochTyskland,
liksom hela Danmark.
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ter stigning och inkoppling av styrautomaten avfyra roboten, ett förfarande som kräv-
de omfattande träning i simulator.  Cirka #$$ $$$ simulatorskott genomfördes under 
utprovningen, varav !$ $$$ under medverkan av aktiva attackförare från samtliga at-
tackförband. Angående precisionen påstod man o%ciellt att den ” även om den skulle 
försämras med en !-faktor under stridsmässiga förhållanden likväl är tillräckligt hög för 
att roboten ska åstadkomma åsyftad verkan i tilltänkta och särskilt speci&cerade mål”.'$

I själva verket förekom allvarlig kritik mot RB $(. CE # var, som redan nämnts, mot-
ståndare till denna typ av robot. Även den studiegrupp som #)"' granskade den utred-
ning som ursprungligen rekommenderat anska*ning av RB $( framförde allvarlig kritik 
mot valet av RB $( som vapen mot markmål, med motiveringen att roboten inte var 
användbar i en med luftvärn försvarad miljö. Man visste nu att den amerikanska robo-
ten Bullpup, som fungerade ungefär som RB $(, hade förorsakat stora egna förluster 
och åstadkommit liten verkan när den använts i Vietnam. Året därpå anmälde CE #, då 
Gösta Odqvist, återigen att man ville ha bomber i stället för RB $(.'#

Attackutredning #)") (AU ")), som utredde beväpningsalternativ RB $(A för AJ 
+, och SK "$, rekommenderade att cirka ,$$ robotar skulle anska*as för AJ +, – dock 
inte för SK "$. Utöver RB $-E, RB $(A (samt RB $(B med elektrooptisk målföljare, 
passiv radarmålsökare, IR-målsökare eller automatisk kollimationsstyrning) studerades 
de utländska robotarna Martel AS +, och AJ #"', Walleye och Maverick.

En mängd olika måltyper, sammanfattade i fyra målfamiljer (hårda punktmål, hår-
da ytmål, mjuka punktmål och mjuka ytmål) studerades. RB $-E visade sig fortfaran-
de vara det lämpligaste vapnet vid insats mot kraftigt luftförsvarade mål ute till havs. 
RB $(A passade för mål av typen landstignings- och transportfartyg, broar, .ygplan och 
helikoptrar på marken, järnvägsmateriel, radarstationer, artilleri- och robotställningar, 
stridsvagnar och större fordon, transport.ygplan och helikoptrar i luften.

Lämplig skjuthöjd var #($-($$ m, skjutavståndet kunde variera mellan + och #$ km 

Chefen för E 1 avrådde 
från anska!ning av 
RB 05. Denna robot in-
fördes som beväpning 
på AJ 37, men inte på 
SK 60. Foto SFF.

Chefen för E 1 avrådde
från anskaffning av
RB 05. Denna robot in-
fördes som beväpning
på Al 37, men inte på
SK 60. Foto SFE

ter stigning och inkoppling av styrautomaten avfyra roboten, ett förfarande som kräv-
de omfattande träning i simulator. Cirka Too 000 simulatorskott genomfördes under
utprovningen, varav zo 000 under medverkan av aktiva attackförare från samtliga at-
tackförband. Angående precisionen påstod man officiellt att den " även om den skulle
försämras med en 2-faktor under stridsmässiga förhållanden likväl är tillräckligt hög för
att roboten ska åstadkomma åsyftad verkan i tilltänkta och särskilt specificerade mål".8°

I själva verket förekom allvarlig kritik mot RB os. CE i var, som redan nämnts, mot-
ståndare till denna typ av robot. Även den studiegrupp som 1968 granskade den utred-
ning som ursprungligen rekommenderat anskaffning av RB os framförde allvarlig kritik
mot valet av RB os som vapen mot markmål, med motiveringen att roboten inte var
användbar i en med luftvärn försvarad miljö. Man visste nu att den amerikanska robo-
ten Bullpup, som fungerade ungefär som RB o5, hade förorsakat stora egna förluster
och åstadkommit liten verkan när den använts i Vietnam. Året därpå anmälde CE I, då
Gösta Odqvist, återigen att man ville ha bomber i stället för RB o5.8'

Attackutredning 1969 (AU 69), som utredde beväpningsalternativ RB o5A för AJ
37 och SK 6o, rekommenderade att cirka 700 robotar skulle anskaffas för AJ 37 — dock
inte för SK 6o. Utöver RB o4E, RB osA (samt RB o5B med elektrooptisk målföljare,
passiv radarmålsökare, IR-målsökare eller automatisk kollimationsstyrning) studerades
de utländska robotarna Martel AS 37 och AJ 168, Walleye och Maverick.

En mängd olika måltyper, sammanfattade i fyra målfamiljer (hårda punktmål, hår-
da ytmål, mjuka punktmål och mjuka ytmål) studerades. RB o4E visade sig fortfaran-
de vara det lämpligaste vapnet vid insats mot kraftigt luftförsvarade mål ute till havs.
RB osA passade för mål av typen landstignings- och transportfartyg, broar, flygplan och
helikoptrar på marken, järnvägsmateriel, radarstationer, artilleri- och robotställningar,
stridsvagnar och större fordon, transportflygplan och helikoptrar i luften.

Lämplig skjuthöjd var 150-500 m, skjutavståndet kunde variera mellan 3 och jo km
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och en kursavvikelse med upp till #$–%$ grader var möjlig. Den maximala styrtiden var 
!% sekunder och maximal aktionstid efter osäkring %$ sekunder. Kommandolänken var 
konstruerad med variabel tidskod, vilket gjorde att den var mycket svår att störa. Om 
roboten ändå blev utstörd ställdes roderutslagen på noll så att den fortsatte att styra i 
aktuell riktning.

AJ #& kunde maximalt medföra fyra RB $', men endast två kunde användas un-
der samma uppdrag, och eftersom funktionaliteten var hög antogs normallasten med 
hänsyn till motverkan bli en robot per (ygplan. )*&$ planerades beställning av totalt 
++* robotar i fem serier och #'! övningsrobotar RB $'Ö. Dessutom behövdes för ut-
bildning ) $'" övningsrobotar av typ Bantam. Utvecklingen pågick )*"$–)*"# och ut-
provningen )*"%–)*&). Den första seriebeställningen gjordes i januari )*"* och första 
leverans skedde )*&!.+! 

AU "* rekommenderade alltså anska,ning av RB $', men CE ) avrådde. CE ):s 
handläggare, kaptenen Bert Stenfeldt, senare själv CE ), skrev i CE ):s yttrande över 
AU "* att utredningen inte kunde ligga till grund för val av beväpning för AJ #&/SK 
"$.+# RB $' visade sig senare också skapa lagringsproblem och den utbildning av pilo-
terna som krävdes var svår. Först mot slutet av )*+$-talet kunde RB $' med zonrör an-
ses som ett e,ektivt vapen – vid anfall mot större transport(ygplan.+%

RB !" och RB #"
Utvecklingen av SAAB:s robot RB )' startade )*&* och (era versioner utvecklades: det 
fartygsburna systemet RBS )'M, kustartilleriets RBS )'K och (ygvapnets RBS )'F. Ro-
boten är %,#' m lång, har ),% m spännvidd och väger &*$ kg. Stridsdelen väger !$$ kg. 
Minsta skjutavstånd är )$ km och den maximala räckvidden )$$ km. Marschhastig-
heten ligger på Mach $,+. Roboten kan fällas på lägsta höjd utan uppstigning, varefter 
(ygplanet kan lämna området och den styrs sedan av en radar som har förmåga att välja 
ut det största målet i exempelvis en grupp av fartyg. 

Attackroboten RB 75 
(Hughes AGM-65 Ma-
verick) styrdes med en 
TV-målsökare.  
Foto Nils-Arne Nilsson via SFF.

och en kursavvikelse med upp till 3o-4o grader var möjlig. Den maximala styrtiden var
24 sekunder och maximal aktionstid efter osäkring 4o sekunder. Kommandolänken var
konstruerad med variabel tidskod, vilket gjorde att den var mycket svår att störa. Om
roboten ändå blev utstörd ställdes roderutslagen på noll så att den fortsatte att styra i
aktuell riktning.

AJ 37 kunde maximak medföra fyra RB 05, men endast två kunde användas un-
der samma uppdrag, och eftersom funktionaliteten var hög antogs normallasten med
hänsyn till motverkan bli en robot per flygplan. 1970 planerades beställning av totalt
889 robotar i fem serier och 352 övningsrobotar RB 05Ö. Dessutom behövdes för ut-
bildning T 056 övningsrobotar av typ Bantam. Utvecklingen pågick 1960-1963 och ut-
provningen 1964-1971. Den första seriebeställningen gjordes i januari 1969 och första
leverans skedde 1972."

AU 69 rekommenderade alltså anskaffning av RB 05, men CE T avrådde. CE I:s
handläggare, kaptenen Bert Stenfeldt, senare själv CE I, skrev i CE I:s yttrande över
AU 69 att utredningen inte kunde ligga till grund för val av beväpning för AJ 37/SK
60» RB 05 visade sig senare också skapa lagringsproblem och den utbildning av pilo-
terna som krävdes var svår. Först mot slutet av 1980-talet kunde RB 05 med zonrör an-
ses som ett effektivt vapen — vid anfall mot större transportflygplan."

RB is och RB 75
Utvecklingen av SAAB:s robot RB 15 startade 1979 och flera versioner utvecklades: det
fartygsburna systemet RBS 15M, kustartilleriets RBS 15K och flygvapnets RBS 15F. Ro-
boten är 4,35 m lång, har 1,4 m spännvidd och väger 790 kg. Stridsdelen väger 200 kg.
Minsta skjutavstånd är jo km och den maximala räckvidden Too km. Marschhastig-
heten ligger på Mach o,8. Roboten kan fällas på lägsta höjd utan uppstigning, varefter
flygplanet kan lämna området och den styrs sedan av en radar som har förmåga att välja
ut det största målet i exempelvis en grupp av fartyg.

Attackroboten RB 75
(Hughes AGM-65 Ma-
verick) styrdes med en
TV-målsökare.
Foto Nils-Arne Nilsson via SEE
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RB $%F anska&ades primärt för JAS '( Gripen och den utvecklades så snabbt att den 
var klar för operativ tjänst $()(. För att den inte skulle ligga oanvänd i förråd i väntan 
på att JAS '( kom i tjänst beslöt CFV att även Viggen skulle modi*eras för att kunna 
bära denna robot, vilket bland annat krävde ökad datorkraft i +ygplanet. Denna modi-
*ering genomfördes i samband med modi*eringen till AJS ', och taktiskt utprovning 
med RB $%F genomfördes $(($ vid !. divisionen F ,.)% Samtliga RB $% var färdigleve-
rerade $(('.)"

RB ,% var den amerikanska robot, AGM-"% Maverick, som AU "( hade börjat stu-
dera. Den passade för hårda mål som stridsvagnar och bunkrar, men den gick även att 
använda mot sjömål. Den styrdes med en TV-målsökare, vilket krävde god sikt men 
medförde att roboten var svår att störa ut. Efter den upptagning som behövdes för insyn 
i målet låste föraren roboten på målet med hjälp av en monitor på instrumentpanelen 
och kunde sedan svänga undan med +ygplanet. Räckvidden var $" km och roboten var 
ganska liten: längd !,% m, vikt !$- kg.),

Det fanns en skepsis i +ygvapnet mot laserstyrda vapen, eftersom de ofta inte gick 
att använda förrän man nedkämpat det egentliga luftvärnet vid målet. Då +ygvapnet 
varken hade +ygplan eller beväpning som kunde åstadkomma detta var man tveksam 
till att satsa på laservapen. I stället ville man ha en telestyrd eller IR-styrd markmåls-
robot och det blev så småningom RB ,%. För att passa svenska förhållanden måste den 
först modi*eras, bland annat för att klara låga molnbaser. Målsökaren ändrades för att 
klara sjömålsmiljö med re+exer i vattnet bättre.

Gunnar Lindqvist, FMV, gör i dag följande bedömning av RB ,% och RB -%: ”Ro-
bot ,% tycker jag är ett bra vapen, speciellt sedan vi modi*erade den lite här i Sverige, 
medan däremot robot -%, ja det var helt enkelt det enda vi kunde göra vid det tillfället. 
Alla visste att det inte var det ideala vapnet, men vi måste ha någonting och då gjorde 
man detta.”))

Mellan åren $(,) och $()! modi*erade Saab-Scania och FFV/CVM samtliga AJ ', 
så att de kunde bära både RB ,% och jaktroboten RB !#J. Samtidigt *ck även spanings-
versionerna SF ', och SH ', möjlighet att bära RB !#J.)(

$ Stenfeldt, Kanon!ygplanet T "#B, sid $'.
! Andersson, $((!, sid !$#.
' Ändring av Blekinge +yg+ottiljs (torped+ottiljens) 

beväpning och benämning. CFV till Konungen, 
$!/! $(#,. FS(H), Centralexp, B I, vol !%a.

# Fältström, sid $$,–$$).
% SAAB "#, sid '(–#', "$–"', ")–"(, ,"–)$.
" Uppgifter om antal +ygplan i tjänst vid varje för-

band är beräknade på basis av bland annat de 
datum som varje +ygplansindivid togs i tjänst 
(godkändes) respektive kasserades. För perioden 
$(#"–$(%- *nns månadsvisa rapporter om antal 
+ygplan i tjänst vid varje +ottilj i FF(H), Materiel-

avd, Inspektionskontoret, F II: #-%, samt för pe-
rioden $(%$–$(%% Fredsplaceringslista för +ygplan i 
FF(KvalH), Materielavd, F I: !–#. Vidare har ta-
bellen i SAAB "#, sid $!"–$'- använts. Förslag till 
tillfällig förstärkning av F $, i krig. CF $, till CE $, 
!#/! $(%#. FS(H), Centralexp, E I, vol ,#; !- fpl 
B $)B ur F $#. CFS till CE $, etc, !/! $(%#. FS(H), 
Centralexp, B I, vol '!.

, VPM angående fpl $) avveckling. CF $, till CFV, 
(/$- $(%". FS(H),  Centralexp, E I, vol )$.

) Bjuggren, s !-".
( Stridsberg, Lansen, sid #.
$- Bjuggren, s !-".

RB 15F anskaffades primärt för JAS 39 Gripen och den utvecklades så snabbt att den
var klar för operativ tjänst 1989. För att den inte skulle ligga oanvänd i förråd i väntan
på att JAS 39 kom i tjänst beslöt CFV att även Viggen skulle modifieras för att kunna
bära denna robot, vilket bland annat krävde ökad datorkraft i flygplanet. Denna modi-
fiering genomfördes i samband med modifieringen till AJS 37 och taktiskt utprovning
med RB 15F genomfördes 1991 vid 2. divisionen F 7.85 Samtliga RB 15 var fårdigleve-
rerade 1993.86

RB 75 var den amerikanska robot, AGM-65 Maverick, som AU 69 hade börjat stu-
dera. Den passade för hårda mål som stridsvagnar och bunkrar, men den gick även att
använda mot sjömål. Den styrdes med en TV-målsökare, vilket krävde god sikt men
medförde att roboten var svår att störa ut. Efter den upptagning som behövdes för insyn
i målet låste föraren roboten på målet med hjälp av en monitor på instrumentpanelen
och kunde sedan svänga undan med flygplanet. Räckvidden var 16 km och roboten var
ganska liten: längd 2,5 m, vikt 210 kg»

Det fanns en skepsis i flygvapnet mot laserstyrda vapen, eftersom de ofta inte gick
att använda förrän man nedkämpat det egentliga luftvärnet vid målet. Då flygvapnet
varken hade flygplan eller beväpning som kunde åstadkomma detta var man tveksam
till att satsa på laservapen. I stället ville man ha en telestyrd eller IR-styrd markmåls-
robot och det blev så småningom RB 75. För att passa svenska förhållanden måste den
först modifieras, bland annat för att klara låga molnbaser. Målsökaren ändrades för att
klara sjömålsmiljö med reflexer i vattnet bättre.

Gunnar Lindqvist, FMV, gör i dag följande bedömning av RB 75 och RB 05: "Ro-
bot 75 tycker jag är ett bra vapen, speciellt sedan vi modifierade den lite här i Sverige,
medan däremot robot 05, ja det var helt enkelt det enda vi kunde göra vid det tillfället.
Alla visste att det inte var det ideala vapnet, men vi måste ha någonting och då gjorde
man detta.""

Mellan åren 1978 och 1982 modifierade Saab-Scania och FFV/CVM samtliga AJ 37
så att de kunde bära både RB 75 och jaktroboten RB 24J. Samtidigt fick även spanings-
versionerna SF 37 och SH 37 möjlighet att bära RB 24J.89

Stenfeldt, Kanonflygplanet T 18B, sid 13.
z Andersson, 1992, sid 214.
3 Ändring av Blekinge flygflottiljs (torpedflottiljens)

beväpning och benämning. CFV till Konungen,
12/2.1947. FS(H), Centralexp, B I, vol 25a.

4 Fältström, sid 117-118.
5 SAAB 18, sid 39-43, 61-63, 68-69, 76-81.
6 Uppgifter om antal flygplan i tjänst vid varje för-

band är beräknade på basis av bland annat de
datum som varje flygplansindivid togs i tjänst
(godkändes) respektive kasserades. För perioden
1946-1950 finns månadsvisa rapporter om antal
flygplan i tjänst vid varje flottilj i FF(H), Materiel-

avd, Inspektionskontoret, F II: 4-5, samt för pe-
rioden 1951-1955 Fredsplaceringslista för flygplan i
FF(KvalH), Materielavd, F I: 2-4. Vidare har ta-
bellen i SAAB 18, sid 126-130 använts. Förslag till
tillfällig förstärkning av F 7  i krig. CF 17 till CE
2.4/2.1954. FS(H), Centralexp, E I, vol 74; 20 fpl
B 18B ur F 14. CFS till CE I, etc, 2/2 1954. FS(H),
Centralexp, B I, vol 32.

7 VPM angående fpl 18 avveckling. CF 7  till CFV,
9/10 1956. FS(H), Centralexp, E I, vol 81.

8 Bjuggren, s 206.
9 Stridsberg, Lansen, sid 4.
10 Bjuggren, s 206.
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$$ SAAB !", sid !%–!#, !&–'' och #"–"$.
$! Uppgifterna om (ygplansfördelning bygger bland 

annat på tabellen i SAAB !", sid. $)%–$)*; FF(H), 
Materielavd., Inspektionskontoret, F II: %–#; och 
FF(KvalH), Materielavd., F I: !–%. F +:s krigsorg.: 
F $ och F + omorganisation. CFV till CE $, etc., 
$"/$$ $*%&. FS(H), Centralexp, B I, vol !".

$' Orientering $)/% $*%& angående utrustning i fpl. 
KFF/MU till FS/Op, $)/% $*%&. FS(H), Opera-
tionsavd, E I, vol !; Rapport över prov med väts-
kebrandbomb…. KFF/MU till CFS, %/' $*%*. 
FS(H), Operationsavd., E I, vol #.

$% Uppgifterna om (ygplansfördelning bygger bland 
annat på tabellen i SAAB !", sid. $)*–$$! och 
FF(KvalH), Materielavd., F I: !–%.

$# SAAB !", sid. +#–&).
$" Orientering ang vissa vapenfrågor. KFF/MU till 

FS/Op, $)/! och $)/+ $*%+. FS(H), Operations-
avd., E I, vol !; Orientering $)/' $*%& och $)/% 
$*%& angående utrustning i fpl. KFF/MU till FS/
Op, $)/' och $)/% $*%&. FS(H), Operationsavd., 
E I, vol !.

$+ Uppgifterna om (ygplansfördelning bygger bland 
annat på tabellen i Hall och Widfeldt, sid !!"–!'& 
och FF(KvalH), Materielavd, F I: '–%.

$& Erfarenheter m.m. från Övning i Övre Norrland 
mars april $*#%. CE $ till CFV, $+/# $*#%. E $(H), 
Exp, B I, vol $.

$* Resultat vid CE $ inspektion akan- och raketskjut-
ning samt bombfällning… CE $ till CF ", etc, */# 
$*##. E $(H), Exp, B I, vol !.

!) Bjuggren, sid. !$).
!$ Hall och Widfeldt, sid. '% och *$–*"; och Strids-

berg, Lansen, sid. %.
!! Wennerholm, !))", sid. %&–%*.
!' Uppgifterna om (ygplansfördelning bygger 

bland annat på tabellen i Berns, sid. !&%–!*" och 
FF(KvalH), Materielavd., F I: '–%.

!% Berns, sid. #" och $#+–$"'; VPM rörande vissa erfa-
renheter från applik ex. och tillämpningsövning vid 
F " och F + (fpl !*) april $*##. CE $ '.#.##. FS(H), 
Centralexp, E I, vol +&.

!# Flyget på Karlsborg, sid. ++–+&.
!" Bjuggren, sid. !)*.
!+ Stridsberg, Lansen, sid. %.
!& Stridsberg, Lansen, sid. #$–#*; FS, $$.$."). FS(H), 

Centralexp, B I, vol %#; CE $ orientering till CF ", 
etc., #/! $*"!. Björn Bjuggrens arkiv, vol *.

!* E $ verkan vid anfall mot fartygsmål. E $ till Ch 
försvarshögskolan, !'/$! $*#&. E $(H), Exp, F I, 
vol $

') Orientering om E $, m.m.. CE $ till CF ", etc., &/' 
$*#&. E $(H), Exp, F I, vol $.

'$ Attackutredning "*. CFV till CFst, etc., $&/* $*+). 
FS(H), Centralexp, F I, vol $'#A.

'! Stridsberg, Lansen, sid. #$–#*.
'' Stridsberg, Lansen, sid. "$, "% och $+&.
'% Ändring av $# attackfpl A '!… CFV till Konungen, 

$$/$! $*#". FS(H),  Centralexp, EB I, vol '#.
'# Bergkvist, sid. "–+, $)–$$, !#, !&, '', '*, %' och #).
'" Uppgifterna om (ygplansfördelning bygger bland 

annat på tabellen i Stridsberg, Lansen, sid. !!'–!%%; 
ang F $# omskolning: CE $ orientering till CF ", 
osv.. !#/$$ $*#*. Björn Bjuggrens arkiv, vol *.

'+ Stenfeldt, Lansen #$ år, sid. '*.
'& Dörfer, sid. *'–*".
'* Dörfer, sid. $$# och $"'–$"%.
%) Dörfer, sid. $!%–$%% och $"&–$+).
%$ Dörfer, sid. $&%.
%! Speci,kationsram för fpl '+, FS, !&.*."). FS(H), 

Centralexp, B I, vol %*; Egenskaper för fpl '+. FS, 
$).+."$. FS(H), Centralexp, B I, vol #'; Operativa 
krav och önskemål på fpl '+. FS, $".$$."!. FS(H), 
Centralexp, B I, vol "$.

%' Stridsberg, Viggen, sid. +–!$, +! och +&–&+.
%% Attackutredning "*. CFV till CFst, etc., $&/* $*+). 

FS(H), Centralexp, F I, vol $'#A.
%# Fondén, sid. $$%.
%" Stridsberg, Viggen, sid. +)–+! och +"–++.
%+ Fördelning av AJ '+ div till (j. CE $ till CFV, $/! 

$*+!. E $(H), Exp, F I:, vol '+.
%& Fpl '+. Fördelning av AJ '+ och Sk '+ m.m.. CE $ 

till CFV, !&/" $*+%. E $(H), Exp, F I, vol %!.
%* Uppgifterna om (ygplansfördelning bygger bland 

annat på tabellen i Stridsberg, Viggen, sid. !!$–!!#.
#) Åström, Leif, Prisbelönt idé förverkligar enhets%yg-

planet AJS &' Viggen. I: Flygvapennytt nr ! $**$, 
sid. &.

#$ Åström, Leif, Prisbelönt idé förverkligar enhets%yg-
planet AJS &' Viggen. I: Flygvapennytt nr ! $**$, sid. 
%–$'; Sundsten, Hans, AJS &' Viggen – en %errolls-
familj, i: Flygvapennytt nr % $**%, sid. '!–'%, och 
Rönnkvist, Bertil, TU AJS, sid. %!–%'; CE $ inled-
ning, $**' års eskadermöte, $**'-$!-)". Bert Sten-
feldts privata arkiv; Stridsberg, Viggen, sid $"%-$+!; 
Åström, sid. *&–**.

#! Uppgifterna om (ygplansfördelning, m.m., bygger 
på tabellen i Stridsberg, Viggen, sid. !!$–!!#.

#' Askelin (intervju med Göran Tode).
#% Dörfer, sid. *".
## Attackutredningen, etapp !, gränsinvasion. FS, 

!*.$$."'. FS(H), Centralexp, F I, vol $; Wenner-
holm, !))#, sid. %&; Stenfeldt, meddelande till förf. 
+/$) !))*.

#" Orientering om Sk ") operativa användning. FS, 
!%.$)."". FS(H), Centralexp, F I, vol "!; Petters-
son, sid. $$*–$!!.

#+ Attackutredning "*. CFV till CFst, etc., $&/* $*+). 
FS(H), Centralexp, F I, vol $'#A.

