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F Ö R O R D

I detta förord vill jag tacka några av dem som hjälpt mig under arbetet med
min avhandling. Forskningsarbetet har bedrivits inom ramen för det av
Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet "Teknik, vetenskap och
svensk säkerhetspolitik". Hans Weinberger, som ledde projektet, har varit en
förträfflig handledare. Skickligt och med humor och entusiasm har han un-
dervisat i konsten att skriva, formulera historiska problem och tolka empi-
riskt material, samtidigt som han uppmuntrat i perioder när skrivandet gått
trögt. Stefan Lindström, som tillsammans med Hans tog initiativ till pro-
jektet, har inte haft någon formell handledarroll men har betytt desto mer
i praktiken. Frikostigt har han delat med sig av sina djupa kunskaper om
svensk politik och förvaltning och sina insiktsfulla analyser av den svenska
neutralitetspolitiken på ett sätt som varit helt avgörande för denna bok. Min
bihandledare, Arne Kaijser, har med sin vänlighet och prestigelösa syn på
forskning varit ett viktigt stöd och ett föredöme i stort och smått. Det var
Ames lugna erfarenhet och vana att lotsa doktorander genom systemet som
till sist gav mig modet att sätta punkt.

Det är många andra jag vill passa på att tacka. Per Lundin och Niklas
Stenlås har läst och kommenterat mycket av det jag skrivit. En preliminär
version av mitt avhandlingsmanus behandlades vid ett seminarium med
Håkan Gunneriusson som opponent. Det gav viktiga uppslag inför slut-
skrivandet och jag vill rikta ett varmt tack till alla som deltog. Per Högse-
lius slutgranskade mitt manus som han med sin typiska hjälpsamhet och
energi tog sig tid att läsa flera gånger från början till slut.

Skrivandet har skett under några givande år vid Avdelningen för teknik-
och vetenskapshistoria på KTH. Bland dem som verkar eller har verkat där
vill jag särskilt lyfta fram Dag Avango, Pär Blomkvist, Isabelle Dussauge,
Martin Emanuel, Hjalmar Fors, Maja Fjxstad, Anders Houltz, Thomas Kai-
serfeld, Brita Lundström, Mikael Nilsson, Marie Nisser, Anna Storm, Sver-
ker Sörlin, Nina Wormbs och Anna Åberg. Våren 2007 tillbringade jag på
STS-Department vid MIT i Boston och jag vill rikta ett stort tack till David
Mindell och alla där för ett varmt och gästfritt mottagande.

Värdefulla synpunkter har givits av Bertil Wennerholm, tack även till Nils
Bruzelius, Lou Cederwall, Robert Dalsjö, Bengt Gustafsson, John Hilbbert,
Lars Ulfving och Kent Zetterberg.
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En stor del av underlaget till avhandlingen kommer från Krigsarkivet i
Stockholm där Ulf Söderberg, Per Clason och den kunniga personalen har
hjälpt mig hitta in i ett omfattande, splittrat och svårgenomträngligt arkiv-
material. Per har dessutom sekretessgranskat och kommenterat manuskrip-
tet i sin helhet. I London har Tommy Jansson ställt upp med husrum un-
der mina arkivresor och på distans hjälpt mig med material från National
Archives. Bland alla andra som hjälpt mig med bilder och material vill jag
särskilt tacka Arne Larsson, Bengt Myhrberg och Claes Ronge. Jag vill också
uttrycka min uppskattning för det intressanta studiebesök som Eric Baad-
Heimer, Sven Norling och personalen vid Lfc Mitt ordnade vintern 2007
och för hjälp med fotografier ur centralens arkiv.

Vidare har jag haft förmånen att tala med flera personer som själva varit
med och format det skeende jag studerat. Sven-Olof Olson och Gudmund
Rapp, som var verksamma vid flygstabens planerings- och operationsav-
delningar under 1950-talet, har generöst delat med sig av sin tid och under
flera långa intervjuer förklarat tekniska och organisatoriska samband och
gett mig ovärderliga inblickar i en tid och miljö som ligger långt ifrån min
normala vardag. Sven-Olof Olson har dessutom med skarp blick läst och
kommenterat stora delar av manuskriptet. För att de ställt upp och låtit sig
intervjuas vill jag också tacka Sven Hasselrot, Carl-Gustaf Jennergren och
Carl-Ulrik Lundgren.

I arbetets slutskede har Helena Dahlberg hjälpt mig med korrekturläs-
ning medan Caroline Wulff har översatt avhandlingens sammanfattning
till engelska. Sara Gidlund har gjort omslag, formgivit boken och tålmo-
digt fört in alla mina ändringar, strykningar och tillägg. Medel som gjort
det möjligt att slutföra avhandlingsarbetet har skjutits till av Jan Wallanders
och Tom Hedelius Stiftelse samt Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. Erik och
Uwe Böttcher på Nyfors Teknologi har under långa perioder frikostigt gett
mig ledigt för att kunna skriva klart.

Slutligen vill jag på det personliga planet tacka mina vänner och min fa-
milj -  min syster med familj, mina föräldrar som väckte mitt intresse för
historia och särskilt min far som inte hann uppleva att jag blev klar. Jag till-
ägnar honom den här boken.