#& Attackutredning $*"*. Anska-ning av tungt vapen 

II SAAB 21, sid 24-25, 28-33 och 56-61.
12 Uppgifterna om flygplansfördelning bygger bland

annat på tabellen i SAAB 21, sid. 104-109; FF(H),
Materielavd., Inspektionskontoret, F II: 4-5; och
FF(Kva1H), Materielavd., F I: 2-4. F 7:s krigsorg.:
F 1 och F 7 omorganisation. CFV till CE 1, etc.,
16/111948. FS(H), Centralexp, B I, vol 26.

13 Orientering 10/4 1948 angående utrustning i fpl.
KFF/MU till FS/Op, 10/4 1948. FS(H), Opera-
tionsavd, E I, vol 2; Rapport över prov med väts-
kebrandbomb.... KFF/MU till CFS, 4/3 1949.
FS(H), Operationsavd., E I, vol 5.

14 Uppgifterna om flygplansfördelning bygger bland
annat på tabellen i SAAB 21, sid. 109-112 och
FF(Kva1H), Materielavd., F I: 2-4.

IS SAAB 21, sid. 75-80.
16 Orientering ang vissa vapenfrågor. KFF/MU till

FS/Op, 10/2 och 10/7 1947. FS(H), Operations-
avd., E I, vol 2; Orientering 10/3 1948 och 10/4
1948 angående utrustning i fpl. KFF/MU till FS/
Op, 10/3 och 10/4 1948. FS(H), Operationsavd.,
E I, vol 2.

17 Uppgifterna om flygplansfördelning bygger bland
annat på tabellen i Hall och Widfeldt, sid 226-238
och FF(KvalH), Materielavd, F I: 3-4.

18 Erfarenheter m.m. från Övning i Övre Norrland
marsapril 1954. CE 1 till CFV, 17/5 1954. E i(H),
Exp, B I, volt.

19 Resultat vid CE 1 inspektion akan- och raketskjut-
ning samt bombfällning... CE t i l l  CF 6, etc, 9/5
1955. E i(H), Exp, B I, vol 2.

20 Bjuggren, sid. 210.
21 Hall och Widfeldt, sid. 34 och 91-96; och Strids-

berg, Lansen, sid. 4.
22 Wennerholm, 2006, sid. 48-49.
23 Uppgifterna om flygplansfördelning bygger

bland annat på tabellen i Berns, sid. 284-296 och
FF(KvalH), Materielavd., F 1: 3-4.

2.4 Berns, sid. 56 och 157-163; VPM rörande vissa erfa-
renheter från applik ex. och tillämpningsövning vid
F 6 och F 7 (fpl 29) april 1955. CE 3.5.55. FS(H),
Centralexp, E I, vol 78.

25 Flyget på Karlsborg, sid. 77-78.
z6 Bjuggren, sid. 209.
27 Stridsberg, Lansen, sid. 4.
28 Stridsberg, Lansen, sid. 51-59; FS, 11.1.60. FS(H),

Centralexp, B I, vol 45; CE 1 orientering till CF 6,
etc., 5/2 1962. Björn Bjuggrens arkiv, vol 9.

29 E verkan vid anfall mot fartygsmål. E 1 till Ch
försvarshögskolan, 23/121958. E i(H), Exp, F I,
vol

3o Orientering om E I, m.m.. CE 1 till CF 6, etc., 8/3
1958. E i(H), Exp, F I, volt.

31 Attackutredning 69. CFV till CFst, etc., 18/9 1970.
FS(H), Centralexp, F I, vol 135A.

32. Stridsberg, Lansen, sid. 51-59.
33 Stridsberg, Lansen, sid. 61, 64 och 178.
34 Ändring av 15 attackfpl A 32... CFV till Konungen,

11/,21956. FS(H), Centralexp, EB I, vol 35.
35 Bergkvist, sid. 6-7, 2 5 ,  28, 33, 39, 43 och 5o.
36 Uppgifterna om flygplansfördelning bygger bland

annat på tabellen i Stridsberg, Lansen, sid. 223-244;
ang F 15 omskolning: CE 1 orientering till CF 6,
osv.. 25/111959. Björn Bjuggrens arkiv, vol 9.

37 Stenfeldt, Lansen 50 år, sid. 39.
38 Dörfer, sid. 93-96.
39 Dörfer, sid. 115 och 163-164.
4o Dörfer, sid. 124-144 och 168-17o.
41 Dörfer, sid. 184.
42 Specifikationsram för fpl 37, FS, 28.9.60. FS(H),

Centralexp, B I, vol 49; Egenskaper för fpl 37. FS,
10.7.61. FS(H), Centralexp, B I, vol 53; Operativa
krav och önskemål på fpl 37. FS, 16.11.62. FS(H),
Centralexp, B I, vol 61.

43 Stridsberg, Viggen, sid. 7-21, 72 och 78-87.
44 Attackutredning 69. CFV till CFst, etc., 18/9 1970.

FS(H), Centralexp, F I, vol 135A.
45 Fonden, sid. 114.
46 Stridsberg, Viggen, sid. 70-72. och 76-77.
47 Fördelning av AJ 37 div till flj. CE t i l l  CFV, 1/2

1972. E 1(H), Exp, F v o l  37.
48 Fpl 37. Fördelning av AJ 37 och Sk 37 m.m.. CE

till CFV, 28/6 1974. E i(H), Exp, F I, vol 42.
49 Uppgifterna om flygplansfördelning bygger bland

annat på tabellen i Stridsberg, Viggen, sid. 221-225.
5o Åström, Leif, Prisbelönt ide'firverkligar enhetsflyg-

planet AJS 37 Viggen. I: Flygvapennytt nr z 1991,
sid. 8.

51 Åström, Leif, Prisbelönt ide'firverkligar enhetsflyg-
planet AJS 37 Viggen. I: Flygvapennytt nr 21991, sid.
4-13; Sundsten, Hans, AJS 37 Viggen - en florrolls-
familj, i: Flygvapennytt nr 4 1994, sid. 32-34, och
Rönnkvist, Bertil, TU AJS, sid. 42-43; CE inled-
ning, 1993 års eskadermöte, 1993-12-06. Bert Sten-
feldts privata arkiv; Stridsberg, Viggen, sid 164-172;
Åström, sid. 98-99.

52 Uppgifterna om flygplansfördelning, m.m., bygger
på tabellen i Stridsberg, Viggen, sid. 221-225.

53 Askelin (intervju med Göran Tode).
54 Dörfer, sid. 96.
55 Attackutredningen, etapp 2, gränsinvasion. FS,

29.11.63. FS(H), Centralexp, F I, volt; Wenner-
holm, 2005, sid. 48; Stenfeldt, meddelande till förf.
7/10 2009.

56 Orientering om Sk 6o operativa användning. FS,
24.m.66. FS(H), Centralexp, F I, vol 62; Petters-
son, sid. 119-I22.

57 Attackutredning 69. CFV till CFst, etc., 18/9 1970.
FS(H), Centralexp, F I, vol 135A.

58 Attackutredning 1969. Anskaffning av tungt vapen
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för fpl AJ #$ och SK "%. CE & till CFV, !#/" &'$%. 
E &(H), Exp, F I, vol #%.

(' Fpl SK "%B, C. Kompletterande beväpning med 
Rb o(. E & till CFV, &!/# &')!. E &(H), Exp, F I, 
vol )!.

"% Flygplan nr "%%%&–"%%#! utom "%%%) och "%%!' 
som havererat (#% stycken) konverterades till SK 
"%C. Av "%%##–"%%'!, "% stycken, konvertera-
des "%%#*–"%%#', "%%*&–"%%*", "%%*)–"%%(%, 
"%%(!, "%%(*–"%%"%, "%%"#–"%%$$, "%%)%, 
"%%)!–"%%)#, "%%)(–"%%)" och "%%)'–"%%'&, 
dvs. *" stycken, till SK "%B.

"& Systemutvecklingsplan fpl SK "%. FMO till 
FMV:FML, &!/* &''*; SK "% motorbyte… FMO 
till FMV:FML, &)/* &''*. E &, Sekt !, F I, vol &; 
Protokoll. SK "% Spaning/utvärdering. Drift- och 
UH-möte, FMV, Huvudavd för +ygmateriel, !&/&! 
&''!. E &(Ö), Sektion !, F I, vol &.

"! Stridsberg, Lätt attack – tredje divisionen, sid. #(%–
#(&; Wallinder och Mähler, sid. #(#–#(".

"# Wallinder och Mähler, sid. #(!–#(#.
"* Systemutvecklingsplan fpl SK "%. FMO till 

FMV:FML, &!/* &''*; SK "% motorbyte… FMO 
till FMV:FML, &)/* &''*. E &, Sekt !, F I, vol &

"( Flygvapennytt nr & &'$*, sid. !$.
"" Taktiska anvisningar för lätta attack+ygförband. 

MHS, &)/&! &')".
"$ B#LA. Huvudspeci,kation. FS/Stud till FMV-F, 

!/# &'$). FMV(H), Huvudavd för +ygmateriel, 
Huvudavd.exp., F I, vol $""; Ivarsson, sid. &&&–&&$; 
Fondén, sid. &&&–&!#.

") B#LA. Huvudspeci,kation. FS/Stud till FMV-F, 
!/# &'$); Möte ang markbärighet och däckstryck. 
FMV-F till CPg B#LA, etc., $/* &'$); Bas- och 
driftsförutsättningar B#LA. Remissvar. FS/Stud till 
FMV-F, !*/( &'$). FMV(H), Huvudavd. för +yg-
materiel, Huvudavd.exp., F I, vol $"".

"' Hansson, Ingemar, Finns det alternativ till B!LA?, 
i: Flygvapennytt nr ! &'$$, sid. &(; Berglund, Inge, 
B!LA i invasionsförsvaret, i: Flygvapennytt nr # &'$)

$% Stenfeldt, meddelande till förf. $/&% !%%'.
$& Rb #%*C serie &. Prestanda vid användning i fpl 

A #!A. FF/Robotbyrån, !!/" &'"%. FS(H), Central-
exp, E I, vol '); Försvarets forskningsanstalt, sid. 
&&"–&&$.

$! Arboga Elektronikhistoriska Förening (http://www.
aef.se/index.htm); Utbildning på arb. #%*. CE & till 
CF ", etc., )/# &'(). E &(H), Exp, F I, vol &; Taktis-
ka studier rb #%*c. E & till CFV, &!/&! &'"%. E &(H), 
Exp, F I, vol (; VPM avseende Rb #%*-situationen. 
CE & till CFV, etc., !%/&& &'"&. E &(H), Exp, F I, 
vol $; CE & orientering till CF ", osv. !)/! &'"&, (/! 
&'"!  och , '/&! &'"#. Björn Bjuggrens arkiv, vol '.

$# Stridsberg, Viggen, sid. )&–)!; Arboga Robotmu-
seum (http://www.robotmuseum.se/Mappar/Ro-
bothistorik/ARM_rb%*d.htm)

$* Dörfer, sid. !&%.
$( Attackutredning "'. CFV till CFst, etc, &)/' &'$%. 

FS(H), Centralexp., F I, vol &#(A.
$" Hugemark, sid. *(–*".
$$ Hugemark, sid. ##.
$) Robotvapen, schema för utvecklingsprogram. KFF, 

Materielavd. till CFS, &*/# &'*$. Robotfpl #&&–#&!. 
Preliminära fordringar. KFF/M till CFS, &$/# &'*$ 
och CFS till SCFF, !)/# &'*$. FS(H), Centralexp, 
EVII, vol !; KFF, Materielavd., F I &'*), vol ); Må-
nadsorientering från Fc '/&% &'*). FS(H), Ope-
rationsavd, E I, vol !; Orientering från MR &/&% 
&'(%. KFF/MR till FS/Op &%/( &'(%, Rapport, $/&% 
&'*'. FS(H), Operationsavd, E I, vol (; Arboga ro-
botmuseum (http://www.robotmuseum.se/Map-
par/Robothistorik/ARM_rb_historik.htm)

$' VPM med synpunkter på attackförbandens uppgif-
ter. CE&, #.".(). FS(H), Centralexp, E I, vol )).

)% Rb #%(. Utprovning av operativa krav. E & till CF ", 
etc., '/&! &'"%. E &(H), Exp, F I, vol (; CE & orien-
tering till CF ", osv. !)/! &'"&. Björn Bjuggrens 
arkiv, vol '; Attackutredning &'"'. Anska-ning av 
tungt vapen för fpl AJ #$ och Sk "%. CE & till CFV, 
!#/" &'$%. E &(H), Exp, F I, vol #%; Stridsberg, Vig-
gen, sid. )!–)(; Arboga Elektronikhistoriska För-
ening (http://www.aef.se/index.htm); Rb "#A – ett 
vasst beväpningsalternativ för Viggen, i: Flygvapen-
nytt nr * &'$!, sid. !*.

)& Stenfeldt, !%%(, sid. !&–!!; Wennerholm, !%%(, sid. 
"!.

)! Attackutredning "'. CFV till CFst, etc., &)/' &'$%. 
FS(H), Centralexp, F I, vol &#(A; Dörfer, sid. !&%.

)# Attackutredning &'"'. Anska-ning av tungt vapen 
för fpl AJ #$ och Sk "%. CE & till CFV, !#/" &'$%. 
E &(H), Exp, F I, vol #%.

)* Stenfeldt, !%%(, sid. !&–!!.
)( Stridsberg, Viggen, sid. &"'–&$%; Missilethreat.com 

(http://www.missilethreat.com/cruise/id.&&%/cru-
ise_detail.asp); Åström, Leif, Prisbelönt idé förverk-
ligar enhets$ygplanet AJS !% Viggen, i: Flygvapennytt 
nr ! &''&, sid. $–).

)" CE & inledning, &''# års eskadermöte, &''#-&!-%". 
Bert Stenfeldts privata arkiv.

)$ Stridsberg, Viggen, sid. )!–)(; Arboga Elektronik-
historiska Förening (http://www.aef.se/index.htm).

)) Wennerholm, !%%(, sid. "*–"(; Åström, sid. '#.
)' Fpl AJ, SK, SH, SF. Modlinje paket #, ombeväp-

ning rb $(/!* J… FMV-F till CF ", etc, )/&& &'$$. 
FMV(H), Huvudavd för +ygmateriel, Huvudavd..
exp., F I, vol "&#.

för fpl AJ 37 och SK 6o. CE r till CFV, 23/61970.
E r(H), Exp, F I, vol 3o.

59 Fpl SK 6oB, C. Kompletterande beväpning med
Rb os. E 1 till CFV, 12/3 1982. E r(H), Exp, F I,
vol 82.

6o Flygplan nr 60001-60032 utom 60008 och 60029
som havererat (30 stycken) konverterades till SK
6oC. Av 60033-60092, 6o stycken, konvertera-
des 60034-60039, 60041-60046, 60048-60050,
60052, 60054-60060, 60063-60077, 60080,
60082-60083, 60085-60086 och 60089-60091,
dvs. 46 stycken, till SK 6oB.

61 Systemutvecklingsplan fpl SK 6o. FMO till
FMV:FML, 12/41994; SK 6o motorbyte... FMO
till FMV:FML, 18/41994• E r, Sekt 2, F I, vol n
Protokoll. SK 6o Spaning/utvärdering. Drift- och
UH-möte, FMV, Huvudavd för flygmateriel, 21/12
1992. E 1(13), Sektion 2, F I, vol 1.

62 Stridsberg, Lätt attack — tredje divisionen, sid. 350-
351; Wallinder och Mähler, sid. 353-356.

63 Wallinder och Mähler, sid. 352-353.
64 Systemunrecklingsplan fpl SK 6o. FMO till

FMV:FML, 12/41994; SK 6o motorbyte... FMO
till FMV:FML, 18/4 1994. E r, Sekt 2, F I, vol r

65 Flygvapennytt nr 11974, sid. 27.
66 Taktiska anvisningar för lätta attackflygförband.

MHS, 18/121986.
67 B31.A. Huvudspecifikation. FS/Stud till FMV-F,

2/3 1978. FMV(H), Huvudavd för flygmateriel,
Huvudavd.exp., F I, vol 766; Ivarsson, sid. 111-117;
Fonden, sid. 111-123.

68 BOA. Huvudspecifikation. FS/Stud till FMV-F,
2/3 1978; Möte ang markbärighet och däckstryck.
FMV-F till CPg B3LA, etc., 7/4 1978; Bas- och
driftsförutsättningar B3LA. Remissvar. FS/Stud till
FMV-F, 2.4/5 1978. FMV(H), Huvudavd. för flyg-
materiel, Huvudavd.exp., F I, vol 766.

69 Hansson, Ingemar, Finns det alternativ till B3LA?,
i: Flygvapennytt nr 2. 1977, sid. 15; Berglund, Inge,
B3LA i invasionsförsvaret, i: Flygvapennytt nr 3 1978

70 Stenfeldt, meddelande till förf. 7/10 2009.
71 Rb 304C serie r. Prestanda vid användning i fpl
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$$. Sammanfattning

Första %ygeskadern (E $) utgjorde en tung länk i det svenska invasionsförsvaret under 
kalla kriget. E $ blev en ren attackeskader $&'( och kom att )nnas kvar längst av de 
fyra %ygeskadrar som ingick i %ygvapnets organisation. Efter det kalla krigets slut la-
des eskadern ned år $&&*. Man kan med fog påstå, att E $ under perioden $&'(–$&&* 
hade+mycket viktiga uppgifter i det svenska invasionsförsvaret. 

Det är nu dags att sammanfatta, diskutera och ge ett perspektiv på de resultat som 
framkommit i denna undersökning. Följande aspekter på Första %ygeskadern i attack-
funktionen har undersökts:

– Krigsuppgifter
– Övningsverksamhet
– Samverkan med armén, %ottan och luftförsvaret
– Flygmaterielens och beväpningens utveckling
– Förmåga och uthållighet
– Avvägningsfrågorna mellan attack%yg  och övervattensfartyg
– Hotbilder och beredskap
– Eskaderledningen
– Organisation och sammansättning
– Basering
– Eventuella planer för samarbete med Väst
+

Första %ygeskaderns krigsuppgift var att genom attackanfall med bomber, raketer och 
robotar angripa utländska (sovjetiska) försök att invadera Sverige. Övriga uppgifter, 
spaning och transport – som tillkom ifrån mitten av sextiotalet och senare, behandlas 
inte i denna undersökning. I första hand skulle E $ bekämpa överskeppning över havet, 
men även vid invasion över landgränsen i norr kunde attack%yg sättas in. E $:s opera-
tiva planläggning beaktade många olika möjligheter, men det var alltid i första hand 
under själva överskeppningsskedet som eskaderns huvudinsats skulle göras. Tidsmar-
ginalen för detta var liten och därför krävdes maximal insats i både tid och rum. Detta 
förhållande styrde E $:s organisation och verksamhet under hela perioden från $&'( till 
omkring $&&,.

Endast ”i gynnsamma fall” och ”om luftläget så medgav” skulle E $ anfalla ilast-
ningshamnarna på andra sidan Östersjön, samt )entliga %yg- och robotbaser och an-
dra värdefulla mål på av angriparen behärskat område. Det fanns %era förklaringar till 
den återhållsamhet som märks när det gäller denna typ av insatser. För det första var 
den praktiska aktionsradien, omkring -, mil, så pass begränsad att man bara nådde 
sydvästra Finland, Danmark och möjligen nordtyska kusten. Marginalerna för ovän-
tade händelser och )entlig motverkan var små. Den viktigaste orsaken till att man var 

ii. Sammanfattning

Första flygeskadern (E 1) utgjorde en tung länk i det svenska invasionsförsvaret under
kalla kriget. E 1 blev en ren attackeskader 1948 och kom att finnas kvar längst av de
fyra flygeskadrar som ingick i flygvapnets organisation. Efter det kalla krigets slut la-
des eskadern ned år 1995. Man kan med fog påstå, att E 1 under perioden 1948-1995
hade mycket viktiga uppgifter i det svenska invasionsförsvaret.

Det är nu dags att sammanfatta, diskutera och ge ett perspektiv på de resultat som
framkommit i denna undersökning. Följande aspekter på Första flygeskadern i attack-
funktionen har undersökts:

— Krigsuppgifter
— Övningsverksamhet
— Samverkan med armen, flottan och luftförsvaret
— Flygmaterielens och beväpningens utveckling
— Förmåga och uthållighet
— Avvägningsfrågorna mellan attackflyg och övervattensfartyg
— Hotbilder och beredskap
— Eskaderledningen
— Organisation och sammansättning
— Basering
— Eventuella planer för samarbete med Väst

Första flygeskaderns krigsuppgift var att genom attackanfall med bomber, raketer och
robotar angripa utländska (sovjetiska) försök att invadera Sverige. Övriga uppgifter,
spaning och transport — som tillkom ifrån mitten av sextiotalet och senare, behandlas
inte i denna undersökning. I första hand skulle E 1 bekämpa överskeppning över havet,
men även vid invasion över landgränsen i norr kunde attackflyg sättas in. E i:s opera-
tiva planläggning beaktade många olika möjligheter, men det var alltid i första hand
under själva överskeppningsskedet som eskaderns huvudinsats skulle göras. Tidsmar-
ginalen för detta var liten och därför krävdes maximal insats i både tid och rum. Detta
förhållande styrde E i:s organisation och verksamhet under hela perioden från 1948 till
omkring 199o.

Endast "i gynnsamma fall" och "om luftläget så medgav" skulle E 1 anfalla ilast-
ningshamnarna på andra sidan Östersjön, samt fientliga flyg- och robotbaser och an-
dra värdefulla mål på av angriparen behärskat område. Det fanns flera förklaringar till
den återhållsamhet som märks när det gäller denna typ av insatser. För det första var
den praktiska aktionsradien, omkring 3o mil, så pass begränsad att man bara nådde
sydvästra Finland, Danmark och möjligen nordtyska kusten. Marginalerna för ovän-
tade händelser och fientlig motverkan var små. Den viktigaste orsaken till att man var
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återhållsam med anfall mot alltför avlägsna mål var sannolikt att man räknade med 
att riskerna för förluster inte uppvägde den verkan som man med sådana anfall kunde 
uppnå. Rent stridsekonomiskt var det fördelaktigare att anfalla överskeppnings$ottan 
ute på havet.

Detta förhållande var relativt konstant under hela perioden från %&'# och framåt, 
trots tillförsel av ny beväpning och modernare $ygmateriel. Möjligen var aktionsradien 
med B %# i början av perioden, när hotet om motverkan också var lägre, något större 
än med senare typer. Orsaken var främst att man kunde $yga på hög höjd och därmed 
minskade bränsleförbrukningen. Sedan en av E %:s divisioner baserats på Gunnarn i 
Övre Norrland i mitten av %&"(-talet utökades å andra sidan eskaderns operationsom-
råde med västra Finland och södra delen av Tornedalen.

Genom användning av mer kustnära baser skulle E %:s räckvidd ha kunnat utökas 
i en särskilt kritisk situation, men i de $esta fall skulle ett sådant utnyttjande av resur-
serna med tanke på de ökade riskerna för utslagning på marken inte löna sig. Däremot 
var ombasering vid behov till baser i Norrland för en mindre del av resurserna i viss 
mån förberedd och möjlig att genomföra. Denna förmåga ökade under senare delen 
av perioden.

Genom sin höga beredskap, stora rörlighet och förmåga till koncentration och an-
fall i olika riktningar utgjorde E % en av de viktigaste komponenterna i det svenska 
invasionsförsvaret. Eskadern var en strategisk resurs som överbefälhavaren förfogade 
över. E % var också den försvarsresurs som kunde verka först (på störst avstånd) mot 

E 1:s krigsuppgift var att genom attackanfall med bomber, raketer och robotar angripa utländska försök att 
invadera Sverige. Foto SFF.

E 1:s krigsuppgift var att genom attackanfall med bomber, raketer och robotar angripa utländska försök att
invadera Sverige. Foto SFF

återhållsam med anfall mot alltför avlägsna mål var sannolikt att man räknade med
att riskerna för förluster inte uppvägde den verkan som man med sådana anfall kunde
uppnå. Rent stridsekonomiskt var det fördelaktigare att anfalla överskeppningsflottan
ute på havet.

Detta förhållande var relativt konstant under hela perioden från 1948 och framåt,
trots tillförsel av ny beväpning och modernare flygmateriel. Möjligen var aktionsradien
med B 18 i början av perioden, när hotet om motverkan också var lägre, något större
än med senare typer. Orsaken var främst att man kunde flyga på hög höjd och därmed
minskade bränsleförbrukningen. Sedan en av E Es divisioner baserats på Gunnarn i
Övre Norrland i mitten av 1960-talet utökades å andra sidan eskaderns operationsom-
råde med västra Finland och södra delen av Tornedalen.

Genom användning av mer kustnära baser skulle E Es räckvidd ha kunnat utökas
i en särskilt kritisk situation, men i de flesta fall skulle ett sådant utnyttjande av resur-
serna med tanke på de ökade riskerna för utslagning på marken inte löna sig. Däremot
var ombasering vid behov till baser i Norrland för en mindre del av resurserna i viss
mån förberedd och möjlig att genomföra. Denna förmåga ökade under senare delen
av perioden.

Genom sin höga beredskap, stora rörlighet och förmåga till koncentration och an-
fall i olika riktningar utgjorde E i en av de viktigaste komponenterna i det svenska
invasionsförsvaret. Eskadern var en strategisk resurs som överbefälhavaren förfogade
över. E i var också den försvarsresurs som kunde verka först (på störst avstånd) mot
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en invasion och också den enda som kunde verka i alla skeden av en invasion. I och 
med att en angripares invasions$otta närmade sig mer och mer skulle den, utöver at-
tack$yg, först mötas av ubåtar, sedan även jaktattack och övervattensfartyg, och till sist 
lantstridskrafter. 

Redan på A %!-tiden hade E & haft vissa andrahandsuppgifter i luftförsvaret och när 
AJ %' Viggen kom i tjänst (ck dessa uppgifter större betydelse. Luftförsvarsuppgiften 
bestod då i att med AJ %' och SK ") bekämpa luftlandsättningar och från &#*) kom 
AJ %' också att ingå i $ygvapnets incidentberedskap. Även vissa andra jaktförsvarsupp-
gifter fanns. Från &#*)-talet betonades mer än tidigare i E &:s stridsplaner anfall mot 
minröjnings- och mineringsföretag, anfall mot värdefulla mål i Danmark och Finland 
samt även i södra Norge, samt medverkan i luftförsvaret.

Samverkansuppgifterna med armén och marinen behandlades, särskilt efter ombe-
väpningen till jet$ygplan, under lång tid styvmoderligt, men i och med att SK ") kom 
i tjänst som lätt attackplan vid mitten av &#')-talet, (ck E & i uppgift att i krig samverka 
med armén vid försvar av Övre Norrland. De lätta attackdivisionerna hade alltså Norr-
land som huvudsakligt operationsområde, men kunde under vissa förhållanden sättas 
in även i andra delar av landet. Den praktiska aktionsradien för SK ") var, precis som 
för den medeltunga attacken, %) mil.

Även om SK ") skulle sättas in mot både invasion över havet och vid anfall över 
landgränsen så var den senare uppgiften prioriterad. SK ") skulle också delta i luft-
försvaret och då främst ingripa mot luftlandsättningar. På &#*)-talet ingick dessutom 
uppgiften att ”upprätthålla gard” i västra delen av Nedre Norrland och nu angavs även 
norska hamnar bland möjliga anfallsmål. På &##)-talet ökade på grund av ändrad hot-
bild betoningen på uppgifter även i södra Sverige i händelse av strategiskt överfall.

Några handlingar som tyder på att det skulle ha förekommit någon som helst form 
av politisk styrning när det gällde E &:s anfallsmål, räckvidd eller liknande har inte på-
trä+ats i det undersökta materialet.

Övningsverksamhetens utformning och eventuella förändringar i övningsmönstret 
under perioden kan tänkas ge vissa indikationer när det gäller inriktning och förmåga. 
Under &#,)- och &#")-talen var övningsverksamheten mycket intensiv, men omfatt-
ningen minskade sedan allteftersom. Stort upplagda eskaderövningar hölls varje år och 
de var normalt inriktade på försvar mot ett anfall från öster. Från mitten av &#,)-talet 
ingick (ngerade kärnvapenanfall mot Sverige ofta i övningarna. De hade varierande 
förutsättningar, men ofta hade kriget startat några dagar innan övningen började och 
(entlig förbekämpning av bland annat E &:s baser var i full gång. Ibland var Finland 
och/eller Gotland ockuperade av (enden. Källmaterialet tyder på att det var först på 
senare tid som det förekom övningar riktade mot en angripare baserad i Norge.

Ofta övades före början av &#")-talet fältmässig basering endast på någon enda av de 
baser som ingick i övningarna och orsaken till detta var sannolikt bristen på utbyggda 
baser. Maskering användes bara i liten skala, men i samband med en basövning &#") 
maskerades samtliga klargöringsplatser på en bas.

en invasion och också den enda som kunde verka i alla skeden av en invasion. I och
med att en angripares invasionsflotta närmade sig mer och mer skulle den, utöver at-
tackflyg, först mötas av ubåtar, sedan även jaktattack och övervattensfartyg, och till sist
lantstridskrafter.

Redan på A 32-tiden hade E 1 haft vissa andrahandsuppgifter i luftförsvaret och när
AJ 37 Viggen kom i tjänst fick dessa uppgifter större betydelse. Luftförsvarsuppgiften
bestod då i att med AJ 37 och SK 6o bekämpa luftlandsättningar och från 198o kom
AJ 37 också att ingå i flygvapnets incidentberedskap. Även vissa andra jaktförsvarsupp-
gifter fanns. Från 1980-talet betonades mer än tidigare i E i:s stridsplaner anfall mot
minröjnings- och mineringsföretag, anfall mot värdefulla mål i Danmark och Finland
samt även i södra Norge, samt medverkan i luftförsvaret.

Samverkansuppgifterna med armen och marinen behandlades, särskilt efter ombe-
väpningen till jetflygplan, under lång tid styvmoderligt, men i och med att SK 6o kom
i tjänst som lätt attackplan vid mitten av 1970-talet, fick E 1 i uppgift att i krig samverka
med armen vid försvar av Övre Norrland. De lätta attackdivisionerna hade alltså Norr-
land som huvudsakligt operationsområde, men kunde under vissa förhållanden sättas
in även i andra delar av landet. Den praktiska aktionsradien för SK 6o var, precis som
för den medeltunga attacken, 3o mil.

Även om SK 6o skulle sättas in mot både invasion över havet och vid anfall över
landgränsen så var den senare uppgiften prioriterad. SK 6o skulle också delta i luft-
försvaret och då främst ingripa mot luftlandsättningar. På 1980-talet ingick dessutom
uppgiften att "upprätthålla gard" i västra delen av Nedre Norrland och nu angavs även
norska hamnar bland möjliga anfallsmål. På 1990-talet ökade på grund av ändrad hot-
bild betoningen på uppgifter även i södra Sverige i händelse av strategiskt överfall.

Några handlingar som tyder på att det skulle ha förekommit någon som helst form
av politisk styrning när det gällde E 1:s anfallsmål, räckvidd eller liknande har inte på-
träffats i det undersökta materialet.

Övningsverksamhetens utformning och eventuella förändringar i övningsmönstret
under perioden kan tänkas ge vissa indikationer när det gäller inriktning och förmåga.
Under 1950- och 1960-talen var övningsverksamheten mycket intensiv, men omfatt-
ningen minskade sedan allteftersom. Stort upplagda eskaderövningar hölls varje år och
de var normalt inriktade på försvar mot ett anfall från öster. Från mitten av 1950-talet
ingick fingerade kärnvapenanfall mot Sverige ofta i övningarna. De hade varierande
förutsättningar, men ofta hade kriget startat några dagar innan övningen började och
fientlig förbekämpning av bland annat E Es baser var i full gång. Ibland var Finland
och/eller Gotland ockuperade av fienden. Källmaterialet tyder på att det var först på
senare tid som det förekom övningar riktade mot en angripare baserad i Norge.

Ofta övades före början av 1960-talet fältmässig basering endast på någon enda av de
baser som ingick i övningarna och orsaken till detta var sannolikt bristen på utbyggda
baser. Maskering användes bara i liten skala, men i samband med en basövning 196o
maskerades samtliga klargöringsplatser på en bas.
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I många fall övades ett redan mobilise-
rat och förberett försvar, men E $ började 
tidigt med övningar där man i princip star-
tade med normal fredsberedskap. Man in-
ledde då med ett första anfall direkt från 
fredsbaserna, för att först därefter ombasera 
till krigsbas. Realismen och svårighetsgra-
den i övningsförutsättningarna kan anses 
ha ökat med tiden. Vid en eskaderövning 
beordrades exempelvis ombasering till an-
dra baser än de som angivits i de anvisningar 
som skickats ut innan övningen och de för-
sta anfallen sattes in mitt under pågående 
mobilisering.

Senast i början av $%"#-talet övade E $ 
insats i större skala även i norra Sverige, och 
övade då också successiv tillförsel av resur-
ser från södra delen av landet. Ett annat 
tecken på ökad realism är en övning $%&' då 
invasionen började innan försvarets huvud-
del hunnit mobilisera och (ygvapnet deltog 
med krigsorganisationens funktioner men 
med fredsorganisationens resurser. E $ upp-
trädde då (som vanligt) dygnet runt och i 
telestörd miljö. Nu hade man också börjat 
)ngera skador på baserna och förlust av (ygplan och förare.

I detta sammanhang kan det vara lämpligt att ta upp övningar som visar hur samver-
kan med armén, (ottan och luftförsvaret planerades. Samövningar med armén och 
(ottan förekom med jämna mellanrum. Redan i mitten av $%*#-talet gjorde CE $ 
emellertid klart att direkt samverkan med armén inte längre var aktuell för attack(yget. 
Överhuvudtaget kom samverkan med både armén och (ottan långt ned på E $:s prio-
riteringslista. Det man till nöds kunde tänka sig att bidra med var indirekt samverkan 
i form av anfall mot fasta mål som broar och liknande. Erfarenheterna från de samöv-
ningar som förekom ansågs bekräfta CE $:s inställning.

Ofta var arméns övningsområden så små att det knappt fanns några mål för attack-
(yget att anfalla. Det fanns också problem med bristande utrustning och utbildning 
på armésidan, vilket delvis hade att göra med arméns utbildningssystem. När det gällde 
marinen var läget något annorlunda, eftersom det förelåg ett ömsesidigt intresse av att 
få till stånd en samordning av insatserna vid anfall mot en )entlig överskeppnings(otta.

Vid samövningar med jakt(yget )ck E $ av naturliga skäl normalt agera målförband. 
Detta var en ständig källa till irritation, eftersom man för övningens skull bara )ck (y-

E 1:s praktiska aktionsradie, omkring 30 mil, var 
relativt konstant under hela perioden från 1948 
och framåt, trots tillförsel av ny beväpning och 
modernare !ygmateriel. Räckviddskarta från 
OpO 1974 (heldragen linje – O-basering, streck-
ad linje – T-basering). Skiss Krigsarkivet.

I många fall övades ett redan mobilise-
rat och förberett försvar, men E i började
tidigt med övningar där man i princip star-
tade med normal fredsberedskap. Man in-
ledde då med ett första anfall direkt från
fredsbaserna, för att först därefter ombasera
till krigsbas. Realismen och svårighetsgra-
den i övningsförutsättningarna kan anses
ha ökat med tiden. Vid en eskaderövning
beordrades exempelvis ombasering till an-
dra baser än de som angivits i de anvisningar
som skickats ut innan övningen och de för-
sta anfallen sattes in mitt under pågående
mobilisering.

Senast i början av 1970-talet övade E
insats i större skala även i norra Sverige, och
övade då också successiv tillförsel av resur-
ser från södra delen av landet. Ett annat
tecken på ökad realism är en övning 1983 då
invasionen började innan försvarets huvud-
del hunnit mobilisera och flygvapnet deltog
med krigsorganisationens funktioner men
med fredsorganisationens resurser. E i upp-
trädde då (som vanligt) dygnet runt och i
telestörd miljö. Nu hade man också börjat
fingera skador på baserna och förlust av flygplan och förare.
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El:5 praktiska aktionsradie, omkring 30 mil, var
relativt konstant under hela perioden från 1948
och framåt, trots tillförsel av ny beväpning och
modernare flygmateriel. Räckviddskarta från
OpO 1974 (heldragen linje — 0-basering, streck-
ad linje —T-basering). skiss Krigsarkivet.

I detta sammanhang kan det vara lämpligt att ta upp övningar som visar hur samver-
kan med armen, flottan och luftförsvaret planerades. Samövningar med armen och
flottan förekom med jämna mellanrum. Redan i mitten av 1950-talet gjorde CE
emellertid klart att direkt samverkan med armen inte längre var aktuell för attackflyget.
Överhuvudtaget kom samverkan med både armen och flottan långt ned på E Es prio-
riteringslista. Det man till nöds kunde tänka sig att bidra med var indirekt samverkan
i form av anfall mot fasta mål som broar och liknande. Erfarenheterna från de samöv-
ningar som förekom ansågs bekräfta CE Es inställning.

Ofta var armens övningsområden så små att det knappt fanns några mål för attack-
flyget att anfalla. Det fanns också problem med bristande utrustning och utbildning
på armssidan, vilket delvis hade att göra med armens utbildningssystem. När det gällde
marinen var läget något annorlunda, eftersom det förelåg ett ömsesidigt intresse av att
få till stånd en samordning av insatserna vid anfall mot en fientlig överskeppningsflotta.

Vid samövningar med jaktflyget fick E i av naturliga skäl normalt agera målförband.
Detta var en ständig källa till irritation, eftersom man för övningens skull bara fick fly-
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ga vissa banor eller på viss höjd. Detta gav lätt ett felaktigt intryck av E #:s sätt att ope-
rera och dess möjligheter att verka och att överleva. Om man $ck uppträda fältmässigt 
minskade jaktens möjligheter att hitta och bekämpa %ygplanen radikalt. En annan fö-
reteelse som upplevdes som än mer meningslös var när E # under övningar användes 
för att markera ”buller i luften” för arméförbanden.

Av undersökt material att döma verkar samverkan mellan E # och eget luftvärn ha 
utgjort ett problem som aldrig riktigt löstes och de brister som fanns i samverkan ledde 
här till vådabekämpning av eget %yg. Underlaget för slutsatser är magert, men ger vid 
handen att samordningen mellan luftvärnet och E #:s förband fortfarande inte fung-
erade tillfredsställande så sent som vid mitten av #&'(-talet.

De speciella samverkansgrupper för samverkan med armén som funnits i organisa-
tionen sedan länge föll mer eller mindre i glömska, men i och med att de lätta attack-
%ygdivisionerna började bli operationsdugliga i mitten av #&"(-talet $ck dessa grupper 
ny utrustning och återupplivades. De lätta attackförbandens deltagande i samövningar 
med armén plågades under några år av inkörningssvårigheter, bland annat förekom vå-
dabeskjutning av egna arméförband. Vidare verkar problem som bristande underrättel-
seunderlag från markförbanden, problem att hitta lämpliga mål vid direkt samverkan, 
och så vidare, ha präglat vissa övningar.

Vid två övningar #&'# uppnådde de lätta attackdivisionerna emellertid närmare &( 
procent verksamma anfall och vid en annan övning mot mål inom luftförsvarat område 
lyckades man i huvudsak undgå bekämpning av jakt%yg och uppnådde )*–"( procent 
verksamma anfall. Även här verkar alltså övningsresultaten successivt ha förbättrats un-
der perioden. Se vidare under E #:s kvalitativa nivå.

I och med att %ottan på #&'(-talet $ck mer avancerad materiel, bland annat robot-
båtar, vilket också gjorde att man kunde uppträda mer o+ensivt, verkar behovet av och 
möjligheterna till samverkan med E # ha ökat. Formerna för denna samverkan utarbe-
tades och övades under #&&(-talet.

När det gäller den av E # använda !ygmaterielen och dess beväpning kan man gene-
rellt säga att kvaliteten på E #:s %ygmateriel i början av perioden låg på en lägre nivå än 
jaktförbandens materiel. Detta ändrades sedan i och med att A ,! Lansen kom i tjänst. 
Efter diskussioner i början av perioden om organisationens omfattning, stannade man 
vid tolv divisioner, organiserade i fyra %ottiljer med totalt !-( %ygplan. Av dessa !-( var 
normalt åtta %ygplan per division, alltså sammanlagt &) stycken, operativa. Vid mitten 
av #&*(-talet föreslogs en utökning av antalet %ygplan till ,)(, men det slutliga beslutet 
blev att !'* %ygplan skulle anska+as.

De äldre och alltmer omoderna propellerdrivna %ygplanstyperna #' och !# började 
fasas ut i början av #&*(-talet. Då kom i stället de ensitsiga och enmotoriga jetplanen 
A !#R, A !' och A !& i tjänst och användes under några få år, medan den tvåmotoriga 
B #'/T #' fanns kvar ända tills A ,! Lansen levererades till samtliga förband efter mit-
ten av #&*(-talet. Lansen kan betecknas som attackeskaderns första %ygplan med till-
räckliga prestanda för de uppgifter som E # skulle lösa. Typen var utrustad med radar 

ga vissa banor eller på viss höjd. Detta gav lätt ett felaktigt intryck av E i:s sätt att ope-
rera och dess möjligheter att verka och att överleva. Om man fick uppträda fältmässigt
minskade jaktens möjligheter att hitta och bekämpa flygplanen radikalt. En annan fö-
reteelse som upplevdes som än mer meningslös var när E 1 under övningar användes
för att markera "buller i luften" för armsförbanden.

Av undersökt material att döma verkar samverkan mellan E 1 och eget luftvärn ha
utgjort ett problem som aldrig riktigt löstes och de brister som fanns i samverkan ledde
här till vådabekämpning av eget flyg. Underlaget för slutsatser är magert, men ger vid
handen att samordningen mellan luftvärnet och E Es förband fortfarande inte fung-
erade tillfredsställande så sent som vid mitten av 1980-talet.

De speciella samverkansgrupper för samverkan med armen som funnits i organisa-
tionen sedan länge föll mer eller mindre i glömska, men i och med att de lätta attack-
flygdivisionerna började bli operationsdugliga i mitten av 1970-talet fick dessa grupper
ny utrustning och återupplivades. De lätta attackförbandens deltagande i samövningar
med armen plågades under några år av inkörningssvårigheter, bland annat förekom vå-
dabeskjutning av egna armsförband. Vidare verkar problem som bristande underrättel-
seunderlag från markförbanden, problem att hitta lämpliga mål vid direkt samverkan,
och så vidare, ha präglat vissa övningar.

Vid två övningar 1981 uppnådde de lätta attackdivisionerna emellertid närmare 90
procent verksamma anfall och vid en annan övning mot mål inom luftförsvarat område
lyckades man i huvudsak undgå bekämpning av jaktflyg och uppnådde 65-70 procent
verksamma anfall. Även här verkar alltså övningsresultaten successivt ha förbättrats un-
der perioden. Se vidare under E Es kvalitativa nivå.

I och med att flottan på 1980-talet fick mer avancerad materiel, bland annat robot-
båtar, vilket också gjorde att man kunde uppträda mer offensivt, verkar behovet av och
möjligheterna till samverkan med E 1 ha ökat. Formerna för denna samverkan utarbe-
tades och övades under 1990-talet.

När det gäller den av E 1 använda flygmaterielen och dess beväpning kan man gene-
rellt säga att kvaliteten på E 1:s flygmateriel i början av perioden låg på en lägre nivå än
jaktförbandens materiel. Detta ändrades sedan i och med att A 32 Lansen kom i tjänst.
Efter diskussioner i början av perioden om organisationens omfattning, stannade man
vid tolv divisioner, organiserade i fyra flottiljer med totalt 240 flygplan. Av dessa 240 var
normalt åtta flygplan per division, alltså sammanlagt 96 stycken, operativa. Vid mitten
av 1950-talet föreslogs en utökning av antalet flygplan till 360, men det slutliga beslutet
blev att 285 flygplan skulle anskaffas.

De äldre och alltmer omoderna propellerdrivna flygplanstyperna 18 och 21 började
fasas ut i början av 1950-talet. Då kom i stället de ensitsiga och enmotoriga jetplanen
A 21R, A 28 och A 29 i tjänst och användes under några få år, medan den tvåmotoriga
B 18/T 18 fanns kvar ända tills A 32 Lansen levererades till samtliga förband efter mit-
ten av 1950-talet. Lansen kan betecknas som attackeskaderns första flygplan med till-
räckliga prestanda för de uppgifter som E 1 skulle lösa. Typen var utrustad med radar
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och den hade kraftigt utökad vapenlast, även jämfört med B #$, men framförallt jäm-
fört med A !$ och A !%.

Antalet divisioner minskade med början #%&" och i och med ombeväpningen till 
AJ '" Viggen gick antalet divisioner ned till (,(, men samtidigt tillfördes krigsorganisa-
tionen successivt fem divisioner lätt attack utrustade med skol)ygplanet SK &*. Gene-
rellt kan sägas att )ygplanstillgången var god ända fram till och med A '! Lansen, som 
anska+ades i !$( exemplar, men antalet A '! minskade med sju till åtta )ygplan per 
år på grund av haverier. Av AJ '" Viggen, som anska+ades i #*$ exemplar, fanns som 
mest strax över %* )ygplan i tjänst. AJ '" kännetecknades bland annat av förbättrade 
prestanda, något förbättrad räckvidd, bättre vapenverkan, bättre navigeringshjälpme-
del, kort start- och landningssträcka, hög fältmässighet och korta klargöringstider. Helt 
nytt var att )ygplanet kunde starta och landa på korta banor på vägbaser och även på 
mindre civila )ygplatser.

En avsevärd kapacitetsförhöjning uppnåddes genom modi,ering under första halv-
an av #%%*-talet av en del av AJ '"- och SF/SH '"-beståndet till AJS '"-standard. Den-
na modi,ering innebar bland annat utökad förmåga att bära attack- och jaktrobotar av 
olika typer. När E # upphörde #%%( fanns ungefär #!* Viggen i olika versioner (attack/
jakt/spaning) kvar i tjänst.

De lätta attackförbanden tillfördes vid mobilisering "( stycken beväpnade skol)yg-
plan av typ SK &*B/C. Den under andra halvan av #%"*-talet projekterade ersättaren 
B'LA skulle ha haft bättre prestanda och större kapacitet än SK &*, men lämnade ald-
rig ritborden. En del av de idéer om basering som kläcktes inom B'LA-projektet levde 
sedan vidare i Bas %*-konceptet.

I periodens början utgjordes E #:s beväpning av bomber av olika storlekar, samt de 
attackraketer som precis höll på att utprovas och levereras. De försök som gjorts ända 
sedan #%-* med att ta fram funktionsdugliga )ygtorpeder hade misslyckats och även 
minfällningskapaciteten upphörde. Med början strax efter kriget utvecklades )era olika 
typer av robotar, bland annat markbaserade och )ygburna attackrobotar. Detta arbete 
koncentrerades i slutet av #%(*-talet på RB '*-, avsedd för A '! Lansen.

När denna robot kom i tjänst som RB *- #%&! var antalet disponibla robotar till att 
börja med begränsat. De skulle därför användas främst mot örlogsfartyg, men från #%&' 

E 1:s !ygplanstyper. De äldre propellerdrivna !ygplanstyperna började fasas ut i början av 50-talet och 
jetplanet A 32A Lansen var attackeskaderns första !ygplan med tillräckliga prestanda för de uppgifter 
som E 1 skulle lösa. Diagram Lennart Andersson.

A 2 9 -
A 28 -

A 21R -
A21 A 3 2

SK 60

181T 18 A J  37

1950 1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 0  1 9 9 ( 1

E 1:s flygplanstyper. De äldre propellerdrivna flygplanstyperna började fasas ut i början av 50-talet och
jetplanet A 32A Lansen var attackeskaderns första flygplan med tillräckliga prestanda för de uppgifter
som E 1 skulle lösa. Diagram Lennart Andersson

och den hade kraftigt utökad vapenlast, även jämfört med B 18, men framförallt jäm-
fört med A 28 och A 29.

Antalet divisioner minskade med början 1967 och i och med ombeväpningen till
AJ 37 Viggen gick antalet divisioner ned till 5,5, men samtidigt tillfördes krigsorganisa-
tionen successivt fem divisioner lätt attack utrustade med skolflygplanet SK 6o. Gene-
rellt kan sägas att flygplanstillgången var god ända fram till och med A 32 Lansen, som
anskaffades i 285 exemplar, men antalet A 32 minskade med sju till åtta flygplan per
år på grund av haverier. Av AJ 37 Viggen, som anskaffades i 108 exemplar, fanns som
mest strax över 90 flygplan i tjänst. AJ 37 kännetecknades bland annat av förbättrade
prestanda, något förbättrad räckvidd, bättre vapenverkan, bättre navigeringshjälpme-
del, kort start- och landningssträcka, hög fältmässighet och korta klargöringstider. Helt
nytt var att flygplanet kunde starta och landa på korta banor på vägbaser och även på
mindre civila flygplatser.

En avsevärd kapacitetsförhöjning uppnåddes genom modifiering under första halv-
an av 1990-talet av en del av AJ 37- och SF/SH 37-beståndet till AJS 37-standard. Den-
na modifiering innebar bland annat utökad förmåga att bära attack- och jaktrobotar av
olika typer. När E i upphörde 1995 fanns ungefär 120 Viggen i olika versioner (attack/
jakt/spaning) kvar i tjänst.

De lätta attackförbanden tillfördes vid mobilisering 75 stycken beväpnade skolflyg-
plan av typ SK 6oB/C. Den under andra halvan av 1970-talet projekterade ersättaren
B3LA skulle ha haft bättre prestanda och större kapacitet än SK 6o, men lämnade ald-
rig ritborden. En del av de ideer om basering som kläcktes inom B3LA-projektet levde
sedan vidare i Bas 90-konceptet.

I periodens början utgjordes E Es beväpning av bomber av olika storlekar, samt de
attackraketer som precis höll på att utprovas och levereras. De försök som gjorts ända
sedan 1940 med att ta fram funktionsdugliga flygtorpeder hade misslyckats och även
minfållningskapaciteten upphörde. Med början strax efter kriget utvecklades flera olika
typer av robotar, bland annat markbaserade och flygburna attackrobotar. Detta arbete
koncentrerades i slutet av 1950-talet på RB 304, avsedd för A 32 Lansen.

När denna robot kom i tjänst som RB 04 1962 var antalet disponibla robotar till att
börja med begränsat. De skulle därför användas främst mot örlogsfartyg, men från 1963
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kunde robotar sättas in även i anfall mot andra större fartyg. RB $% kunde inte använ-
das i hamn eller i skärgård, men har annars betecknats som en av de bästa robotar som 
fanns i världen för anfall mot sjömål.

Den nyare roboten RB $& kunde inte användas på korta avstånd eller i dålig sikt, 
vilket var en stor brist eftersom E ' förväntades operera även i dåligt väder och mörker. 
RB $& bedömdes av E ' som farlig att använda på grund av risken för nedskjutning av 
det skjutande (ygplanet. Operatörerna (E ') ville aldrig ha RB $& och den ses idag av 
många som en felinvestering. Att E ' )ck tillgång till RB '& för AJ #" i början av '**$-ta-
let var en bonuse+ekt av snabbt utvecklingsarbete när det gäller själva roboten, parat 
med försenad leverans av JAS #* Gripen.

Militären började i mitten av &$-talet att propagera för svensk anska+ning av kärn-
vapen. Bland annat inom (ygvapnet var man för en sådan anska+ning, men man änd-
rade runt '*,$ ståndpunkt. Ända till slutet av '*,$-talet fanns dock fortfarande planer 
på svenska kärnvapen. Det som lockade var naturligtvis den stora verkan som ett fåtal 
kärnvapenbestyckade (ygplan eller robotar skulle ha haft, exempelvis vid anfall mot en 
ilastningshamn, jämfört med ett anfall med konventionella vapen.

Från början av '*&$-talet utarbetades även planer för anska+ning av stridsgasam-
munition och vissa försök med konstruktion och användning genomfördes. Även här 
var det beräknad verkan av ett fåtal (ygplan som var drivkraften i ansträngningarna. 
Gasen skulle spridas med hjälp av bomber från A #! och AJ #" och med sprayaggregat 
från SK ,$. Utveckling av och planering för stridsgasammunition verkar ha upphört 
någon gång efter mitten av '*,$-talet.

Projekteringen av den kärnvapenbärande (ygplanstypen A #, fullföljdes inte och 
inte heller de markrobotprojekt som man arbetade på. Om planerna förverkligats i öv-
rigt skulle A #! och senare AJ #" ha försetts med kärnvapen i form av bomber eller ro-
botar. Sammanfattningsvis man sägas att ifall svenska kärnvapen eller kemiska vapen 
anska+ats så skulle E ' fått till uppgift att leverera dem. Det kan vara av intresse att 
notera att det i undersökt material inte )nns några hänvisningar till de moraliska im-
plikationer som följer av användning av massförstörelsevapen. Sådant överläts till de 
politiska beslutsfattarna.

För att kunna bedöma E ':s förmåga och uthållighet har framför allt de materiella 
resurserna, men även vissa aspekter när det gäller personalen, studerats. Om vi börjar 
med att se på de (ygplanstyper man opererade med så är det uppenbart att B '- fanns 
kvar som krigs(ygplan långt efter att typen hade börjat betraktas som omodern. Den 
kunde endast användas i skydd av mörker eller dåligt väder. Jetplanet A !'R (kasserat 
som jaktplan) var endast en nödlösning och A !- Vampire, som inte ens kunde starta 
med full last från de banor som fanns på krigsbaserna, var begränsat användbar i krig. 
Även A !* Tunnan krävde förlängda startbanor och/eller nedsatt ammunitionslast vid 
varmt väder. Med A !* behövdes i genomsnitt två till tre (ygplansanfall för att säkert 
förstöra en lastbil eller en landstigningsbåt, med A !- upp till åtta anfall för en lastbil 
och fyra för att sänka en landstigningsbåt.

kunde robotar sättas in även i anfall mot andra större fartyg. RB 04 kunde inte använ-
das i hamn eller i skärgård, men har annars betecknats som en av de bästa robotar som
fanns i världen för anfall mot sjömål.

Den nyare roboten RB 05 kunde inte användas på korta avstånd eller i dålig sikt,
vilket var en stor brist eftersom E 1 förväntades operera även i dåligt väder och mörker.
RB 05 bedömdes av E 1 som farlig att använda på grund av risken för nedskjutning av
det skjutande flygplanet. Operatörerna (E 1) ville aldrig ha RB 05 och den ses idag av
många som en felinvestering. Att E 1 fick tillgång till RB 15 för AJ 37 i början av 1990-ta-
let var en bonuseffekt av snabbt utvecklingsarbete när det gäller själva roboten, parat
med försenad leverans av JAS 39 Gripen.

Militären började i mitten av 5o-talet att propagera för svensk anskaffning av kärn-
vapen. Bland annat inom flygvapnet var man för en sådan anskaffning, men man änd-
rade runt 1960 ståndpunkt. Ända till slutet av 1960-talet fanns dock fortfarande planer
på svenska kärnvapen. Det som lockade var naturligtvis den stora verkan som ett fåtal
kärnvapenbestyckade flygplan eller robotar skulle ha haft, exempelvis vid anfall mot en
ilastningshamn, jämfört med ett anfall med konventionella vapen.

Från början av 1950-talet utarbetades även planer för anskaffning av stridsgasam-
munition och vissa försök med konstruktion och användning genomfördes. Även här
var det beräknad verkan av ett fåtal flygplan som var drivkraften i ansträngningarna.
Gasen skulle spridas med hjälp av bomber från A 32 och AJ 37 och med sprayaggregat
från SK 6o. Utveckling av och planering för stridsgasammunition verkar ha upphört
någon gång efter mitten av 1960-talet.

Projekteringen av den kärnvapenbärande flygplanstypen A 36 fullföljdes inte och
inte heller de markrobotprojekt som man arbetade på. Om planerna förverkligats i öv-
rigt skulle A 32 och senare AJ 37 ha försetts med kärnvapen i form av bomber eller ro-
botar. Sammanfattningsvis man sägas att ifall svenska kärnvapen eller kemiska vapen
anskaffats så skulle E 1 fått till uppgift att leverera dem. Det kan vara av intresse att
notera att det i undersökt material inte finns några hänvisningar till de moraliska im-
plikationer som följer av användning av massförstörelsevapen. Sådant överläts till de
politiska beslutsfattarna.

För att kunna bedöma E Es förmåga och uthållighet har framför allt de materiella
resurserna, men även vissa aspekter när det gäller personalen, studerats. Om vi börjar
med att se på de flygplanstyper man opererade med så är det uppenbart att B 18 fanns
kvar som krigsflygplan långt efter att typen hade börjat betraktas som omodern. Den
kunde endast användas i skydd av mörker eller dåligt väder. Jetplanet A 21R (kasserat
som jaktplan) var endast en nödlösning och A 28 Vampire, som inte ens kunde starta
med full last från de banor som fanns på krigsbaserna, var begränsat användbar i krig.
Även A 29 Tunnan krävde förlängda startbanor och/eller nedsatt ammunitionslast vid
varmt väder. Med A 29 behövdes i genomsnitt två till tre flygplansanfall för att säkert
förstöra en lastbil eller en landstigningsbåt, med A 28 upp till åtta anfall för en lastbil
och fyra för att sänka en landstigningsbåt.
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Sårbarheten ökade under en period i och med övergången från propeller$ygplan till 
jet$ygplan. Tidigare kunde man basera på ett större antal gräsfält, men jet$ygplanen 
krävde permanentade banor, $ygplansvägar och uppställningsplatser. Dessutom krävdes 
ökad bärighet på bansystemet och förbättrad snöröjning och det tog många år innan ett 
modernare bassystem var på plats.

I början av jetperioden var E %:s förband baserade på ett fåtal baser med många $yg-
plan på varje bas och möjligheter att sprida $ygplan och materiel utanför själva $ygfäl-
ten saknades. Planen var tidigt att E % skulle få tolv egna O-baser, men detta kunde inte 
förverkligas förrän vid mitten av %&'(-talet. Under några år trängdes E %:s förband ihop 
på fyra baser med tre divisioner på varje, men från %&)* disponerade E % sex O-baser i 
Västergötland. Anmärkningsvärt nog var majoriteten av E %:s AJ +"-förband på %&&(-ta-
let fortfarande krigsbaserade på samma sex baser. Efterhand försågs baserna med tillba-
kadragna klargörings- och uppställningsområden.

Under första delen av %&'(-talet $yttades hälften av E %:s divisioner till baser utan-
för västgötaområdet. Möjligheterna till insats i Norrland var länge begränsade på grund 
av bristen på baser och betjäningsmöjligheter och först vid mitten av %&'(-talet blev en 
division utgångsbaserad där.

Införandet av OT-baseringen från mitten av %&"(-talet minskade sårbarheten, efter-
som endast en grupp (fyra operativa $ygplan) då fanns på varje bas i utgångsläget. När 
sedan Bas &(-systemet med bland annat rörlig klargöring kom, ökade också kraftigt E %:s 
överlevnadsmöjligheter på marken. Nya okonventionella grepp som ”Johanssonbaser” 
och vertikal spridning prövades för att ytterligare öka skyddet på baserna.

%&)# konstaterade CE % att eskaderns slagkraft var ”relativt ringa och begränsad till 
vissa slag av mål” och o,cerarnas kvalitet var ”med vissa undantag - medelmåttig”. Öv-
ningsresultaten var i början av )(-talet ofta dåliga, ibland katastrofala, men genom att 
uppmärksamma bristerna kunde resultaten långsamt förbättras. Detta skedde framförallt 
under den tid som Björn Bjuggren var chef för eskadern. De uppmärksammade bristerna 
verkar också ha hållits inom de egna leden och utåt betonades i stället E %:s e-ektivitet.

Att alla förband från %&)' .ck en och samma $ygplanstyp, den då toppmoderna A +! 
Lansen, innebar en stor kvalitetshöjning. Samtidigt plågades E % under andra halvan av 
%&)(-talet av allvarlig brist på personal och tekniska problem orsakade av den snabba 
introduktionen av den nya $ygplanstypen. Under en period fanns i krigsorganisationen 
knappt $er förare eller navigatörer än de som krävdes för att fylla divisionernas opera-
tiva $ygplan i första omgången. Samtidigt var endast hälften av $ygplanen $ygklara och 
endast vart tionde hade funktionsduglig radar (januari %&)*). Dessa brister var emeller-
tid efter en tid åtgärdade.

En annan iakttagelse gäller taktiken. Man hade redan tidigare insett att de svenska 
attackplanen måste hålla sig på låg höjd för att kunna överleva. När A +! Lansen togs 
i tjänst hade man först väntat sig att detta inte längre skulle vara nödvändigt, men öv-
ningar med deltagande av svensk jakt visade att man även i fortsättningen var hänvisad 
till att uteslutande $yga på låg och lägsta höjd, vilket avsevärt begränsade räckvidden. 
Samma förhållande gällde även efter ombeväpning till AJ +" Viggen.

Sårbarheten ökade under en period i och med övergången från propellerflygplan till
jetflygplan. Tidigare kunde man basera på ett större antal gräsfält, men jetflygplanen
krävde permanentade banor, flygplansvägar och uppställningsplatser. Dessutom krävdes
ökad bärighet på bansystemet och förbättrad snöröjning och det tog många år innan ett
modernare bassystem var på plats.

I början av jetperioden var E i:s förband baserade på ett fåtal baser med många flyg-
plan på varje bas och möjligheter att sprida flygplan och materiel utanför själva flygfäl-
ten saknades. Planen var tidigt att E 1 skulle få tolv egna 0-baser, men detta kunde inte
förverkligas förrän vid mitten av 1960-talet. Under några år trängdes E i:s förband ihop
på fyra baser med tre divisioner på varje, men från 1958 disponerade E 1 sex 0-baser i
Västergötland. Anmärkningsvärt nog var majoriteten av E Es AJ 37-förband på 1990-ta-
let fortfarande krigsbaserade på samma sex baser. Efterhand försågs baserna med tillba-
kadragna klargörings- och uppställningsområden.

Under första delen av 196o-talet flyttades hälften av E Es divisioner till baser utan-
för västgötaområdet. Möjligheterna till insats i Norrland var länge begränsade på grund
av bristen på baser och betjäningsmöjligheter och först vid mitten av 1960-talet blev en
division utgångsbaserad där.

Införandet av OT-baseringen från mitten av 197o-talet minskade sårbarheten, efter-
som endast en grupp (fyra operativa flygplan) då fanns på varje bas i utgångsläget. När
sedan Bas 90-systemet med bland annat rörlig klargöring kom, ökade också kraftigt E Es
överlevnadsmöjligheter på marken. Nya okonventionella grepp som "Johanssonbaser"
och vertikal spridning prövades för att ytterligare öka skyddet på baserna.

1954 konstaterade CE 1 att eskaderns slagkraft var "relativt ringa och begränsad till
vissa slag av mål" och officerarnas kvalitet var "med vissa undantag - medelmåttig". Öv-
ningsresultaten var i början av go-talet ofta dåliga, ibland katastrofala, men genom att
uppmärksamma bristerna kunde resultaten långsamt förbättras. Detta skedde framförallt
under den tid som Björn Bjuggren var chef för eskadern. De uppmärksammade bristerna
verkar också ha hållits inom de egna leden och utåt betonades i stället E Es effektivitet.

Att alla förband från 1956 fick en och samma flygplanstyp, den då toppmoderna A 32
Lansen, innebar en stor kvalitetshöjning. Samtidigt plågades E 1 under andra halvan av
1950-talet av allvarlig brist på personal och tekniska problem orsakade av den snabba
introduktionen av den nya flygplanstypen. Under en period fanns i krigsorganisationen
knappt fler förare eller navigatörer än de som krävdes för att fylla divisionernas opera-
tiva flygplan i första omgången. Samtidigt var endast hälften av flygplanen flygklara och
endast vart tionde hade funktionsduglig radar (januari 1958). Dessa brister var emeller-
tid efter en tid åtgärdade.

En annan iakttagelse gäller taktiken. Man hade redan tidigare insett att de svenska
attackplanen måste hålla sig på låg höjd för att kunna överleva. När A 32 Lansen togs
i tjänst hade man först väntat sig att detta inte längre skulle vara nödvändigt, men öv-
ningar med deltagande av svensk jakt visade att man även i fortsättningen var hänvisad
till att uteslutande flyga på låg och lägsta höjd, vilket avsevärt begränsade räckvidden.
Samma förhållande gällde även efter ombeväpning till AJ 37 Viggen.
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En brist som länge kvarstod var avsaknaden av IK-utrustning. Riskerna för vådabe-
skjutning av eget luftvärn minskades dock genom att E $ använde egna metoder för att 
undgå upptäckt, exempelvis %ygning på låg höjd även vid inpassering över kusten och 
ända fram till basen. Från mitten av &'-talet utrustades E $:s %ygplan (dock inte SK &') 
med e(ektiva telemotmedel.

Det vanligaste anfallssättet var länge dykanfall, vilket krävde att man kunde stiga till 
en viss höjd i samband med själva anfallet. Svårigheten var att hitta en metod som även 
fungerade vid låg molnhöjd och i mörker. Prov och försök med den så kallade buntme-
toden slog fel. Det var först i och med %ankanfallet som man under &'-talet hittade en 
taktik som gav anfallande %ygplan en e(ektiv möjlighet att begränsa modernt luftvärns 
verkan och denna anfallsmetod blev sedan något av ett signum för E $.

Radar hade börjat användas i liten skala redan på T $)-tiden och infördes som stan-
dard i och med att A *! kom i tjänst. Radarstationer anska(ades dock inte till alla 
%ygplan.

För att säkert förstöra ett fartyg krävdes under $+&'-talet insats av två %ygplan, mot 
jagare och liknande %er. Vid anfall med RB ', räckte ett %ygplan, men mot större ör-
logsfartyg behövdes även då insats av två %ygplan. Åtminstone i samövningar med 
svenska örlogsfartyg, där robotskjutning markerades av an%ygande %ygplan, verkar at-
tack%yget ha haft god förmåga att anfalla även fartyg med radarlett luftvärn. Ett ex-
empel på förmågan: Trots dåligt väder med dimma och låga moln och de misstag och 
olyckor man råkade ut för under eskaderövningen $+", uppnåddes ändå #' procent 
verksamma anfall, vilket i stort motsvarade den normala nivån.

Under övningen FMÖ-)* uppnåddes ") procents verkansgrad i anfallen, trots att 
övningen genomfördes med ovanligt realistsiska förutsättningar. Dessutom hölls ande-
len %ygklara %ygplan kvar på samma höga nivå under hela övningen. Generellt verkar 
E $:s förmåga ha ökat över tid, speciellt mot slutet av Lansenepoken och sedan Viggen 
kommit i tjänst.

Divisionernas insatsfrekvens var i början av $+&'-talet ett företag varannan timme. 
Denna uppgift är baserad på de resultat som hade uppnåtts under övningar. Man räk-
nade vidare med att besättningarna skulle klara tre till fem företag per dygn under tio 
dagar, förutsatt att de kunde beredas någorlunda normal sömn. Piloterna måste klara 
av att %yga i förband på mycket låg höjd över både land och hav och divisionerna sat-
tes ofta in i samordnade, komplicerade anfall i större stridsgrupper.

Med tre företag per dygn beräknades !* procent av insatta %ygplan gå förlorade varje 
dygn. Personalförlusterna väntades dock bli betydligt lägre, eftersom en del besättning-
ar skulle kunna rädda sig genom fallskärmshopp och huvuddelen av de %ygplan som 
förstördes på marken skulle vara tomma.

På grund av SK &':s moderata fart- och accelerationsprestanda bedömdes den lätt-
ta attacken redan när den infördes vara känslig för -entlig motverkan. Därför kunde 
insats endast ske där risken för sådan motverkan var låg. Vid beredskapshöjning eller 
mobilisering skulle SK &'-planen, som i fred var utspridda till olika %ottiljer, överföras 
till krigsbaserna och i vissa fall måste ett antal av dem konverteras innan de kunde tas i 

En brist som länge kvarstod var avsaknaden av IK-utrustning. Riskerna för vådabe-
skjutning av eget luftvärn minskades dock genom att E 1 använde egna metoder för att
undgå upptäckt, exempelvis flygning på låg höjd även vid inpassering över kusten och
ända fram till basen. Från mitten av 6o-talet utrustades E i:s flygplan (dock inte SK 60)
med effektiva telemotmedel.

Det vanligaste anfallssättet var länge dykanfall, vilket krävde att man kunde stiga till
en viss höjd i samband med själva anfallet. Svårigheten var att hitta en metod som även
fungerade vid låg molnhöjd och i mörker. Prov och försök med den så kallade buntme-
toden slog fel. Det var först i och med flankanfallet som man under 6o-talet hittade en
taktik som gav anfallande flygplan en effektiv möjlighet att begränsa modernt luftvärns
verkan och denna anfallsmetod blev sedan något av ett signum för E 1.

Radar hade börjat användas i liten skala redan på T i8-tiden och infördes som stan-
dard i och med att A 32 kom i tjänst. Radarstationer anskaffades dock inte till alla
flygplan.

För att säkert förstöra ett fartyg krävdes under 1960-talet insats av två flygplan, mot
jagare och liknande fler. Vid anfall med RB 04 räckte ett flygplan, men mot större ör-
logsfartyg behövdes även då insats av två flygplan. Åtminstone i samövningar med
svenska örlogsfartyg, där robotskjutning markerades av anflygande flygplan, verkar at-
tackflyget ha haft god förmåga att anfalla även fartyg med radarlett luftvärn. Ett ex-
empel på förmågan: Trots dåligt väder med dimma och låga moln och de misstag och
olyckor man råkade ut för under eskaderövningen 1974 uppnåddes ändå 5o procent
verksamma anfall, vilket i stort motsvarade den normala nivån.

Under övningen FMÖ-83 uppnåddes 78 procents verkansgrad i anfallen, trots att
övningen genomfördes med ovanligt realistsiska förutsättningar. Dessutom hölls ande-
len flygklara flygplan kvar på samma höga nivå under hela övningen. Generellt verkar
E i:s förmåga ha ökat över tid, speciellt mot slutet av Lansenepoken och sedan Viggen
kommit i tjänst.

Divisionernas insatsfrekvens var i början av 1960-talet ett företag varannan timme.
Denna uppgift är baserad på de resultat som hade uppnåtts under övningar. Man räk-
nade vidare med att besättningarna skulle klara tre till fem företag per dygn under tio
dagar, förutsatt att de kunde beredas någorlunda normal sömn. Piloterna måste klara
av att flyga i förband på mycket låg höjd över både land och hav och divisionerna sat-
tes ofta in i samordnade, komplicerade anfall i större stridsgrupper.

Med tre företag per dygn beräknades 23 procent av insatta flygplan gå förlorade varje
dygn. Personalförlusterna väntades dock bli betydligt lägre, eftersom en del besättning-
ar skulle kunna rädda sig genom fallskärmshopp och huvuddelen av de flygplan som
förstördes på marken skulle vara tomma.

På grund av SK 6o:s moderata fart- och accelerationsprestanda bedömdes den lätt-
ta attacken redan när den infördes vara känslig för fientlig motverkan. Därför kunde
insats endast ske där risken för sådan motverkan var låg. Vid beredskapshöjning eller
mobilisering skulle SK 60-planen, som i fred var utspridda till olika flottiljer, överföras
till krigsbaserna och i vissa fall måste ett antal av dem konverteras innan de kunde tas i
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tjänst. Den $ygande personal som bemannade förbanden hade mycket olika bakgrund, 
varför förbanden inte var homogena.

Utnyttjande av terrängen och extrem låghöjdstaktik var ett absolut krav och om fö-
rarna behärskade detta kunde man uppnå goda resultat och acceptabla förlustrisker. 
Efter att den skepsis som fanns i början hade övervunnits och en lämplig taktik utveck-
lats och övats visade sig de lätta attackförbanden kunna överleva och verka även i den 
hotbild som fanns på %&-talet, vilket veri'erades genom övningar och utvärderingar. 
På ())&-talet kom avsaknaden av bland annat IK-utrustning och navigationssystem att 
upplevas som allt större brister.

Se vidare under beredskap.

E (:s syn på avvägningsfrågorna mellan attack$yg och övervattensfartyg kom tidigt till 
uttryck i samband med genomgångar efter övningar. Under genomgången efter en öv-
ning ()*# dömde CE ( exempelvis helt ut $ottans möjligheter att överleva det moderna 
kriget. Attack$yget var som sådant helt överlägset. Året därpå redovisade överbefälha-
varen sin uppfattning att möjligheterna för övervattensfartyg att operera i Östersjön 
blivit alltmer osäkra och därför skulle attack$yget överta en del av de uppgifter som 
$ottan tidigare ansvarat för. I samband med en samövning med marinen ()*% 'ck CE ( 
återigen anledning att framföra åsikten att $ottans fartyg i stort sett var skyddslösa in-
för lufthotet. Exempelvis skulle någon import västerifrån via havet inte gå att upprätt-
hålla med $ottans hjälp i krig.

Överbefälhavarens uppfattning 'ck genomslag i ()*% års riksdagsbeslut som inne-
bar att E ( 'ck behålla (! divisioner, medan bland annat marinen 'ck minskade an-
slag. Därmed kan man säga att attack$yget gick fram på $ottans bekostnad, precis som 
Bjuggren som företrädare för E ( hade propagerat för.

I och med att $ottan tog sina nya robotbåtar i tjänst vid mitten av %&-talet ändrades 
balansen mellan attack$yget och $ottan, eftersom $ottan 'ck större möjligheter än ti-
digare att uppträda o+ensivt och också kunde uppnå större verkan. Detta gav upphov 
till nya diskussioner mellan vapenslagen. Marinen ansåg nu, liksom tidigare, att det 
lufthot mot fartygen som ofta redovisades var överdrivet.

E ( besatt trots allt fortfarande bland annat en rörlighet och möjlighet att slå i olika 
riktningar som $ottan inte kunde komma i närheten av.

Hur hotbilden såg ut och vilken beredskap E ( hade hänger delvis ihop med frågan 
om E (:s förmåga. Genomgången av det material som här varit tillgängligt har inte gi-
vit underlag för att bedöma i vilken mån det upplevda hotet motsvarade det reella hot 
som riktades mot Sverige under den aktuella perioden. Frågan är stor och komplex och 
tillgång till relevant arkivmaterial saknas. De olika nedslag som gjorts, parat med den 
bedömning som åtminstone vissa ledande militära befattningshavare och forskare gör 
i dag, medför ändå att det 'nns skäl att anta att det verkliga hotet i några avseenden 
var lägre än det upplevda. Detta gäller främst de reella möjligheter som Warszawapak-
ten hade att genomföra en invasion över havet riktad mot Sverige. Man kan även se att 

tjänst. Den flygande personal som bemannade förbanden hade mycket olika bakgrund,
varför förbanden inte var homogena.

Utnyttjande av terrängen och extrem låghöjdstaktik var ett absolut krav och om fö-
rarna behärskade detta kunde man uppnå goda resultat och acceptabla förlustrisker.
Efter att den skepsis som fanns i början hade övervunnits och en lämplig taktik utveck-
lats och övats visade sig de lätta attackförbanden kunna överleva och verka även i den
hotbild som fanns på 8o-talet, vilket verifierades genom övningar och utvärderingar.
På 1990-talet kom avsaknaden av bland annat IK-utrustning och navigationssystem att
upplevas som allt större brister.

Se vidare under beredskap.

E Es syn på avvägningsfrågorna mellan attackflyg och övervattensfartyg kom tidigt till
uttryck i samband med genomgångar efter övningar. Under genomgången efter en öv-
ning 1956 dömde CE i exempelvis helt ut flottans möjligheter att överleva det moderna
kriget. Attackflyget var som sådant helt överlägset. Året därpå redovisade överbefälha-
varen sin uppfattning att möjligheterna för övervattensfartyg att operera i Östersjön
blivit alltmer osäkra och därför skulle attackflyget överta en del av de uppgifter som
flottan tidigare ansvarat för. I samband med en samövning med marinen 1958 fick CE
återigen anledning att framföra åsikten att flottans fartyg i stort sett var skyddslösa in-
för lufthotet. Exempelvis skulle någon import västerifrån via havet inte gå att upprätt-
hålla med flottans hjälp i krig.

Överbefälhavarens uppfattning fick genomslag i 1958 års riksdagsbeslut som inne-
bar att E i fick behålla 12 divisioner, medan bland annat marinen fick minskade an-
slag. Därmed kan man säga att attackflyget gick fram på flottans bekostnad, precis som
Bjuggren som företrädare för E i hade propagerat för.

I och med att flottan tog sina nya robotbåtar i tjänst vid mitten av 8o-talet ändrades
balansen mellan attackflyget och flottan, eftersom flottan fick större möjligheter än ti-
digare att uppträda offensivt och också kunde uppnå större verkan. Detta gav upphov
till nya diskussioner mellan vapenslagen. Marinen ansåg nu, liksom tidigare, att det
lufthot mot fartygen som ofta redovisades var överdrivet.

E i besatt trots allt fortfarande bland annat en rörlighet och möjlighet att slå i olika
riktningar som flottan inte kunde komma i närheten av.

Hur hotbilden såg ut och vilken beredskap E i hade hänger delvis ihop med frågan
om E Es förmåga. Genomgången av det material som här varit tillgängligt har inte gi-
vit underlag för att bedöma i vilken mån det upplevda hotet motsvarade det reella hot
som riktades mot Sverige under den aktuella perioden. Frågan är stor och komplex och
tillgång till relevant arkivmaterial saknas. De olika nedslag som gjorts, parat med den
bedömning som åtminstone vissa ledande militära befattningshavare och forskare gör
i dag, medför ändå att det finns skäl att anta att det verkliga hotet i några avseenden
var lägre än det upplevda. Detta gäller främst de reella möjligheter som Warszawapak-
ten hade att genomföra en invasion över havet riktad mot Sverige. Man kan även se att
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det lufthot som beskrevs av företrädare för E #, exempelvis i slutet av #$%&-talet, byggde 
mer på farhågor än på fakta.

Under slutet av #$%&-talet var kärnvapenhotet ett viktigt inslag i hotbilden och insats 
av kärnvapen från motståndaren övades. Under #$'&-talet minskade denna medveten-
het i takt med att intresset för att anska(a egna kärnvapen minskade. Det förefaller idag 
som om krigföring med insats av kärnvapen på senare tid kan ha varit ett allvarligare 
hot än det uppfattades som i det svenska hotbildsunderlaget.

Beredskapsgraderna Grundberedskap, Lystring och Givakt gällde för E #, men de 
olika stegen innebar per automatik högre beredskap för E # än för många andra delar 
av försvaret. I början av #$'&-talet (och sannolikt även tidigare) hade E # en grund-
beredskap på !) timmar för ledningen och *' timmar för huvuddelen av förbanden. 
Vid Lystring kortades detta till ' timmar respektive #! timmar (men #,% timme för en 
grupp per +ottilj).

Givakt innebar den högsta beredskap som kunde åstadkommas med fredsorgani-
sationens resurser. Då omgrupperades ledningen omedelbart till krigsuppehållsplat-
sen och förbanden intog startberedskap eller ombaserade i princip omedelbart. Detta 
beredskapssteg innebar att attackeskadern var disponibel för insats direkt ur fredsor-
ganisationen (från fredsbaserna) med minst åtta divisioner. Övningar visade att insats 
kunde ske inom två till tio timmar efter larm. Man övade också regelbundet insats sam-
tidigt med pågående mobilisering och +yttning till krigsbas.

I och med #$'" års operativa order höjdes beredskapen ytterligare. Grundberedska-
pen hade nu minskat från *' till !) timmar för förbanden och dessutom skulle vid kupp 
de mer utsatta +ottiljerna vid kusten, F #% och F #", omgående ombasera till krigsbas.

På #$"&-talet omfattade A-kuppförsvarsförbanden, som motsvarade de övningsdivi-
sioner som tidigare hade haft operativa uppgifter, sju divisioner AJ *" och A *!A, med-
an B-kuppförsvarsförbanden med lägre beredskap utgjordes av tre divisioner SK '&. 
Av A-divisionerna klargjordes och laddades två på hemmabasen och var insatsberedda 
efter omkring fyra timmar vid larm, medan övriga divisioner skulle vara klara för insats 
från krigsbas inom fem till åtta timmar.

Klargöringstiden för en division på ordinarie krigsbas var runt #$'& i genomsnitt # 
till #,% timme och vid tillfällig bas två till fyra timmar. På "&-talet ,ck klargöring på O-
bas ta maximalt en timme och på T-bas två timmar. Snabbtankning ,ck ta högst fem 
till tio minuter. Med klargöring på O-bas och snabbtankning på framskjuten bas kunde 
en attackdivision insättas i förnyade anfall ungefär varannan timme

Klargöring av en grupp på O- eller T-bas tog vid mitten av åttiotalet normalt cirka 
!& minuter. Detta betyder att klargöringstiderna pressades alltmer, från (räknat per di-
vision) #–#,% till # timme och till sist !& minuter (klargöring av två grupper samtidigt på 
en parbas). Här spelade sådana saker in som övergången till trycktankning, att laddning 
av fast automatkanon bortföll och de nya hjälpmedel som infördes i och med att AJ *" 
kom i tjänst. Enligt egen värdering var E #:s klargöringstider vida överlägsna vad som 
gällde för motsvarande förband inom NATO och Warszawapakten. I ABC-stridsläge 
förlängdes av naturliga skäl klargöringstiderna avsevärt.

det lufthot som beskrevs av företrädare för E I, exempelvis i slutet av 1950-talet, byggde
mer på farhågor än på fakta.

Under slutet av 1950-talet var kärnvapenhotet ett viktigt inslag i hotbilden och insats
av kärnvapen från motståndaren övades. Under 1960-talet minskade denna medveten-
het i takt med att intresset för att anskaffa egna kärnvapen minskade. Det förefaller idag
som om krigföring med insats av kärnvapen på senare tid kan ha varit ett allvarligare
hot än det uppfattades som i det svenska hotbildsunderlaget.

Beredskapsgraderna Grundberedskap, Lystring och Givakt gällde för E I, men de
olika stegen innebar per automatik högre beredskap för E 1 än för många andra delar
av försvaret. I början av 1960-talet (och sannolikt även tidigare) hade E 1 en grund-
beredskap på 24 timmar för ledningen och 36 timmar för huvuddelen av förbanden.
Vid Lystring kortades detta till 6 timmar respektive 12 timmar (men 1,5 timme för en
grupp per flottilj).

Givakt innebar den högsta beredskap som kunde åstadkommas med fredsorgani-
sationens resurser. Då omgrupperades ledningen omedelbart till krigsuppehållsplat-
sen och förbanden intog startberedskap eller ombaserade i princip omedelbart. Detta
beredskapssteg innebar att attackeskadern var disponibel för insats direkt ur fredsor-
ganisationen (från fredsbaserna) med minst åtta divisioner. Övningar visade att insats
kunde ske inom två till tio timmar efter larm. Man övade också regelbundet insats sam-
tidigt med pågående mobilisering och flyttning till krigsbas.

I och med 1967 års operativa order höjdes beredskapen ytterligare. Grundberedska-
pen hade nu minskat från 36 till 24 timmar för förbanden och dessutom skulle vid kupp
de mer utsatta flottiljerna vid kusten, F 15 och F 17, omgående ombasera till krigsbas.

På 1970-talet omfattade A-kuppförsvarsförbanden, som motsvarade de övningsdivi-
sioner som tidigare hade haft operativa uppgifter, sju divisioner AJ 37 och A 32A, med-
an B-kuppförsvarsförbanden med lägre beredskap utgjordes av tre divisioner SK 6o.
Av A-divisionerna klargjordes och laddades två på hemmabasen och var insatsberedda
efter omkring fyra timmar vid larm, medan övriga divisioner skulle vara klara för insats
från krigsbas inom fem till åtta timmar.

Klargöringstiden för en division på ordinarie krigsbas var runt 196o i genomsnitt 1
till 1,5 timme och vid tillfällig bas två till fyra timmar. På 7o-talet fick klargöring på 0-
bas ta maximalt en timme och på T-bas två timmar. Snabbtankning fick ta högst fem
till tio minuter. Med klargöring på 0-bas och snabbtankning på framskjuten bas kunde
en attackdivision insättas i förnyade anfall ungefär varannan timme

Klargöring av en grupp på 0- eller T-bas tog vid mitten av åttiotalet normalt cirka
20 minuter. Detta betyder att klargöringstiderna pressades alltmer, från (räknat per di-
vision) 1-1,5 till 1 timme och till sist 20 minuter (klargöring av två grupper samtidigt på
en parbas). Här spelade sådana saker in som övergången till trycktankning, att laddning
av fast automatkanon bortföll och de nya hjälpmedel som infördes i och med att AJ 37
kom i tjänst. Enligt egen värdering var E Es klargöringstider vida överlägsna vad som
gällde för motsvarande förband inom NATO och Warszawapakten. I ABC-stridsläge
förlängdes av naturliga skäl klargöringstiderna avsevärt.
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För SK $% var klargöringstiden &' till (% minuter beroende på ammunitionsslag, 
men kapaciteten på varje bas räckte endast till klargöring av en grupp åt gången. Det 
var emellertid andra faktorer än klargöringstiden för )ygplanen som var gränssättan-
de och man räknade med att en lätt attackdivision skulle kunna genomföra sju till nio 
gruppföretag per dygn.

Man kan säga att E &:s insatser direkt ur och med fredsorganisationens resurser i sam-
band med U &("-incidenten &*#& gav ett bra mått på eskaderns förmåga.

Den gamla eskaderledningen från beredskapstiden fanns kvar och fungerade under 
&*'%-talet ungefär på samma sätt som den hade gjort tidigare. Den )yttade &*'" från 
Stockholm till Göteborg. I krig ordnades en hemlig uppehållsplats i Västergötland. 
Först )yttades denna uppehållsplats mellan olika lokaler i området som hyrdes av för-
svaret, men &*'* inrättades till sist i en mer ordnad ledningscentral i lokaler på fält " 
Jonstorp. När denna uppehållsplats, ”Björn”, röjdes genom spionen Wennerström, )yt-
tade man i stället &*$$–&*$" till en bergrumsanläggning. Den gamla platsen fanns kvar 
som reserv och användes bland annat vid övningar.

E &:s ledningsorganisation blev med tiden otymplig och omodern och parallellt med 
att )era utredningar genomfördes om hur den skulle se ut, +ck den ny form. För att 
undvika ett visst mått av dubbelarbete ströks )ottiljstaberna i krigsorganisationen så att 
order kunde ges direkt från eskaderledningen till förbanden. Denna förändring, liksom 
införandet av spanings- och attackstridsledare i vissa luftförsvarscentraler (lfc), genom-
fördes i slutet av &*'%-talet. Senare tillkom attackledningsgrupper i lfc.

Sambandet, som till att börja med bestod av direkt trådförbindelse (telefoni) och 
ordonnanser, byggdes efterhand ut med radiolänk och ,ärrskrivare, och krypteringen 
automatiserades. Andra sambandsmedel som kom till användning var mc-ordonnans 
och sambands)ygplan.

Den nya, enhetliga militära indelningen av landet som infördes &*'" och den där-
med sammanhängande omorganisationen berörde )ygvapnet i övrigt, men påverkade 
inte E &. CE & vände sig under en följd av år energiskt emot alla propåer, bland annat 
ett förslag från &*$% till ny regional ledning, som gick ut på att avska-a E & och dela 
upp attackförbanden. E &:s uppfattning var att en splittring av resurserna skulle även-
tyra attack)ygets användbarhet och förmåga och E & blev också kvar som sammanhål-
len resurs direkt underställd överbefälhavaren.

Även när den högre regionala ledningen infördes &*$$ lyckades E & i viss mån behålla 
sin självständighet och dessutom utökades organisationen i och med att man +ck överta 
ansvaret för spanings)yget, åtminstone i fred. Den operativa ledningen utövades nu av 
överbefälhavaren och under honom av militärbefälhavarna. I normalfallet skulle CE & 
vara beredd att lyda under en eller )era militärbefälhavare. I vissa lägen, om CE & inte 
kunde göra sig gällande på grund av hot mot ordinarie uppehållsplats eller vid sam-
bandsvårigheter, kunde enskilda attackdivisioner underställas en militärbefälhavare.

Samtidigt som en minskning av )ygvapnets fredsorganisation genomfördes i mit-
ten av "%-talet +ck E & återigen utökad personalstyrka i och med ansvaret tillkom för 

För SK 6o var klargöringstiden 15 till 3o minuter beroende på ammunitionsslag,
men kapaciteten på varje bas räckte endast till klargöring av en grupp åt gången. Det
var emellertid andra faktorer än klargöringstiden för flygplanen som var gränssättan-
de och man räknade med att en lätt attackdivision skulle kunna genomföra sju till nio
gruppföretag per dygn.

Man kan säga att E i:s insatser direkt ur och med fredsorganisationens resurser i sam-
band med U I37-incidenten 1981 gav ett bra mått på eskaderns förmåga.

Den gamla eskaderledningen från beredskapstiden fanns kvar och fungerade under
1950-talet ungefär på samma sätt som den hade gjort tidigare. Den flyttade 1957 från
Stockholm till Göteborg. I krig ordnades en hemlig uppehållsplats i Västergötland.
Först flyttades denna uppehållsplats mellan olika lokaler i området som hyrdes av för-
svaret, men 1959 inrättades till sist i en mer ordnad ledningscentral i lokaler på fält 7
Jonstorp. När denna uppehållsplats, "Björn", röjdes genom spionen Wennerström, flyt-
tade man i stället 1966-1967 till en bergrumsanläggning. Den gamla platsen fanns kvar
som reserv och användes bland annat vid övningar.

E Es ledningsorganisation blev med tiden otymplig och omodern och parallellt med
att flera utredningar genomfördes om hur den skulle se ut, fick den ny form. För att
undvika ett visst mått av dubbelarbete ströks flottiljstaberna i krigsorganisationen så att
order kunde ges direkt från eskaderledningen till förbanden. Denna förändring, liksom
införandet av spanings- och attackstridsledare i vissa luftförsvarscentraler (lfc), genom-
fördes i slutet av 195o-talet. Senare tillkom attackledningsgrupper i lfc.

Sambandet, som till att börja med bestod av direkt trådförbindelse (telefoni) och
ordonnanser, byggdes efterhand ut med radiolänk och fjärrskrivare, och krypteringen
automatiserades. Andra sambandsmedel som kom till användning var mc-ordonnans
och sambandsflygplan.

Den nya, enhetliga militära indelningen av landet som infördes 1957 och den där-
med sammanhängande omorganisationen berörde flygvapnet i övrigt, men påverkade
inte E 1. CE 1 vände sig under en följd av år energiskt emot alla propåer, bland annat
ett förslag från 1960 till ny regional ledning, som gick ut på att avskaffa E 1 och dela
upp attackförbanden. E Es uppfattning var att en splittring av resurserna skulle även-
tyra attackflygets användbarhet och förmåga och E 1 blev också kvar som sammanhål-
len resurs direkt underställd överbefälhavaren.

Även när den högre regionala ledningen infördes 1966 lyckades E 1 i viss mån behålla
sin självständighet och dessutom utökades organisationen i och med att man fick överta
ansvaret för spaningsflyget, åtminstone i fred. Den operativa ledningen utövades nu av
överbefälhavaren och under honom av militärbefälhavarna. I normalfallet skulle CE 1
vara beredd att lyda under en eller flera militärbefälhavare. I vissa lägen, om CE 1 inte
kunde göra sig gällande på grund av hot mot ordinarie uppehållsplats eller vid sam-
bandsvårigheter, kunde enskilda attackdivisioner underställas en militärbefälhavare.

Samtidigt som en minskning av flygvapnets fredsorganisation genomfördes i mit-
ten av 7o-talet fick E 1 återigen utökad personalstyrka i och med ansvaret tillkom för
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de lätta attack$ygförbanden, vilka då sattes upp. När det gällde lätt attack skulle CE % 
lyda under militärbefälhavare Övre Norrland, men även andra alternativ fanns och blev 
mer aktuella under periodens sista del. Underrättelse- och analysfunktionen i E %:s stab 
prioriterades på ett annat sätt än i andra ledningsorganisationer.

När försvarets totala ledningsorganisation skulle krympas beslöt man till sist i slu-
tet av &'-talet att inordna även de attack-, spanings- och transportförband som då 
ingick i E % i en för $ygvapnet gemensam ledningsorganisation. I samband med plane-
ringen för detta modi(erades Viggen till enhetsversionen AJS )", vilket krävde en ny 
typ av ledning. %##! beslutade riksdagen att E % skulle upphöra. %##) ersatte tre $yg-
kommandon de tidigare luftförsvarssektorerna och fram till E %:s nedläggning %##* 
överfördes kunnande och funktioner från eskaderstaben till $ygkommandona och 
$ygvapenledningen.

E %:s ledningsorganisation framstår som bättre utformad, utprovad och övad än 
många andra ledningsorganisationer inom försvaret och att det förhöll sig på det sät-
tet framgick bland annat vid större övningar då milostaber och högkvarteret deltog.

E %:s organisation och sammansättning kan kortfattat beskrivas som följer. När det 
gäller förband bestod E %:s organisation från och med %#+& och lång tid framåt av %! di-
visioner både i fred och i krig. De tillhörde $ottiljerna F ,, F ", F %+ och F %". %#,'–%#,% 
överfördes F %+:s tre divisioner till F %*. En första nedskärning med två divisioner kom 
%#," och %#") minskade antalet divisioner till åtta. En fredsdivision lätt attack vid F !% 
tillkom %#"!/%#") och antalet lätta attackdivisioner i krigsorganisationen ökade fram 
till %#", med ytterligare fyra stycken. Samtidigt minskade antalet A )!/AJ )"-divisioner 
till *,*. %#&!/&) $yttades SK ,'-divisionen på F !% till F %, och %#&+ minskade det totala 
antalet lätta attackdivisioner till fyra.

SK ,' skulle egentligen ha ersatts i de lätta attackförbanden redan i slutet av 
%#&'-talet, men typen kom efter modi(eringar att (nnas kvar i fyra divisioner i krigs-
organisationen ända till %##". När Viggen modi(erades till AJS-standard ändrades 
förbandsstrukturen i och med att även de tidigare rena spaningsdivisionerna nu blev 
AJS-divisioner. Totalt %%,* krigsdivisioner (*,* f d attack och , f d spaning) omvandla-
des till sex nya AJS-divisioner med början %##+ och de kom att placeras på F ", F %', 
F %* och F !%.

E1:s organisation utgjordes under lång tid av 12 divisioner som tillhörde !ottiljerna F 6, F 7, F 14 och F 17. 
1960–1961 överfördes F 14:s tre divisioner till F 15. Diagram Lennart Andersson.

de lätta attackflygförbanden, vilka då sattes upp. När det gällde lätt attack skulle CE 1
lyda under militärbefälhavare Övre Norrland, men även andra alternativ fanns och blev
mer aktuella under periodens sista del. Underrättelse- och analysfunktionen i E i:s stab
prioriterades på ett annat sätt än i andra ledningsorganisationer.

När försvarets totala ledningsorganisation skulle krympas beslöt man till sist i slu-
tet av 8o-talet att inordna även de attack-, spanings- och transportförband som då
ingick i E i i en för flygvapnet gemensam ledningsorganisation. I samband med plane-
ringen för detta modifierades Viggen till enhetsversionen AJS 37, vilket krävde en ny
typ av ledning. 1992 beslutade riksdagen att E 1 skulle upphöra. 1993 ersatte tre flyg-
kommandon de tidigare luftförsvarssektorerna och fram till E Es nedläggning 1995
överfördes kunnande och funktioner från eskaderstaben till flygkommandona och
flygvapenledningen.

E Es ledningsorganisation framstår som bättre utformad, utprovad och övad än
många andra ledningsorganisationer inom försvaret och att det förhöll sig på det sät-
tet framgick bland annat vid större övningar då milostaber och högkvarteret deltog.

E Es organisation och sammansättning kan kortfattat beskrivas som följer. När det
gäller förband bestod E Es organisation från och med 1948 och lång tid framåt av 12 di-
visioner både i fred och i krig. De tillhörde flottiljerna F 6, F 7, F 4 och F 17. 1960-1961
överfördes F 14:s tre divisioner till F 15. En första nedskärning med två divisioner kom
1967 och 1973 minskade antalet divisioner till åtta. En fredsdivision lätt attack vid F 21
tillkom 1972/1973 och antalet lätta attackdivisioner i krigsorganisationen ökade fram
6111976 med ytterligare fyra stycken. Samtidigt minskade antalet A 32/AJ 37-divisioner
till 5,5.1982/83 flyttades SK 6o-divisionen på F 21 till F 16 och 1984 minskade det totala
antalet lätta attackdivisioner till fyra.

SK 6o skulle egentligen ha ersatts i de lätta attackförbanden redan i slutet av
1980-talet, men typen kom efter modifieringar att finnas kvar i fyra divisioner i krigs-
organisationen ända till 1997. När Viggen modifierades till AJS-standard ändrades
förbandsstrukturen i och med att även de tidigare rena spaningsdivisionerna nu blev
AJS-divisioner. Totalt 1E5 krigsdivisioner (5,5 f d attack och 6 f d spaning) omvandla-
des till sex nya AJS-divisioner med början 1994 och de kom att placeras på F 7, F To,
F is och F 21.

F 15
F 17
F 14
F7
F6

1950 1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 0  1 9 9 0

El:s organisation utgjordes under lång tid av 12 divisioner som tillhörde flottiljerna F 6, F 7, F 14 och F 17.
1960-1961 överfördes F 14:s tre divisioner till F 15. Diagram Lennart Andersson.
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E $:s basering har kunnat kartläggas i stort, utom för den allra senaste perioden på 
$%%#-talet. Under de första åren efter ombeväpningen till A &! trängdes E $:s förband 
ihop på fyra baser med tre divisioner på varje, men från $%'" disponerade man sex O-
baser i Västergötland. Med tiden blev det på grund av förändrad hotbild allt mer vä-
sentligt att ordna så att E $ kunde överleva ett inledande förbekämpningsskede.

Det ökade kärnvapenhotet påskyndade byggandet av tillbakadragna klargörings- 
och uppställningsområden. De första började bli klara $%'%, men tills vidare förbands 
klargöringsplatserna och fältet med grusvägar, vilket gjorde att tidsödande och sårbar 
bogsering av (ygplanen måste till. CE $ propagerade länge för att de baser som redan 
fanns måste få nödvändiga faciliteter innan några nya baser byggdes. Han var också 
emot ytterligare utspridning av förbanden till olika baser om detta skedde på bekost-
nad av skyddet inom basen och ansåg att resurserna inte skulle räcka till en ökad ut-
spridning i stort. Han menade också att skyddet inte ensidigt skulle anpassas för ett 
kärnvapenkrig, eftersom detta ofta samtidigt ledde till att skyddet mot konventionella 
anfall minskade.

$%)$ blev den första divisionen baserad utanför det traditionella basområdet i Väs-

Från 1958 disponerade E 1 sex O-baser i Västergötland (t v). 1963 var fem av divisionerna baserade på fält i 
Småland och i Mälardalen och några år senare !yttades en division till basen Gunnarn i Övre Norrland (mit-
ten). Därmed var de 12 divisionerna baserade på 12 olika baser. På 1970-talet infördes O/T-bassystemet, 
vilket innebar att tio av elva baser kopplades ihop två och två till parbaser. E 1 använde dessutom fem baser 
i Norrland för basering av de lätta attackdivisionerna (t h). Kartor Lennart Andersson.

E Es basering har kunnat kartläggas i stort, utom för den allra senaste perioden på
1990-talet. Under de första åren efter ombeväpningen till A 32 trängdes E i:s förband
ihop på fyra baser med tre divisioner på varje, men från 1958 disponerade man sex 0-
baser i Västergötland. Med tiden blev det på grund av förändrad hotbild allt mer vä-
sentligt att ordna så att E i kunde överleva ett inledande förbekämpningsskede.

Det ökade kärnvapenhotet påskyndade byggandet av tillbakadragna klargörings-
och uppställningsområden. De första började bli klara 1959, men tills vidare förbands
klargöringsplatserna och fältet med grusvägar, vilket gjorde att tidsödande och sårbar
bogsering av flygplanen måste till. CE i propagerade länge för att de baser som redan
fanns måste få nödvändiga faciliteter innan några nya baser byggdes. Han var också
emot ytterligare utspridning av förbanden till olika baser om detta skedde på bekost-
nad av skyddet inom basen och ansåg att resurserna inte skulle räcka till en ökad ut-
spridning i stort. Han menade också att skyddet inte ensidigt skulle anpassas för ett
kärnvapenkrig, eftersom detta ofta samtidigt ledde till att skyddet mot konventionella
anfall minskade.

1961 blev den första divisionen baserad utanför det traditionella basområdet i Väs-

Från 1958 disponerade E 1 sex 0-baser i Västergötland (t v).1963 var fem av divisionerna baserade på fält i
Småland och i Mälardalen och några år senare flyttades en division till basen Gunnarn i Övre Norrland (mit-
ten). Därmed var de 12 divisionerna baserade på 12 olika baser. På 1970-talet infördes 0/T-bassystemet,
vilket innebar att tio av elva baser kopplades ihop två och två till parbaser. E 1 använde dessutom fem baser
i Norrland för basering av de lätta attackdivisionerna (t h). Kartor Lennart Andersson.
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tergötland och året därpå $yttades ytterligare en division. I slutet av #%&' var fem av 
divisionerna baserade på fält i Mellansverige och Småland och några år senare $yttades 
en division till basen Gunnarn i Övre Norrland. Därmed var de tolv divisionerna ba-
serade på tolv olika baser, varav sex utanför västgötaområdet.

För att kunna användas av AJ '( måste baserna anpassas byggnadsmässigt och i mit-
ten av #%()-talet infördes dessutom O/T-bassystemet för attack$yget. Det innebar att 
endast en grupp behövde stå på varje bas. Redan existerande baser kopplades ihop två 
och två till parbaser, vilket betydde att elva tidigare baser (för *,* divisioner) kom att 
ingå i detta system. Från mitten av #%()-talet tilldelades E # dessutom fem av $ygvap-
nets baser i Norrland för utgångsbasering av de lätta attackdivisionerna med SK &). 
Detta kom sedan att passa bra in i det scenario som uppstod i och med den ökade be-
tydelse som Nordkalottenområdet +ck i stormaktspolitiken på #%")-talet.

Antalet förband och baser krympte och i början av #%%)-talet, strax innan AJS '(-sys-
temet infördes, disponerade E # enligt grundförsvarsplanen (strategiskt överfall) tolv ba-
ser för sina attackförband (två divisioner SK&) i norra Sverige, två divisioner AJ '( 
och en division SK &) i Mellansverige och två divisioner AJ '( och en division SK &) 
i södra Sverige.

Några tecken på att det på E #-nivån skulle ha gjorts några konkreta förberedelser, el-
ler någon anpassning för samarbete med Väst i form av planer eller annat har inte på-
trä,ats i det undersökta materialet. Det utesluter inte att sådana planer kan ha funnits, 
men inget har upptäckts i E #:s diarier och register som tyder på att några handlingar 
som berör ämnesområdet skulle ha upprättats eller tagits emot. Denna uppfattning 
stämmer med vad som idag sägs av ledande företrädare för E #.

Fortsatt forskning
I framtiden blir förhoppningsvis ryska militära arkiv från kalla kriget tillgängliga. Det 
skulle vara ytterst intressant att se vad man på rysk sida visste om E #:s krigsorgani-
sation, baser, förmåga och annat och hur man värderade E # som motståndare. Vilka 
konkreta planer fanns exempelvis för att bekämpa E #? Hur skulle baserna anfallas och 
hur skulle den sovjetiska invasions$ottan skyddas? Det skulle också vara intressant att 
undersöka hur pass väl det i Sverige upplevda hotet av en sovjetisk invasion över havet 
motsvarade reella planer och reell förmåga.

Det vore sannolikt även av intresse att undersöka vilken roll E # spelade, direkt eller 
indirekt, i NATO:s krigsplanläggning.

En annan fråga som inte närmare undersökts här är den betydelse de olika cheferna 
och deras personliga egenskaper hade för E #:s utveckling.

Kortfattad kronologisk översikt
År #%-" blir Första $ygeskadern en ren attackeskader med tolv divisioner attack$ygplan 
baserade på $ottiljerna F &, F (, F #- och F #(. Krigsuppgiften är främst anfall mot över-
skeppningsföretag över Östersjön, men även samverkansuppgifter med armén +nns. 

tergötland och året därpå flyttades ytterligare en division. I slutet av 1963 var fem av
divisionerna baserade på fält i Mellansverige och Småland och några år senare flyttades
en division till basen Gunnarn i Övre Norrland. Därmed var de tolv divisionerna ba-
serade på tolv olika baser, varav sex utanför västgötaområdet.

För att kunna användas av AJ 37 måste baserna anpassas byggnadsmässigt och i mit-
ten av 1970-talet infördes dessutom O/T-bassystemet för attackflyget. Det innebar att
endast en grupp behövde stå på varje bas. Redan existerande baser kopplades ihop två
och två till parbaser, vilket betydde att elva tidigare baser (för 5,5 divisioner) kom att
ingå i detta system. Från mitten av 1970-talet tilldelades E 1 dessutom fem av flygvap-
nets baser i Norrland för utgångsbasering av de lätta attackdivisionerna med SK 6o.
Detta kom sedan att passa bra in i det scenario som uppstod i och med den ökade be-
tydelse som Nordkalottenområdet fick i stormaktspolitiken på 1980-talet.

Antalet förband och baser krympte och i början av 1990-talet, strax innan AJS 37-sys-
temet infördes, disponerade E 1 enligt grundförsvarsplanen (strategiskt överfall) tolv ba-
ser för sina attackförband (två divisioner SK6o i norra Sverige, två divisioner AJ 37
och en division SK 6o i Mellansverige och två divisioner AJ 37 och en division SK 6o
i södra Sverige.

Några tecken på att det på E 1-nivån skulle ha gjorts några konkreta förberedelser, el-
ler någon anpassning för samarbete med Väst i form av planer eller annat har inte på-
träffats i det undersökta materialet. Det utesluter inte att sådana planer kan ha funnits,
men inget har upptäckts i E i:s diarier och register som tyder på att några handlingar
som berör ämnesområdet skulle ha upprättats eller tagits emot. Denna uppfattning
stämmer med vad som idag sägs av ledande företrädare för E 1.

Fortsatt forskning
I framtiden blir förhoppningsvis ryska militära arkiv från kalla kriget tillgängliga. Det
skulle vara ytterst intressant att se vad man på rysk sida visste om E i:s krigsorgani-
sation, baser, förmåga och annat och hur man värderade E 1 som motståndare. Vilka
konkreta planer fanns exempelvis för att bekämpa E 1? Hur skulle baserna anfallas och
hur skulle den sovjetiska invasionsflottan skyddas? Det skulle också vara intressant att
undersöka hur pass väl det i Sverige upplevda hotet av en sovjetisk invasion över havet
motsvarade reella planer och reell förmåga.

Det vore sannolikt även av intresse att undersöka vilken roll E 1 spelade, direkt eller
indirekt, i NATO:s krigsplanläggning.

En annan fråga som inte närmare undersökts här är den betydelse de olika cheferna
och deras personliga egenskaper hade för E i:s utveckling.

Kortfattad kronologisk översikt
År 1948 blir Första flygeskadern en ren attackeskader med tolv divisioner attackflygplan
baserade på flottiljerna F 6, F 7, F 14 och F 17. Krigsuppgiften är främst anfall mot över-
skeppningsföretag över Östersjön, men även samverkansuppgifter med armen finns.
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Planering för anfall mot mål på främmande territorium förekommer endast i liten ut-
sträckning och förmågan därtill är begränsad. E # kommer med tiden att kännetecknas 
av hög beredskap, möjlighet att verka på långa avstånd och i olika riktningar. Samver-
kan med armén eftersätts, speciellt i och med att propeller$ygplanstyperna ersatts av 
jet$ygplan, och samverkan med luftvärnet är länge ett problemområde.

Övningsmönstret visar att %enden kom från öster och att man i slutet av #&'(-talet 
räknade med kärnvapenangrepp mot Sverige. Övningarnas svårighetsgrad och realism 
ökade med tiden, men eskaderns förmåga bedömdes under #&'(-talets första del som 
svag. Detta kom sedan att ändras.

I och med att A )! Lansen kom i tjänst efter #&'* och ersatte tidigare använda $yg-
planstyper ökade förmågan avsevärt. Typen kännetecknades av utökad vapenlast, radar 
och bättre prestanda, och !"' exemplar anska+ades. Kärnvapen och stridsgas i form av 
bomber diskuterades men anska+ades aldrig.

E #:s stab $yttar från Stockholm till Göteborg och krigsuppehållsplatsen $yttas #&'& 
till ledningscentralen ”Björn” i Västergötland. Eskadern disponerar länge endast fyra 
krigsbaser för sina tolv divisioner, men har från #&'" sex baser, samtliga i Västergötland. 
E # övertar vissa av $ottans tidigare uppgifter i invasionsförsvaret.

I början av #&*(-talet $yttas F #,:s divisioner till F #' och efterhand tillförs $er krigs-
baser. Vid mitten av #&*(-talet %nns tolv baser, av vilka sex ligger utanför Västgötaom-
rådet. E #:s basering kännetecknas av långt tillbakadragen O-basering med möjlighet att 
utnyttja framskjutna T-baser och snabbtankningsbaser i samband med anfallsföretag. 
E #:s insatsfrekvens är nu ett företag per division varannan timme.

Den nya roboten RB (, tillförs och anses vara en av de bästa i världen av sin typ. 
Den senare anska+ade RB (' skattas inte alls lika högt. Flankanfallet med bomber och 
raketer ersätter det tidigare dykanfallet som vanligaste anfallsmetod. E #:s beredskap 
höjs och klargöringstiderna kortas. Vid mitten av #&*(-talet $yttas ledningscentralen 
”Björn” till ett bergrum och eskadern övertar spanings$yget (i fred). #&*- minskas or-
ganisationen till tio attackdivisioner.

Vid mitten av #&-(-talet ombeväpnas E #. #(" AJ )- Viggen anska+as och denna typ 
har bättre vapen, navigeringshjälpmedel, kort start/landningssträcka och högre fältmäs-
sighet. Organisationen minskar dock till ',' divisioner. Samtidigt tillförs fem divisioner 
lätt attack som i krig disponerar -' stycken SK *(B/C. Dessa divisioner har uppgifter 
främst i Övre Norrland och är baserade där. OT-bassystemet med endast en grupp på 
varje bas införs för AJ )-. AJ )- kan även utnyttja vägbaser och civila $ygfält. Klargö-
ringstiderna har nu kortats ytterligare och är klart bättre än i omvärlden.

Under #&"(-talet förbättras den lätta attackens förmåga allt mer genom anpassning 
av taktik och övning, men organisationen minskas #&", till fyra divisioner. Den plane-
rade anska+ningen av B)LA utgår och i början av #&&(-talet blir SK *(-systemets bris-
ter alltmer besvärande. Flygplan )- modi%eras däremot till AJS )- och får förbättrad 
förmåga, bland annat genom att den nya attackroboten RB #' tillförs. När Första $yg-
eskadern läggs ned #&&' består organisationen av sex divisioner AJS )- (#!( $ygplan) 
och fyra divisioner SK *(B/C (*( $ygplan).

Planering för anfall mot mål på främmande territorium förekommer endast i liten ut-
sträckning och förmågan därtill är begränsad. E 1 kommer med tiden att kännetecknas
av hög beredskap, möjlighet att verka på långa avstånd och i olika riktningar. Samver-
kan med armen eftersätts, speciellt i och med att propellerflygplanstyperna ersatts av
jetflygplan, och samverkan med luftvärnet är länge ett problemområde.

Övningsmönstret visar att fienden kom från öster och att man i slutet av 1950-talet
räknade med kärnvapenangrepp mot Sverige. Övningarnas svårighetsgrad och realism
ökade med tiden, men eskaderns förmåga bedömdes under 1950-talets första del som
svag. Detta kom sedan att ändras.

I och med att A 32 Lansen kom i tjänst efter 1956 och ersatte tidigare använda flyg-
planstyper ökade förmågan avsevärt. Typen kännetecknades av utökad vapenlast, radar
och bättre prestanda, och 285 exemplar anskaffades. Kärnvapen och stridsgas i form av
bomber diskuterades men anskaffades aldrig.

E Es stab flyttar från Stockholm till Göteborg och krigsuppehållsplatsen flyttas 1959
till ledningscentralen "Björn" i Västergötland. Eskadern disponerar länge endast fyra
krigsbaser för sina tolv divisioner, men har från 1958 sex baser, samtliga i Västergötland.
E 1 övertar vissa av flottans tidigare uppgifter i invasionsförsvaret.

I början av 1960-talet flyttas F 14:s divisioner till F is och efterhand tillförs fler krigs-
baser. Vid mitten av 1960-talet finns tolv baser, av vilka sex ligger utanför Västgötaom-
rådet. E Es basering kännetecknas av långt tillbakadragen 0-basering med möjlighet att
utnyttja framskjutna T-baser och snabbtankningsbaser i samband med anfallsföretag.
E Es insatsfrekvens är nu ett företag per division varannan timme.

Den nya roboten RB 04 tillförs och anses vara en av de bästa i världen av sin typ.
Den senare anskaffade RB 05 skattas inte alls lika högt. Flankanfallet med bomber och
raketer ersätter det tidigare dykanfallet som vanligaste anfallsmetod. E Es beredskap
höjs och klargöringstiderna kortas. Vid mitten av 1960-talet flyttas ledningscentralen
"Björn" till ett bergrum och eskadern övertar spaningsflyget (i fred). 1967 minskas or-
ganisationen till tio attackdivisioner.

Vid mitten av 1970-talet ombeväpnas E 1.108 AJ 37 Viggen anskaffas och denna typ
har bättre vapen, navigeringshjälpmedel, kort start/landningssträcka och högre fältmäs-
sighet. Organisationen minskar dock till 5,5 divisioner. Samtidigt tillförs fem divisioner
lätt attack som i krig disponerar 75 stycken SK 6oB/C. Dessa divisioner har uppgifter
främst i Övre Norrland och är baserade där. OT-bassystemet med endast en grupp på
varje bas införs för AJ 37. AJ 37 kan även utnyttja vägbaser och civila flygfält. Klargö-
ringstiderna har nu kortats ytterligare och är klart bättre än i omvärlden.

Under 1980-talet förbättras den lätta attackens förmåga allt mer genom anpassning
av taktik och övning, men organisationen minskas 1984 till fyra divisioner. Den plane-
rade anskaffningen av B3LA utgår och i början av 1990-talet blir SK 6o-systemets bris-
ter alltmer besvärande. Flygplan 37 modifieras däremot till AJS 37 och är förbättrad
förmåga, bland annat genom att den nya attackroboten RB is tillförs. När Första flyg-
eskadern läggs ned 1995 består organisationen av sex divisioner AJS 37 (120 flygplan)
och fyra divisioner SK 6oB/C (6o flygplan).
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Bilaga

Forskningsläget

Första $ygeskadern har hittills behandlats sparsamt i den vetenskapliga litteraturen, 
men nämns naturligtvis i de översiktliga historiker över $ygvapnet som %nns. Allmänt 
hållna presentationer och beskrivningar av eskaderns $ygmateriel och dess uppgifter 
%nns i bland annat $ygvapnets organ Flygvapennytt och i samtida periodisk press. Emel-
lertid har det mesta som rör exempelvis krigsorganisation, uppgifter, basering, verklig 
kapacitet och brister hittills inte kunnat behandlas, eftersom det rör sig om uppgifter 
som varit hemliga eller kvali%cerat hemliga.

De i eskadern ingående $yg$ottiljerna har behandlats i $era böcker, men dessa verk 
är av karaktären förbandshistoriker och där diskuteras av naturliga skäl inte sådant som 
krigsorganisation och krigsuppgifter.

Bland de få vetenskapliga verk som hittills behandlat ämnen där E & ingår är Ber-
til Wennerholms studie av $ygvapnets doktrinutveckling &'(!–&')", Fjärde !ygvapnet 
i världen? &. Tommy Petterssons Med invasionen i sikte " har liknande inriktning som 
Wennerholms arbete, men de båda författarna använder sig av helt olika källmaterial. 
Medan Wennerholm främst studerat försvarsbesluten och deras verkningar utgår Pet-
tersson från $ygstabens arkiv. Petterssons bok innehåller uppgifter om E &, men bara för 
perioden &')"–** och med ett mer övergripande perspektiv. Anders Segerbys uppsats 
Direkt !ygunderstöd i Sverige – en nyhet? #, ger en viss översikt över vad som %nns i $yg-
stabens arkiv om just denna aspekt av E &:s uppgifter för perioden &'("–&'*&. Vidare be-
rör Bengt Wallerfelt i artikeln Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning #$%&–#$'( ( 
några av de delar i E &:s historia som har behandlats här.

Flygvapnets sammansättning har förändrats över tiden, främst genom att jakt$yget 
utökats på bomb$ygets bekostnad. Egentligen skulle jakt$yget ha förstärkts i ännu hö-
gre grad, eftersom en utökning av jakt$ottiljernas $ygplansbestånd med )+ procent var 
föreslagen, men aldrig kom att genomföras på det sätt som ursprungligen var tänkt. 
Den ofta uppmärksammade relationen (:& mellan bomb- och jakt$yg, som skulle ha 
blivit verklighet om &'#* års försvarsbeslut fullföljts, hade redan &'(& ändrats till (:#. 
Balansen mellan bomb- och jakt$yg försköts sedan efterhand så att den &')+ var (:&&. 
Det skedde alltså över perioden en stor förskjutning från betoning på o,ensivt bomb- 
och attack$yg till defensivt jakt$yg. Pendeln slog sedan tillbaka något och &'*! var pro-
portionerna mellan attack och jakt #:-.

I &')" års försvarsbeslut slog den uppgiftsförskjutning från marinen till $ygvapnet 
igenom, som bland annat Björn Bjuggren, chefen för E &, länge hade förespråkat. At-
tackens procentuella andel av $ygvapnets $ygplanbestånd ökade samtidigt som $yget 
%ck överta en del av de uppgifter som marinen tidigare haft i invasionsförsvaret. Nu 
beslutades en !)-procentig förstärkning av attack$yget på jaktens bekostnad, men den 
kom att genomföras endast delvis. Räknat i antal verkligen tilldelade $ygplan minskade 

Bilaga

Forskningsläget

Första flygeskadern har hittills behandlats sparsamt i den vetenskapliga litteraturen,
men nämns naturligtvis i de översiktliga historiker över flygvapnet som finns. Allmänt
hållna presentationer och beskrivningar av eskaderns flygmateriel och dess uppgifter
finns i bland annat flygvapnets organ Flygvapennytt och i samtida periodisk press. Emel-
lertid har det mesta som rör exempelvis krigsorganisation, uppgifter, basering, verklig
kapacitet och brister hittills inte kunnat behandlas, eftersom det rör sig om uppgifter
som varit hemliga eller kvalificerat hemliga.

De i eskadern ingående flygflottiljerna har behandlats i flera böcker, men dessa verk
är av karaktären förbandshistoriker och där diskuteras av naturliga skäl inte sådant som
krigsorganisation och krigsuppgifter.

Bland de få vetenskapliga verk som hittills behandlat ämnen där E 1 ingår är Ber-
til Wennerholms studie av flygvapnets doktrinutveckling 1942-1958, Fjärde flygvapnet
i världen?'. Tommy Petterssons Med invasionen i sikte har liknande inriktning som
Wennerholms arbete, men de båda författarna använder sig av helt olika källmaterial.
Medan Wennerholm främst studerat försvarsbesluten och deras verkningar utgår Pet-
tersson från flygstabens arkiv. Petterssons bok innehåller uppgifter om E I, men bara för
perioden 1958-66 och med ett mer övergripande perspektiv. Anders Segerbys uppsats
Direkt flygunderstöd i Sverige — en nyhet?3, ger en viss översikt över vad som finns i flyg-
stabens arkiv om just denna aspekt av E Es uppgifter för perioden 1948-1961. Vidare be-
rör Bengt Wallerfelt i artikeln Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning Ip45-1p8o 4
några av de delar i E Es historia som har behandlats här.

Flygvapnets sammansättning har förändrats över tiden, främst genom att jaktflyget
utökats på bombflygets bekostnad. Egentligen skulle jaktflyget ha förstärkts i ännu hö-
gre grad, eftersom en utökning av jaktflottiljernas flygplansbestånd med so procent var
föreslagen, men aldrig kom att genomföras på det sätt som ursprungligen var tänkt.
Den ofta uppmärksammade relationen 4:i mellan bomb- och jaktflyg, som skulle ha
blivit verklighet om 1936 års försvarsbeslut fullföljts, hade redan 1941 ändrats till 4:3.
Balansen mellan bomb- och jaktflyg försköts sedan efterhand så att den 19so var 4:ii.
Det skedde alltså över perioden en stor förskjutning från betoning på offensivt bomb-
och attackflyg till defensivt jaktflyg. Pendeln slog sedan tillbaka något och 1962 var pro-
portionerna mellan attack och jakt 3:7.

I 1958 års försvarsbeslut slog den uppgiftsförskjutning från marinen till flygvapnet
igenom, som bland annat Björn Bjuggren, chefen för E I, länge hade förespråkat. At-
tackens procentuella andel av flygvapnets flygplanbestånd ökade samtidigt som flyget
fick överta en del av de uppgifter som marinen tidigare haft i invasionsförsvaret. Nu
beslutades en 25-procentig förstärkning av attackflyget på jaktens bekostnad, men den
kom att genomföras endast delvis. Räknat i antal verkligen tilldelade flygplan minskade
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jakt$yget nu med %% procent av tidigare formellt beslutad numerär och &'() utgjorde 
attack$yget !* procent av alla krigs$ygplan. Om försvarsbeslutet genomförts fullt ut 
skulle attack$ygets andel ha varit ## procent.

Sverige satsade aldrig på något tungt bomb$yg med lång räckvidd. Wennerholm för 
fram tanken att detta skulle kunna ha att göra med frågan om planerat samarbete med 
och förväntad hjälp från västmakterna. Sverige behövde därför inte belasta sina resur-
ser med anska+ning av dyrbart, tungt bomb$yg. Tanken var i så fall att man väntade 
sig att amerikanska och brittiska bombplan i händelse av krig skulle komma att sköta 
de uppgifter som ett eventuellt svenskt tungt bomb$yg skulle ha haft.

Åldersmässigt hade attack$yget sämre $ygmateriel än jakt$yget fram till dess att 
äldre $ygplanstyper ersatts av A %! Lansen &'*(–&'*,. En annan, samtidig förbättring 
var att man i och med att Lansen infördes -ck helt enhetlig materiel till alla förband, 
vilket tidigare inte hade varit fallet.

På samma sätt som i Sverige, betonade man även i de västeuropeiska länderna jakt$y-
get och det defensiva luftförsvaret. Vid mitten av &'*)-talet -ck dock NATO-länderna 
direktiv om att inrikta sitt $yg mer mot en kombination av jakt- och jaktbombuppgif-
ter. I slutet av decenniet separerades attacken tydligare från jakten, på samma sätt som 
det svenska $ygvapnet gjort sedan lång tid tillbaka. Inom NATO, speciellt i Danmark 
och Frankrike, prioriterades dock attacken högre än i Sverige.

En jämförelse mellan de vapentyper som attack$yget i olika länder disponerade visar 
att skillnader fanns. NATO:s möjligheter att sätta in kärnvapen gjorde att man natur-
ligtvis förfogade över kraftfullare attackvapen, men den svenska satsningen på kvali--
cerad sjömålsbekämpning med robotar var sannolikt unik för sin tid.*

Pettersson visar i Med invasionen i sikte bland annat hur $ygvapnet i syfte att kunna 
kraftsamla i tid och rum i hela operationsområdet behöll E & som ledningsorganisa-
tion även när de andra eskadrarna försvann. Han -nner inga praktiska förändringar 
beträ+ande attack$yget under perioden &'*"–&'((, men på doktrinnivån sker en viss 
utveckling. Attack$yget övertar stora delar av örlogs$ottans roll i invasionsförsvaret. 
Detta sker som en följd av &'*" års försvarsbeslut och realiseras i och med att $ygburna 
sjömålsrobotar införs.

Han konstaterar också att själva överskeppningsfasen i samband med försvar mot 
invasion prioriteras allt högre och att anfall mot mål på andra sidan Östersjön minskar 
i betydelse. Från &'(, -ck attackanfall mot främmande territorium beordras endast av 
överbefälhavaren. Det intresse för att ska+a kemiska vapen och kärnvapen som tidigare 
funnits minskar under denna period. En annan förändring är att attack$ygets direkta 
samverkan med armén vid en gränsinvasion i norr minskar i betydelse och i stort sett 
ersätts av indirekt samverkan.(

Wallerfelts artikel Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning !"#$–!"%& handlar, 
som titeln anger, om den svenska krigsplanläggningen och han kommer därför in på 
sådana saker som hotbild och bedömd och verklig risk för den typ av invasion som E & 
främst skulle verka mot. Artikeln är en första ansats till en avhandling i ämnet och nå-

jaktflyget nu med 33 procent av tidigare formellt beslutad numerär och 1960 utgjorde
attackflyget 25 procent av alla krigsflygplan. Om försvarsbeslutet genomförts fullt ut
skulle attackflygets andel ha varit 44 procent.

Sverige satsade aldrig på något tungt bombflyg med lång räckvidd. Wennerholm för
fram tanken att detta skulle kunna ha att göra med frågan om planerat samarbete med
och förväntad hjälp från västmakterna. Sverige behövde därför inte belasta sina resur-
ser med anskaffning av dyrbart, tungt bombflyg. Tanken var i så fall att man väntade
sig att amerikanska och brittiska bombplan i händelse av krig skulle komma att sköta
de uppgifter som ett eventuellt svenskt tungt bombflyg skulle ha haft.

Åldersmässigt hade attackflyget sämre flygmateriel än jaktflyget fram till dess att
äldre flygplanstyper ersatts av A 32 Lansen 1956-1957. En annan, samtidig förbättring
var att man i och med att Lansen infördes fick helt enhetlig materiel till alla förband,
vilket tidigare inte hade varit fallet.

På samma sätt som i Sverige, betonade man även i de västeuropeiska länderna jaktfly-
get och det defensiva luftförsvaret. Vid mitten av 1950-talet fick dock NATO-länderna
direktiv om att inrikta sitt flyg mer mot en kombination av jakt- och jaktbombuppgif-
ter. I slutet av decenniet separerades attacken tydligare från jakten, på samma sätt som
det svenska flygvapnet gjort sedan lång tid tillbaka. Inom NATO, speciellt i Danmark
och Frankrike, prioriterades dock attacken högre än i Sverige.

En jämförelse mellan de vapentyper som attackflyget i olika länder disponerade visar
att skillnader fanns. NATO:s möjligheter att sätta in kärnvapen gjorde att man natur-
ligtvis förfogade över kraftfullare attackvapen, men den svenska satsningen på kvalifi-
cerad sjömålsbekämpning med robotar var sannolikt unik för sin tids

Pettersson visar i Med invasionen i sikte bland annat hur flygvapnet i syfte att kunna
kraftsamla i tid och rum i hela operationsområdet behöll E i som ledningsorganisa-
tion även när de andra eskadrarna försvann. Han finner inga praktiska förändringar
beträffande attackflyget under perioden 1958-1966, men på doktrinnivån sker en viss
utveckling. Attackflyget övertar stora delar av örlogsflottans roll i invasionsförsvaret.
Detta sker som en följd av 1958 års försvarsbeslut och realiseras i och med att flygburna
sjömålsrobotar införs.

Han konstaterar också att själva överskeppningsfasen i samband med försvar mot
invasion prioriteras allt högre och att anfall mot mål på andra sidan Östersjön minskar
i betydelse. Från 1967 fick attackanfall mot främmande territorium beordras endast av
överbefälhavaren. Det intresse för att skaffa kemiska vapen och kärnvapen som tidigare
funnits minskar under denna period. En annan förändring är att attackflygets direkta
samverkan med armen vid en gränsinvasion i norr minskar i betydelse och i stort sett
ersätts av indirekt samverkan.6

Wallerfelts artikel Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning 1945-198o handlar,
som titeln anger, om den svenska krigsplanläggningen och han kommer därför in på
sådana saker som hotbild och bedömd och verklig risk för den typ av invasion som E
främst skulle verka mot. Artikeln är en första ansats till en avhandling i ämnet och nå-
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gon fullständig notapparat redovisas inte, varför det är svårt att bedöma vad en del av 
de slutsatser som dras grundar sig på.

Wallerfelt menar emellertid att krigsplanläggningen i stort var densamma ända från 
mitten av $%&'-talet till $%(!. Därefter skedde inte heller några större förändringar för-
rän försvarsbeslutet $%)). Dock började man från och med $%)! års försvarsbeslut att 
prioritera kvantitet före kvalitet. Efter $%)) grundtilldelades i princip alla krigsförband, 
utom just E $:s medeltunga attackdivisioner, militärbefälhavarna.)

Den svenska oron för en invasion över havet, det som utgjorde en stor del av grun-
den för E $:s existens, bedömer Wallerfelt som sannolikt starkt överdriven. Sovjetunio-
nen och Warszawapakten hade aldrig kapacitet eller realistisk möjlighet att genomföra 
en storskalig kustinvasion i Sverige. Han menar också att den sannolikaste invasions-
riktningen hade varit över *nska gränsen."

En aspekt som direkt har bäring på E $:s historia är frågan om vad attack+yget skulle 
användas till. Wallerfelt *nner det förvånande att man i så hög grad planerade inrikt-
ningen av E $:s resurser mot land- eller sjöinvasion. Han anser att det i stället skulle ha 
varit direktunderstöd av armén som borde ha prioriterats – med hänsyn till de stora 
avstånden i landet, troliga operationsområden och konstant brist på understöd i form 
av tungt artilleri. Inriktningen på kust- eller gränsinvasion skulle ha varit relevant om 
det hade varit troligt ”att marin- och +ygstridskrafter skulle ha kunnat förhindra eller 
på ett avgörande sätt försvaga en invasion, vilket det inte var”, som han skriver. % Vad 
dessa påståenden grundar sig på framgår emellertid inte av artikeln.

Rapporterna Snabbare, högre och starkare? Avvägningsfrågor om luftstridskrafterna un-
der det kalla kriget $' och Blixt från hotfull himmel. Beredskap mot överraskande angrepp $$ 
tillkom i samband med seminarier anordnade inom ramen för FOKK-projektet. Efter-
som de behandlar frågor i +ygvapnets historia, respektive +ygets roll i beredskapen mot 
överraskande angrepp, innehåller de en del information med viss anknytning till E $:s 
historia. I seminarierna deltog bland annat Bert Stenfeldt och Göran Tode som båda 
med mångårig erfarenhet från E $ kunde uttala sig om hur man där och i +ygvapnet 
såg på de frågor som diskuterades.

Bert Stenfeldt kom till F $) som fält+ygare $%#" och avancerade sedan via en divi-
sionschefspost till E $:s operationsavdelning och slutade efter olika befattningar som 
chef för E $ $%%'-%&. Göran Tode var divisionschef på F ) från $%(& och därefter bland 
annat operativ chef vid E $ och +ottiljchef vid F (.

Syftet med denna typ av seminarier, där personer deltar som själva innehade le-
dande positioner inom försvaret under delar av kalla krigsperioden, är bland annat att 
dokumentera diskussioner som kan hjälpa till att de*niera de problem som bör upp-
märksammas av den historiska forskningen. Som sägs i inledningen till seminarierap-
porterna, är avsikten också att hjälpa forskarna att förstå det de ser i arkiven och att ge 
en helhetsbild. Det är också viktigt att fånga in och bevara personliga upplevelser och 
minnesbilder.$!

I militära arkiv *nns handlingar av typen planer, direktiv och order, och de visar 

gon fullständig notapparat redovisas inte, varför det är svårt att bedöma vad en del av
de slutsatser som dras grundar sig på.

Wallerfelt menar emellertid att krigsplanläggningen i stort var densamma ända från
mitten av 1940-talet till 1962. Därefter skedde inte heller några större förändringar för-
rän försvarsbeslutet 1977. Dock började man från och med 1972 års försvarsbeslut att
prioritera kvantitet före kvalitet. Efter 1977 grundtilldelades i princip alla krigsförband,
utom just E Es medeltunga attackdivisioner, militärbefälhavarna.?

Den svenska oron för en invasion över havet, det som utgjorde en stor del av grun-
den för E Es existens, bedömer Wallerfelt som sannolikt starkt överdriven. Sovjetunio-
nen och Warszawapakten hade aldrig kapacitet eller realistisk möjlighet att genomföra
en storskalig kustinvasion i Sverige. Han menar också att den sannolikaste invasions-
riktningen hade varit över finska gränsen.'

En aspekt som direkt har bäring på E Es historia är frågan om vad attackflyget skulle
användas till. Wallerfelt finner det förvånande att man i så hög grad planerade inrikt-
ningen av E Es resurser mot land- eller sjöinvasion. Han anser att det i stället skulle ha
varit direktunderstöd av armen som borde ha prioriterats — med hänsyn till de stora
avstånden i landet, troliga operationsområden och konstant brist på understöd i form
av tungt artilleri. Inriktningen på kust- eller gränsinvasion skulle ha varit relevant om
det hade varit troligt "att marin- och flygstridskrafter skulle ha kunnat förhindra eller
på ett avgörande sätt försvaga en invasion, vilket det inte var", som han skriver. 9 Vad
dessa påståenden grundar sig på framgår emellertid inte av artikeln.

Rapporterna Snabbare, högre och starkare? Avvägningsfrågor om luftstridskrafterna un-
der det kalla kriget'' och Blixt från hotfull himmel. Beredskap mot överraskande angrepp"
tillkom i samband med seminarier anordnade inom ramen för FOKK-projektet. Efter-
som de behandlar frågor i flygvapnets historia, respektive flygets roll i beredskapen mot
överraskande angrepp, innehåller de en del information med viss anknytning till E Es
historia. I seminarierna deltog bland annat Bert Stenfeldt och Göran Tode som båda
med mångårig erfarenhet från E i kunde uttala sig om hur man där och i flygvapnet
såg på de frågor som diskuterades.

Bert Stenfeldt kom till F 17 som altflygare 1958 och avancerade sedan via en divi-
sionschefspost till E Es operationsavdelning och slutade efter olika befattningar som
chef för E I 1990-94. Göran Tode var divisionschef på F 7 från 1964 och därefter bland
annat operativ chef vid E i och flottiljchef vid F 6.

Syftet med denna typ av seminarier, där personer deltar som själva innehade le-
dande positioner inom försvaret under delar av kalla krigsperioden, är bland annat att
dokumentera diskussioner som kan hjälpa till att definiera de problem som bör upp-
märksammas av den historiska forskningen. Som sägs i inledningen till seminarierap-
porterna, är avsikten också att hjälpa forskarna att förstå det de ser i arkiven och att ge
en helhetsbild. Det är också viktigt att fånga in och bevara personliga upplevelser och
minnesbilder."

I militära arkiv finns handlingar av typen planer, direktiv och order, och de visar
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endast hur de slutliga besluten såg ut och hur den order som gick ut löd. Innehållet är 
normerande, inte relaterande. Hur man resonerade innan besluten fattades, vilka fak-
torer man kände till och tog hänsyn till, vilka som påverkade besluten och liknande 
frågor besvarar inte alltid detta material. Hur det gick till ”bakom kulisserna” och vilka 
olika åsikter som fanns kan man ofta bara få reda på genom att de som var med på den 
tiden berättar hur man minns det hela.

En brist med det material som blir resultatet av denna typ av utfrågning är att tids-
angivelser ofta saknas. Ett förhållande som beskrivs kan ha varit aktuellt under några 
få år av den tidsperiod som den som berättar om förhållandet var yrkesaktiv. Minnes-
bilden tillåter sällan närmare tidsangivelser, även om den som berättar blir ombedd att 
ange tidpunkt. Ofta kan emellertid denna typ av utsagor kopplas till andra källor, ex-
empelvis handlingar i arkiven, vilket gör uppgifterna mer användbara.

Intervjuer och muntliga redovisningar av minnesbilder ger oss en aning om i vilken 
tidsanda och i vilken kontext de beslut som arkivhandlingarna vittnar om en gång fat-
tades, vilket naturligtvis är viktigt för förståelse av händelseförloppet. Så här säger för-
re $ygvapenchefen Sven-Olof Olson i sitt inledningsanförande under seminariet om 
luftstridskrafterna:

(…) när man muntligen ska försöka gå tillbaka till det som en gång kanske är skriftligt 
dokumenterat, är det lätt att man kanske har glömt någonting eller kanske friserar något 
och på så sätt blir det inte ett komplement. Kanske snarare någonting som man ska vara 
ganska kritisk emot när man ser vetenskapligt på det som underlag. Jag poängterade när 
jag var med i den så kallade neu tralitetskommissionen att det svåraste när man gör ef-
terkonstruktioner, det är att försöka uppleva den anda, den atmosfär, den politiska ladd-
ning och så vidare som rådde vid just beslutstillfället. Och det är lätt att sitta efteråt och 
göra rationella beslut som om man hela tiden hade suttit vid ett bekvämt skriv bord och 
vetat facit.%&

Metod, källmaterial och avgränsningar
Metodmässigt utgör detta arbete en empirisk undersökning, i huvudsak kronologiskt 
upplagd, men i vissa aspekter även tematiskt organiserad. Någon övergripande teori-
anknytning görs inte. Avslutningsvis analyseras undersökningens resultat och kopplas 
till de inledande frågeställningarna, samt ges förslag på områden som kan vara lämpliga 
för fortsatt forskning. Det källmaterial som använts är främst Första $ygeskaderns eget 
arkiv, både det hemliga och det kvali'cerat hemliga arkivet. Dessa arkivsamlingar har 
inte använts av forskningen tidigare och materialet blev tillgängligt först efter sekretess-
granskning och nedklassning eller avhemligande av utvalda handlingar.

Tillvägagångssättet har varit att först med hjälp av genomgång av register och diarier 
identi'era intressanta handlingar. Detta gjordes inte efter något bestämt system, dock 
med vissa preliminära frågeställningar i åtanke. Därefter begärdes avhemligande av de 
utpekade handlingarna och detta sköttes av personal på Krigsarkivet. I vissa fall krävdes 
granskning av Krigsarkivet före publicering och spridning. Det fåtal handlingar som 

endast hur de slutliga besluten såg ut och hur den order som gick ut löd. Innehållet är
normerande, inte relaterande. Hur man resonerade innan besluten fattades, vilka fak-
torer man kände till och tog hänsyn till, vilka som påverkade besluten och liknande
frågor besvarar inte alltid detta material. Hur det gick till "bakom kulisserna" och vilka
olika åsikter som fanns kan man ofta bara få reda på genom att de som var med på den
tiden berättar hur man minns det hela.

En brist med det material som blir resultatet av denna typ av utfrågning är att tids-
angivelser ofta saknas. Ett förhållande som beskrivs kan ha varit aktuellt under några
få år av den tidsperiod som den som berättar om förhållandet var yrkesaktiv. Minnes-
bilden tillåter sällan närmare tidsangivelser, även om den som berättar blir ombedd att
ange tidpunkt. Ofta kan emellertid denna typ av utsagor kopplas till andra källor, ex-
empelvis handlingar i arkiven, vilket gör uppgifterna mer användbara.

Intervjuer och muntliga redovisningar av minnesbilder ger oss en aning om i vilken
tidsanda och i vilken kontext de beslut som arkivhandlingarna vittnar om en gång fat-
tades, vilket naturligtvis är viktigt för förståelse av händelseförloppet. Så här säger för-
re flygvapenchefen Sven-Olof Olson i sitt inledningsanförande under seminariet om
luftstridskrafterna:

(...) när man muntligen ska försöka gå tillbaka till det som en gång kanske är skriftligt
dokumenterat, är det lätt att man kanske har glömt någonting eller kanske friserar något
och på så sätt blir det inte ett komplement. Kanske snarare någonting som man ska vara
ganska kritisk emot när man ser vetenskapligt på det som underlag. Jag poängterade när
jag var med i den så kallade neutralitetskommissionen att det svåraste när man gör ef-
terkonstruktioner, det är att försöka uppleva den anda, den atmosfär, den politiska ladd-
ning och så vidare som rådde vid just beslutstillfället. Och det är lätt att sitta efteråt och
göra rationella beslut som om man hela tiden hade suttit vid ett bekvämt skrivbord och
vetat facit."

Metod, källmaterial och avgränsningar
Metodmässigt utgör detta arbete en empirisk undersökning, i huvudsak kronologiskt
upplagd, men i vissa aspekter även tematiskt organiserad. Någon övergripande teori-
anknytning görs inte. Avslutningsvis analyseras undersökningens resultat och kopplas
till de inledande frågeställningarna, samt ges förslag på områden som kan vara lämpliga
för fortsatt forskning. Det källmaterial som använts är främst Första flygeskaderns eget
arkiv, både det hemliga och det kvalificerat hemliga arkivet. Dessa arkivsamlingar har
inte använts av forskningen tidigare och materialet blev tillgängligt först efter sekretess-
granskning och nedklassning eller avhemligande av utvalda handlingar.

Tillvägagångssättet har varit att först med hjälp av genomgång av register och diarier
identifiera intressanta handlingar. Detta gjordes inte efter något bestämt system, dock
med vissa preliminära frågeställningar i åtanke. Därefter begärdes avhemligande av de
utpekade handlingarna och detta sköttes av personal på Krigsarkivet. I vissa fall krävdes
granskning av Krigsarkivet före publicering och spridning. Det fåtal handlingar som
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jag inte $ck tillgång till är, med något undantag, för denna undersökning av sekundär 
betydelse. Bokens manus har i sin helhet granskats och godkänts av Krigsarkivet före 
publicering (Dnr KrA %&-!''(/(()). I samband med denna granskning ströks med an-
ledning av kvarvarande sekretess vissa uppgifter angående en ledningscentral.

E *:s arkiv från *()'-talet är sedan tidigare kraftigt gallrat och i stort sett alla inkom-
mande handlingar är brända. Även en del av de avgående handlingarna har bränts. 
Många saknade handlingar åter$nns dock i främst +ygstabens hemliga arkiv, som tidi-
gare avhemligats i sin helhet till och med *(,'. Efter *(,' verkar avgående handlingar 
vara relativt komplett bevarade i E *:s arkiv. Nyare handlingar i +ygstabens arkiv och 
ett fåtal handlingar i Försvarets Materielverks hemliga arkiv har gjorts tillgängliga för 
detta arbete på samma sätt som skett med Första +ygeskaderns arkiv.

Det använda materialet består av anvisningar, order, planer, rapporter, remisser, ut-
redningar och andra skrivelser av olika slag. Naturligtvis $nns många +er handlingar 
än de utvalda som skulle ha kunnat vara av intresse för denna undersökning. I den mån 
någon uppenbar brist i materialet identi$erats har den täckts genom förnyad sökning 
av handlingar. I övrigt får den förtrogenhet som många års arbete med +ygmilitära 
myndigheters arkivhandlingar givit, borga för att urvalet blivit någorlunda vettigt med 
hänsyn till frågeställningarna.

Arkivmaterialet är omfattande. Antalet arkivboxar med avgående och inkommande 
skrivelser (huvudsakligen serierna B I, E I och F I i det hemliga arkivet, samt serie B I 
och E I i det kvali$cerat hemliga arkivet) är närmare !'' och utöver detta $nns ett an-
tal ämnesbundna mindre serier. Det handlar alltså om sammanlagt många tusen doku-
ment, varför ett urval har varit en absolut nödvändighet.

Ur historisk synpunkt är CE *:s och +ygstabens avgående hemliga och kvali$cerat 
hemliga skrivelser kvarlevor som uppfyller höga krav på äkthet, oberoende, tendensfri-
het och nära samband i tiden. De var inte avsedda att läsas av någon utomstående och 
de behövde inte friseras för eftervärlden. Sannolikt hade dåtidens aktörer, åtminstone 
längre tillbaka i tiden, ingen tanke på att detta material någonsin skulle komma att vara 
tillgängligt för utomstående. Exempel på tendensiös framställning $nns, bland annat 
när det gäller rivaliteten mellan +ygvapnet och marinen, men detta kommenteras i de 
avsnitt där detta behandlas.

Evabritta Wallberg beskriver i sin artikel Att undvika o!entlighetsprincipen*% hur 
handlingar som borde ha funnits kvar i arkiven, ofta i strid med gällande lagstiftning, 
avsiktligt har förstörts. Arkiven är alltså inte kompletta. Inom militära myndigheter har 
gallring (förstörelse av allmänna handlingar) varit ett etablerat sätt att se till att undvika 
spridning av (politiskt eller sekretessmässigt) känslig information. Något stöd i gällande 
bestämmelser för detta har oftast inte funnits. Före *(,! $ck laglig gallring ske enbart 
efter beslut av Kungl Maj:t och efter *(,! endast efter beslut av Riksarkivet.

Ett annat sätt att undvika insyn var att inte diarieföra handlingar, skicka handbrev, 
och så vidare. Före *("' klassades nämligen handbrev inte som allmän handling, även 
om de innehöll tjänsteangelägenheter. Handlingar kunde behållas i egna arkivskåp för 
att långt senare läggas i personarkiv och på så sätt undanhållas forskningen i !'–&' år 

jag inte fick tillgång till är, med något undantag, för denna undersökning av sekundär
betydelse. Bokens manus har i sin helhet granskats och godkänts av Krigsarkivet före
publicering (Dnr KrA 43-2009/995). I samband med denna granskning ströks med an-
ledning av kvarvarande sekretess vissa uppgifter angående en ledningscentral.

E i:s arkiv från 1950-talet är sedan tidigare kraftigt gallrat och i stort sett alla inkom-
mande handlingar är brända. Även en del av de avgående handlingarna har bränts.
Många saknade handlingar återfinns dock i främst flygstabens hemliga arkiv, som tidi-
gare avhemligats i sin helhet till och med 1960. Efter 1960 verkar avgående handlingar
vara relativt komplett bevarade i E i:s arkiv. Nyare handlingar i flygstabens arkiv och
ett fåtal handlingar i Försvarets Materielverks hemliga arkiv har gjorts tillgängliga för
detta arbete på samma sätt som skett med Första flygeskaderns arkiv.

Det använda materialet består av anvisningar, order, planer, rapporter, remisser, ut-
redningar och andra skrivelser av olika slag. Naturligtvis finns många fler handlingar
än de utvalda som skulle ha kunnat vara av intresse för denna undersökning. I den mån
någon uppenbar brist i materialet identifierats har den täckts genom förnyad sökning
av handlingar. I övrigt får den förtrogenhet som många års arbete med flygmilitära
myndigheters arkivhandlingar givit, borga för att urvalet blivit någorlunda vettigt med
hänsyn till frågeställningarna.

Arkivmaterialet är omfattande. Antalet arkivboxar med avgående och inkommande
skrivelser (huvudsakligen serierna B I, E I och F I i det hemliga arkivet, samt serie B I
och E I i det kvalificerat hemliga arkivet) är närmare 200 och utöver detta finns ett an-
tal ämnesbundna mindre serier. Det handlar alltså om sammanlagt många tusen doku-
ment, varför ett urval har varit en absolut nödvändighet.

Ur historisk synpunkt är CE i:s och flygstabens avgående hemliga och kvalificerat
hemliga skrivelser kvarlevor som uppfyller höga krav på äkthet, oberoende, tendensfri-
het och nära samband i tiden. De var inte avsedda att läsas av någon utomstående och
de behövde inte friseras för eftervärlden. Sannolikt hade dåtidens aktörer, åtminstone
längre tillbaka i tiden, ingen tanke på att detta material någonsin skulle komma att vara
tillgängligt för utomstående. Exempel på tendensiös framställning finns, bland annat
när det gäller rivaliteten mellan flygvapnet och marinen, men detta kommenteras i de
avsnitt där detta behandlas.

Evabritta Wallberg beskriver i sin artikel Att undvika offentlighetsprincipen'4 hur
handlingar som borde ha funnits kvar i arkiven, ofta i strid med gällande lagstiftning,
avsiktligt har förstörts. Arkiven är alltså inte kompletta. Inom militära myndigheter har
gallring (förstörelse av allmänna handlingar) varit ett etablerat sätt att se till att undvika
spridning av (politiskt eller sekretessmässigt) känslig information. Något stöd i gällande
bestämmelser för detta har oftast inte funnits. Före 1962 fick laglig gallring ske enbart
efter beslut av Kungl Maj:t och efter 1962 endast efter beslut av Riksarkivet.

Ett annat sätt att undvika insyn var att inte diarieföra handlingar, skicka handbrev,
och så vidare. Före 1980 klassades nämligen handbrev inte som allmän handling, även
om de innehöll tjänsteangelägenheter. Handlingar kunde behållas i egna arkivskåp för
att långt senare läggas i personarkiv och på så sätt undanhållas forskningen i 20-3o år

287



!""

# Wennerholm, !$$%. 
! Pettersson. 
& Segerby.
' Wallerfelt, !$$(: %.
( Wennerholm, !$$%, sid. "&–"(, ))–#$$ och ###. 

Uppgifterna om proportionerna mellan bomb- och 
jakt*yg har här räknats om och har baserats på det 
antal divisioner som ingick i krigsorganisationen.

% Pettersson, sid. #&+–#&".

+ Wallerfelt, !$$(, sid. (+–%$.
" Wallerfelt, !$$(, sid. %'–%%.
) Wallerfelt, !$$(, sid. +&–+'.
#$ Wennerholm, !$$(.
## Hugemark.
#! Hugemark, sid. #$.
#& Wennerholm, !$$(, sid. #'.
#' Wallberg. 
#( Wallberg, sid. %'–%).

eller mer. När det gäller de allra känsligaste ärendena så vet man också att viktiga beslut 
ibland inte ens fästes på papper.

I de hemliga och speciellt de kvali,cerat hemliga arkiven kan man ofta ändå räkna 
med att även mer känsligt material kan ,nnas kvar, eftersom dåtidens befattningsha-
vare, som redan nämnts, sannolikt inte hade i åtanke att arkiven många år senare efter 
överföring till Krigsarkivet skulle bli tillgängliga för forskning. Man bör dock minnas 
att fram till #)($-talet hade arkivvården endast tillgång till de öppna arkivsamlingarna. 
De hemliga arkiven sköttes av mobiliseringso-cerarna.#(

Det är ju också så att företeelser sätter spår i många olika arkiv och därför kan även 
”utrensat” material ibland rekonstrueras med hjälp av detaljuppgifter och hänvisningar 
i andra handlingar, diarier, försättsbrev och annat sekundärt material.

När det gäller den senaste perioden har arkivmaterialet kompletterats med uppgifter 
lämnade av personer i ledande ställning inom E #.

Undersökt period är åren #)'"–#))(. Den uppgift som var E #:s huvuduppgift, un-
der många år den enda uppgiften, var attack och av denna anledning, samt av praktiska 
skäl, har undersökningen begränsats till aspekter som har med detta *ygslag att göra, 
även om de spanings- och transportuppgifter som tillkom i ett senare skede också kom-
mer att översiktligt omnämnas. Även den andrahandsuppgift attack som jakteskadrarna 
E ! och E & hade med raketbestyckade jaktplan behandlas, men endast i förbigående.

Valet av #)'" som startår förklaras av att E # då ändrade karaktär och blev en renod-
lad attackeskader. Det var för övrigt det året som begreppet attack ersatte de tidigare 
använda begreppen lätt och medeltung bomb. #))( är en naturlig slutpunkt, eftersom 
E # lades ned detta år. Framställningens fylligaste del behandlar tiden mellan mitten av 
#)($-talet och mitten av åttiotalet – med andra ord Lansenepoken och en stor del av 
Viggenepoken. Av praktiska skäl har Lansenepoken delats upp i två avsnitt.

eller mer. När det gäller de allra känsligaste ärendena så vet man också att viktiga beslut
ibland inte ens fästes på papper.

I de hemliga och speciellt de kvalificerat hemliga arkiven kan man ofta ändå räkna
med att även mer känsligt material kan finnas kvar, eftersom dåtidens befattningsha-
vare, som redan nämnts, sannolikt inte hade i åtanke att arkiven många år senare efter
överföring till Krigsarkivet skulle bli tillgängliga för forskning. Man bör dock minnas
att fram till 1950-talet hade arkivvården endast tillgång till de öppna arkivsamlingarna.
De hemliga arkiven sköttes av mobiliseringsofficerarna.15

Det är ju också så att företeelser sätter spår i många olika arkiv och därför kan även
"utrensat" material ibland rekonstrueras med hjälp av detaljuppgifter och hänvisningar
i andra handlingar, diarier, försättsbrev och annat sekundärt material.

När det gäller den senaste perioden har arkivmaterialet kompletterats med uppgifter
lämnade av personer i ledande ställning inom E 1.

Undersökt period är åren 1948-1995. Den uppgift som var E l:s huvuduppgift, un-
der många år den enda uppgiften, var attack och av denna anledning, samt av praktiska
skäl, har undersökningen begränsats till aspekter som har med detta flygslag att göra,
även om de spanings- och transportuppgifter som tillkom i ett senare skede också kom-
mer att översiktligt omnämnas. Även den andrahandsuppgift attack som jakteskadrarna
E 2 och E 3 hade med raketbestyckade jaktplan behandlas, men endast i förbigående.

Valet av 1948 som startår förklaras av att E i då ändrade karaktär och blev en renod-
lad attackeskader. Det var för övrigt det året som begreppet attack ersatte de tidigare
använda begreppen lätt och medeltung bomb. 1995 är en naturlig slutpunkt, eftersom
E i lades ned detta år. Framställningens fylligaste del behandlar tiden mellan mitten av
195o-talet och mitten av åttiotalet — med andra ord Lansenepoken och en stor del av
Viggenepoken. Av praktiska skäl har Lansenepoken delats upp i två avsnitt.

Wennerholm, z006.
z Pettersson.
3 Segerby.
4 Wallerfelt, zoos: 6.
5 Wennerholm, z006, sid. 83-85, 99-10o och

Uppgifterna om proportionerna mellan bomb- och
jaktflyg har här räknats om och har baserats på det
antal divisioner som ingick i krigsorganisationen.

6 Pettersson, sid. 137-138.

7 Wallerfelt, zoo5, sid. 57-60.
8 Wallerfelt, zoos, sid. 64-66.
9 Wallerfelt, 2005, sid. 73-74.
10 Wennerholm, 2005.
• Hugernark.
• Hugernark, sid. 10.
13 Wennerholm, zoos, sid. 14.
• Wallberg.
is Wallberg, sid. 64-69.
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Käll- och litteraturförteckning

Källor
Krigsarkivet
Första $ygeskaderns hemliga arkiv
– Expeditionen

Första $ygeskaderns kvali%cerat hemliga arkiv

Flygstabens hemliga arkiv
– Centralexpeditionen

Försvarets Materielverks hemliga arkiv
– Huvudavdelningen för $ygmateriel, Huvudavdelningsexpeditionen

Björn Bjuggrens öppna arkiv

Övrigt
Taktiska anvisningar för lätta attack$ygförband (TALA, E & &#"':&/Fli No ')
Sveriges Riksdag. Propositioner, utlåtanden och skrivelser

Intervjuer och skriftliga meddelanden till författaren
Gunnar Hovgard &(/# !))# 
Mats Jansson */&& !))#
Kurt Ottosson &+/&& !))#
Leif Nordin */&& !))#
Christer Salsing !/&& !))#
Bert Stenfeldt ,/&) !))#, */&) !))#, "/&) !))#, &)/&) !))#, &*/&) !))#, &#/&) !))#, 
!'/&) !))#, '/&! !))# och #/&) !))#
Göran Tode +/&& !))# och "/&! !))#

Litteratur
Agrell, Wilhelm: Svenska förintelsevapen. Utveckling av kemiska och nukleära stridsme-

del !"#$–!"%&, Lund !))!.
Andersson, Lennart: Svenskt militär'yg – propellerepoken, Stockholm &##!.

Käll- och litteraturförteckning

Källor
Krigsarkivet
Första flygeskaderns hemliga arkiv
— Expeditionen

Första flygeskaderns kvalificerat hemliga arkiv

Flygstabens hemliga arkiv
— Centralexpeditionen

Försvarets Materielverks hemliga arkiv
— Huvudavdelningen för flygmateriel, Huvudavdelningsexpeditionen

Björn Bjuggrens öppna arkiv

Övrigt
Taktiska anvisningar för lätta attackflygförband (TALA, E i 1985a/Fli No 5)
Sveriges Riksdag. Propositioner, utlåtanden och skrivelser

Intervjuer och skriftliga meddelanden till Författaren
Gunnar Hovgard 16/9 2009
Mats Jansson 7/11 2009
Kurt Ottosson 4/11 2009
Leif Nordin 7/11 2009
Christer Salsing 2/11 2009
Bert Stenfeldt 3/10 2009, 7/10 2009, 8/10 2009, who 2009,17/10 2009, 19/10 2009,
25/10 2009, 5/12 2009 och 9/10 2009
Göran Tode 4/11 2009 och 8/12 2009

Litteratur
Agrell, Wilhelm: Svenska förintelsevapen. Utveckling av kemiska och nukleära stridsme-

del 1928-1p 70, Lund 2002.
Andersson, Lennart: Svenskt militärflyg—propellerepoken, Stockholm 1992.
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Andersson, Lennart: Transporter och sambands!yg i krig, i: Svensk Flyghistorisk Tid-
skrift, nr $ !##%.

Andersson, Lennart (red.): Svenska !ygbaser, (FOKK publikation nr $&) Stockholm 
!##'.

Askelin, Jan-Ivar: Attack – Piloternas vardag både fars och katastrof (Intervju med Gö-
ran Tode), i: Framsyn nr $, !##( (http://www.foi.se/FOI/templates/Page_)().aspx).

Bergkvist, Bengt: Motmedel inom svenska !ygvapnet "#$%–&%%$. Intervjusammanställ-
ning, Järfälla !#$# (http://www.vikingroost.org/history.php).

Bjuggren, Björn: Attack. Minnen från trettiofem års !ygtjänst, Stockholm $"*).
Coutau-Bégarie, Hervé: Soviet Sea Power, (originalets titel: La puissance maritime 

soviétique, Paris $"'&). Institut de Stratégie Comparée, Commission Française 
d’Histoire Militaire, Institut d’Histoire des Con+its Contemporains  
(http://www.stratisc.org/SSP_).htm).

Danmark under den kolde krig. Bind "-'. Utredning om den kolde krig 
(http://www.koldkrigsudredningen.dk)

Erixon, Christer: Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning "#($–"#)%, i: Militär-
historisk tidskrift !###.

Fehling, Jerk: Flygunderrättelseboken. Inblickar i !ygteknik och underrättelsetjänst, 
Stockholm !##%.

Fehling, Jerk: Viggens hotbild, i: System '* Viggen. Flyghistorisk Revy, Stockholm !##".
Flyget på Karlsborg. Västgöta Flyg!ottilj "#'#–"#+#, Stockholm $"'"
Flygvapennytt (div årgångar)
Fältström, Herman (red.): Vi levde i verkigheten. Marinens operationer och taktik under 

det kalla kriget, (FOKK publikation nr $'), Stockholm !##".
Försvarets forskningsanstalt "#($–"##$, Stockholm $"").
Gustafsson, Bengt: Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, (FOKK pu-

blikation nr $!), Stockholm !##%.
Gustafsson, Bengt: ,e Soviet ,reat to Sweden during the Cold War, !##'. Parallel 

History Project on Cooperative Security (PHP) (http://www.php.isn.ethz.ch/col-
lections/coll_sovthreat/Introduction.cfm?navinfo=(*(*))

Haglund, Magnus och Wallén, Göran R: '% år av kallt krig, i: Kust!ottan. De svenska 
sjöstridskrafterna under "#%%-talet, Stockholm !##".

Hellström, Leif: Freds!ygarna. FN-!yget i Kongo "#)%–"#)(, Stockholm !##&.
Hugemark, Bo (red.): Blixt från hotfull himmel. Beredskap mot överraskande angrepp. 

Vittnesseminarium den &# oktober &%%*, (FOKK publikation nr $*), Stockholm 
!##'.

Hägg, Christer och Tornberg, Claes: Från mobiliserings!otta till insats!otta, i: Kust-
!ottan. De svenska sjöstridskrafterna under "#%%-talet, Stockholm !##".

Karlsson, Kurt och Andersson, Raymond: F * Gripen!ottiljen. En berättelse om Såte-
näs. Herrgården som blev !yg!ottilj, Såtenäs $""*.

Kindberg, Nils: "#'# och beredskapen, i: Flygvapennytt nr & $"*).
Kompendium Flygvapnet. Flygstaben, december $"').

Andersson, Lennart: Transporter och sambandsflyg i krig, i: Svensk Flyghistorisk Tid-
skrift, nr i 2007.

Andersson, Lennart (red.): Svenska flygbaser, (FOKK publikation nr 13) Stockholm
2008.

Askelin, Jan-Ivar: Attack — Piloternas vardag både fars och katastrof (Intervju med Gö-
ran Tode), i: Framsyn nr i, 2004 (http://www.foi.se/FOI/templates/Page_545.aspx).

Bergkvist, Bengt: Motmedel inom svenska flygvapnet 1950-2005. Intervjusammanställ-
ning, Järfälla 2010 (http://www.vikingroost.org/history.php).

Bjuggren, Björn: Attack. Minnen från trettiofem års flygtjänst, Stockholm 1965.
Coutau-Begarie, Herve: Soviet Sea Power, (originalets titel: La puissance maritime

soviitique, Paris 1983). Institut de Strategic Comparee, Commission FraNaise
d'Histoire Militaire, Institut d'Histoire des Conflits Contemporains
(http://www.stratisc.org/SSP_5.htm).

Danmark under den kolde krig. Bind 1-3. Utredning om den kolde krig
(http://www.koldlerigsudredningen.dk)

Erixon, Christer: Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning 1945-1960, i: Militär-
historisk tidskrift 2000.

Fehling, Jerk: Flygunderrättelseboken. Inblickar i flygteknik och underrättelsetjänst,
Stockholm 2007.

Fehling, Jerk: Viggens hotbild, i: System 37 Viggen. Flyghistorisk Revy, Stockholm 2009.
Flyget på Karlsborg. Västgöta Flygflottilj 1939-1989, Stockholm 1989
Flygvapennytt (div årgångar)
Fältström, Herman (red.): Vi levde i verkigheten. Marinens operationer och taktik under

det kalla kriget, (FOKK publikation nr 18), Stockholm 2009.
Försvarets forskningsanstalt 1945-1995, Stockholm 1995.
Gustafsson, Bengt: Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, (FOKK pu-

blikation nr 12), Stockholm 2007.
Gustafsson, Bengt: The Soviet Threat to Sweden during the Cold War, 2008. Parallel

History Project on Cooperative Security (PHP) (http://www.php.isn.ethz.ch/col-
lections/coll_sovthreat/Introduction.cfm?navinfo=46465)

Haglund, Magnus och Wallen, Göran R: 3o år av kallt krig, i: Kustflottan. De svenska
sjöstridskrafierna under mo-talet, Stockholm 2009.

Hellström, Leif: Fredsflygarna. FN-flyget i Kongo 1960-1964, Stockholm 2003.
Hugemark, Bo (red.): Blixt från hotfull himmel. Beredskap mot överraskande angrepp.

Vittnesseminarium den 29 oktober 2007, (FOKK publikation nr 16), Stockholm
2008.

Hägg, Christer och Tornberg, Claes: Från mobiliseringsflotta till insatsflotta, i: Kust-
flottan. De svenska sjöstridskrafierna under Ipoo-talet, Stockholm 2009.

Karlsson, Kurt och Andersson, Raymond: F7 Gripenflottiljen. En berättelse om Såte-
näs. Herrgården som blev flygjottilj, Såtenäs 1996.

Kindberg, Nils: 1939 och beredskapen, i: Flygvapennytt nr 3 1965.
Kompendium Flygvapnet. Flygstaben, december 1985.
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Malaise, Göran och Wallén, Göran R: Teknik- och taktikutvecklingen under !"##-talet, 
i: Kust$ottan. De svenska sjöstridskrafterna under !"##-talet, Stockholm !$$".

Norberg, Erik: Flyg i beredskap. Det svenska $ygvapnet i omvandling och uppbyggnad 
!"%&-!"'(, Stockholm #"%#.

Nyström, Lars-Erik: Kalixfors !"'), i: Svensk Flyghistorisk Tidskrift nr & !$$&.
Parallel History Project on Cooperative Security (PHP) http://www.php.isn.ethz.ch/

collections
Pettersson, Tommy: Med invasionen i sikte. Flygvapnets krigsplanläggning och luft-

operativa doktrin !"*)–!"&&, Stockholm !$$".
Rystedt, Jörgen: Flygbassystemet Bas &#. (Uppsats) Försvarets historiska telesamlingar, 

F$'/$&, #$/# !$$&. 
Segerby, Anders: Direkt $ygunderstöd i Sverige – en nyhet? C-uppsats i Krigsvetenskap, 

Försvarshögskolan, nr #"#$$:!$((, Stockholm !$$&.
Stangenberg, Gerdt: Lång dags färd för svenska luftförsvarssektorn, i: Flygvapennytt nr ! 
#")(.

Stenfeldt, Bert: Svenska $ygstridskrafter under U !%+-krisen !")!, i: Svensk Flyghistorisk 
Tidskrift nr ( !$$%.

Stridsberg, Sven: Lätt attack – tredje divisionen, i: F (! Nyckel$ottilj i norr, (F !# Norr-
bottens Flyg*ottilj), Luleå !$$(.

Svenska försvarsväsendets rulla, olika år.
Tode, Göran: Så skulle ,enden mötas. Ledning av attack$yg under &#-, +#- och )#-talen, 

opublicerat manus, !$$).
Ulfving, Lars: Svensk trygghet. Den svenska militärledningens överväganden kring kärn-

vapenanska-ning !"*'–!"&!, i: Zetterberg Kent (red.) Totalförsvar och atomvapen. 
Tre studier kring uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret och kärnvapendimensio-
nen !"*#–!"+#, Försvarshögskolan, Stockholm !$$#.

Wallberg, Evabritta: Att undvika o-entlighetsprincipen, i: Kungl Krigsvetenskapsakade-
miens handlingar och tidskrift, !$$&: #.

Wallerfelt, Bengt: Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering !"'*–!"+*, Stockholm 
#""".

Wallerfelt, Bengt: Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning !"'*–!")#, i: Kungl 
Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, !$$&: +.

Wallinder-Mähler, Robin: Utbildning på lätt attack, i: F (! Nyckel$ottilj i norr, (F !# 
Norrbottens Flyg*ottilj), Luleå !$$(.

Wennerholm, Bertil: Fjärde $ygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska $yg-
vapnet i försvarsbesluten !"'(–!"*). Underlag, beslut och genomförande i nationellt och 
internationellt perspektiv, (FOKK publikation nr )), Stockholm !$$+.

Wennerholm, Bertil (red.): Snabbare, högre och starkare? Avvägningsfrågor om luft-
stridskrafterna under det kalla kriget. Vittnesseminarium luftstridskrafterna, (% mars 
(##', (FOKK publikation nr (), Stockholm !$$&.

Malaise, Göran och Wallen, Göran R: Teknik- och taktikutvecklingen under I9oo-talet,
i: Kustflottan. De svenska sjöstridskrafterna under I9oo-talet, Stockholm 2009.

Norberg, Erik: Flyg i beredskap. Det svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad
1936-1942, Stockholm 1971.

Nyström, Lars-Erik: Kalixfors 1948, i: Svensk Flyghistorisk Tidskrift nr 5 2005.
Parallel History Project on Cooperative Security (PHP) http://www.php.isn.ethz.ch/

collections
Pettersson, Tommy: Med invasionen i sikte. Flygvapnets krigsplanläggning och luft-

operativa doktrin 1958-1966, Stockholm 2009.
Rystedt, Jörgen: Flygbassystemet Bas 6o. (Uppsats) Försvarets historiska telesamlingar,

Fo4/o5, 2 0 0 5 .
Segerby, Anders: Direkt flygunderstöd i Sverige — en nyhet? C-uppsats i Krigsvetenskap,

Försvarshögskolan, nr 19100:2033, Stockholm 2005.
Stangenberg, Gerdt: Lång dags fiird ftr svenska luftförsvarssektorn, i: Flygvapennytt nr 2

1983.
Stenfeldt, Bert: Svenska flygstridskrafter under U137-krisen 1981, i: Svensk Flyghistorisk

Tidskrift nr 3 2007.
Stridsberg, Sven: Lätt attack — tredje divisionen, i: F21 Nyckelflottilj i norr, (F 21 Norr-

bottens Flygflottilj), Luleå 2003.
Svenska försvarsväsendets rulla, olika år.
Tode, Göran: Så skulle fienden mötas. Ledning av attackflyg under 6o-, 70- och 8o-talen,

opublicerat manus, 2008.
Ulfving, Lars: Svensk trygghet. Den svenska militärledningens överväganden kring kärn-

vapenanskaffning 1954-1961, i: Zetterberg Kent (red.) Totalförsvar och atomvapen.
Tre studier kring uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret och kärnvapendimensio-
nen 1950-1970, Försvarshögskolan, Stockholm 2001.

Wallberg, Evabritta: Att undvika offentlighetsprincipen, i: Kungl Krigsvetenskapsakade-
miens handlingar och tidskrift, 2005: I.

Wallerfelt, Bengt: Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975, Stockholm
1999.

Wallerfelt, Bengt: Säkerhetspolitik och operativ krigsplanläggning 1945-1980, i: Kungl
Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, 2005: 6.

Wallinder-Mähler, Robin: Utbildning på lätt attack, i: F21 Nyckelflottilj i norr, (F 21
Norrbottens Flygflottilj), Luleå 2003.

Wennerholm, Bertil: Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flyg-
vapnet i försvarsbesluten 1942-1958. Underlag, beslut och genomförande i nationellt och
internationellt perspektiv, (FOKK publikation nr 8), Stockholm 2006.

Wennerholm, Bertil (red.): Snabbare, högre och starkare? Avvägningsfrågor om luft-
stridskrafterna under det kalla kriget. Vittnesseminarium luftstridskrafterna, 23 mars
2004, (FOKK publikation nr 3), Stockholm 2005.
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Litteratur, flygmateriel
Berns, Lennart (red): Flygande Tunnan, Stockholm #""$.
Berns, Lennart: A !" - SAAB:s atombombare avslöjad, i: Flygrevyn, april #""#.
Dörfer, Ingemar: System !# Viggen. Arms, Technology and the Domestication of Glory, 

Oslo, Bergen, Tromsö #"%&.
Fondén, Börje: Något om studieverksamheten kring ”$ygplan %&”, i: SAAB-minnen, 

del #' (Veteranklubben Saab), Linköping !(('.
Hall, Åke och Widfeldt, Bo: Vampire – reaepoken, Nässjö #""'.
Ivarsson, Tommy: B!LA – En idé som inte 'ck $yga, i: SAAB-minnen, del #% (Veteran-

klubben Saab), Linköping !((%.
SAAB (%, Flyghistorisk revy nr &#, Stockholm #"').
SAAB J )(, Flyghistorisk revy nr !", Stockholm #"'#.
Stenfeldt, Bert: Kanon$ygplanet T (%B, i: Svensk Flyghistorisk Tidskrift nr ) !(().
Stenfeldt, Bert: Lansen *& år. Hur jag minns A !)A – ett användarperspektiv, i: Svensk 

Flyghistorisk Tidskrift nr # !(().
Stenfeldt, Bert: Minnen från Viggen – som pilot och operatör, i: Svensk Flyghistorisk 

Tidskrift nr * !((*.
Stridsberg, Sven: Lansen. Stockholm #""!.
Stridsberg, Sven: Viggen, Malmö !((&.
Svensson, +ure: Vingbrottsutredningarna, i: System !# Viggen. Flyghistorisk Revy, 

Stockholm !((".
Åström, Leif: AJ !# och AJS !# i tjänst, i: System !# Viggen. Flyghistorisk Revy, 

Stockholm !((".

Litteratur, flygmateriel
Berns, Lennart (red): Flygande Tunnan, Stockholm 1996.
Berns, Lennart: A 36 - SAAB:s atombombare avslöjad, i: Flygrevyn, april 1991.
Dörfer, Ingemar: System 37 Viggen. Arms, Technology and the Domestication of Glory,

Oslo, Bergen, Tromsö 1973.
Fonden, Börje: Något om studieverksamheten kring 'flygplan 8o'', i: SAAB-minnen,

del i8 (Veteranklubben Saab), Linköping 2008.
Hall, Åke och Widfeldt, Bo: Vampire — reaepoken, Nässjö 1998.
Ivarsson, Tommy: B3LA — En idi• som inte fick flyga, i: SAAB-minnen, del r7 (Veteran-

klubben Saab), Linköping 2007.
SAAB 18, Flyghistorisk revy nr 31, Stockholm 1984.
SAABJ2z, Flyghistorisk revy nr 29, Stockholm 1981.
Stenfeldt, Bert: Kanonflygplanet T 18B, i: Svensk Flyghistorisk Tidskrift nr 4 2004.
Stenfeldt, Bert: Lansen 5o år. Hur jag minns A 32A — ett användarperspektiv, i: Svensk

Flyghistorisk Tidskrift nr i 2004.
Stenfeldt, Bert: Minnen från Viggen — som pilot och operatör, i: Svensk Flyghistorisk

Tidskrift nr 5 2005.
Stridsberg, Sven: Lansen. Stockholm 1992.
Stridsberg, Sven: Viggen, Malmö 2003.
Svensson, Thure: Vingbrottsutredningarna, i: System 37 Viggen. Flyghistorisk Revy,

Stockholm 2009.
Åström, Leif: AJ 37 och AJS 37 i tjänst, i: System 37 Viggen. Flyghistorisk Revy,

Stockholm 2009.
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Serien ”Försvaret och det kalla kriget” (FOKK)  

Nr. $ Bo Hugemark (red.), Fel sort och för mycket? Arméns avvägningsfrågor under 
det kalla kriget, Vittnesseminarium armén (Stockholm: Försvarshögskolan/
Kungl Krigsvetenskapsakademien/Kungl Örlogsmannasällskapet, !%%&). 

Nr. ! Kent Zetterberg (red.), Att skåda Sovjetunionen i vitögat (Stockholm: För-
svarshögskolan, !%%&). 

Nr. # Bertil Wennerholm (red.), Snabbare, högre och starkare?: Avvägningsfrågor om 
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U
nder större delen av kalla kriget var det 
svenska lygvapnet tidvis det järde största 
i världen. Flygvapnets främsta uppgift 

var bekämpning av mål i luften och på marken 
och helst skulle ienden mötas redan ute på havet, 
innan invasionslottan nådde landets kuster. Antalet 
lygplan var imponerande, många av dem låg i 
framkant rent tekniskt och prestandamässigt var de 
tidvis i klass med stormakternas.

För bekämpning av mark- och sjömål ick 
lygvapnet nya, moderna jetlygplan på 1950-talet, 
vilka ersatte de äldre propellerplanen. Under 
lång tid utgjorde SAAB A32 Lansen, försedd med 
sjömålsrobotar, attacklygets främsta komponent. 
Lansen kom under senare delen av kalla kriget att ersättas av SAAB AJ 37 Viggen. 
Beväpningen utgjordes främst av bomber, raketer och robotar, men under en period 
ville man också ha kärnvapen och stridsgas i arsenalen.

Attacklyget kallades ÖB:s klubba och tron på den egna förmågan var stor 
bland lygförarna och navigatörerna. Vilken iende det var som skulle mötas hade 
de lesta - trots den ofentligt deklarerade neutralitetspolitiken – klart för sig: 
Sovjetunionen. Attacklyget i Första lygeskadern (E 1) var det svenska försvarets 
kanske slagkraftigaste komponent under kalla kriget.

Föreliggande bok om attacklygets roll i invasionsförsvaret bygger till stor del på 
tidigare hemligt arkivmaterial. Den har skrivits av Lennart Andersson, en av landets 
främsta lyghistoriker som bland annat fyra gånger belönats med utmärkelsen Årets 
flygbok, 1991, 1993, 1999 och 2003. 
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