Stockholm i oktober 2011
Johan Gribbe
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KAPITEL 1. I N L E D N I N G

I början av december 1953 mottog flygvapenledningen i Stockholm ett hem-
ligt brev från Sveriges flygattaché i London, överste Arthur Falk.' Det har
sedan länge varit uppenbart, skrev Falk, att man i Storbritannien ägnar den
militärtekniska utvecklingen den allra största uppmärksamhet. Militära och
politiska beslutsfattare i London var övertygade om att det var inom luft-
krigets område som tyngdpunkten i en framtida stormaktskonflikt skulle
komma att ligga. Uppfattningen på brittisk sida var också, fortsatte Falk,
att ett starkt luftförsvar utgjorde den bästa krigsavhållande och fredsbeva-
rande faktorn. Det stora problemet, som gav "både ansvariga politiker och
militärer avsevärt huvudbry", var den "enorma tekniska utvecklingstakten"
och hur denna skulle hanteras.'

Efter krigsslutet hade den flygtekniska utvecklingen i och med introduk-
tionen av jetdrift gått i riktning mot allt högre flyghastigheter. Målsökande
luftvärnsrobotsystem skulle snart komplettera luftförsvaret mot kvalifice-
rade mål på mycket höga höjder samtidigt som jaktflyget skulle effektivi-
seras genom en egen robotbestyckning. En motsvarande teknikutveckling
skedde inom det offensiva området där en ny generation strategiska bomb-
flygplan, utrustade med allt kraftfullare kärnvapen, var under utveckling
med möjligheter att uppträda på allt högre höjder för att undvika luftför-
svaret.

Den stora debatten i Storbritannien gällde, fortsatte Falk, inte så mycket
utvecklingens riktning som hur snabbt brittiska luftförsvaret skulle anpas-
sas till de nya realiteterna. Skulle man lyssna till dem som hade ansvaret för
dagens krigsberedskap och successivt modernisera luftförsvaret i takt med
den tekniska utvecklingen? Eller skulle flygvapnet genast ta ett "stort steg in
i framtiden" och direkt bygga upp ett luftförsvar grundat på dagens forsk-
ningsresultat? Och vilka konsekvenser skulle det snabbare stridsförloppet
ha för luftkrigets automatisering och mekanisering?'
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Detta var frågor som Arthur Falk tillsammans med chefen för Försvarets
forskningsanstalt (FOA), överdirektör Hugo Larsson, hade diskuterat med
den brittiska flygvapenledningens forskningsrådgivare Dr Robert Cock-
burn under ett möte som i största hemlighet hade arrangerats i London i
november 1953.4 Fysikern Robert Cockburn var en av Storbritanniens le-
dande radarforskare och hade från olika befattningar vid statliga forsk-
ningsinstitut och militära staber sedan slutet av 1930-talet medverkat i upp-
byggnaden av det brittiska luftförsvaret.'

Syftet med mötet var att diskutera teknikutvecklingen inom radar-, ro-
bot- och elektronikområdet och sonderna möjligheterna till eventuella
samarbeteten mellan den svenska och brittiska försvarsforskningen. Som
vetenskaplig rådgivare till den brittiska flygvapenledningen var Cockburn
övertygad om att lösningen på luftförsvarets dilemma låg i en massiv och
långsiktig satsning på militärteknisk forskning, inriktad mot nya vapen-
system som kunde vara i bruk under första delen av 1960-talet. Visserli-

De snabbare flyghastigheterna under 1950-talet drev utvecklingen i riktning mot en
automatisering av stridsledning och luftbevakning. Flygplan 35 Draken, som hade en
topphastighet runt Mach 2 i senare versioner, specificerades ursprungligen som en inter-
ceptor som skulle bekämpa snabba bombflygplan på mycket höga höjder, men fick när
det togs i bruk under 1960-talet också andra uppgifter i luftförsvaret. Foto: Krigsarkivet.
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gen skulle detta leda till ett sämre beredskapsläge under några år, men den
brittiska bedömningen var att krigsrisken under denna "svaghetsperiod"
skulle vara begränsad. Cockburn trodde inte att Sovjetunionen skulle hin-
na "komma med några revolutionerande vapen under mellantiden" och det
Sovjetunionen redan hade kunde mötas med NATO:s befintliga försvar.'
Framförallt innebar Storbritanniens och USA:s kombinerade övertag i frå-
ga om kärnvapen och strategiskt bombflyg en avgörande och betryggande
fördel som vägde upp östsidans konventionella styrka. I ljuset av detta me-
nade Cockburn att det skulle vara en halvmesyr att utrusta flygvapnet med
jaktflygplan med fartprestanda runt ljudhastigheten. Bättre vore att direkt
satsa på jaktplan med machtal mellan två och tre. I detta sammanhang un-
derströk Cockburn dessutom den kritiska betydelsen av en moderniserad
stridsledning. Nuvarande manuella stridsledningsmetoder var inte tillräck-
ligt snabba för att ge en "godtagbar möjlighet till kontakt med fienden före
bombfällningsläget" vid framtida farter. En fullständig automatisering med
"computers" var nödvändig. Cockburn rekommenderade det svenska flyg-
vapnet att koncentrera resurserna på en stridslednings- och radarorgani-
sation som kunde vara i bruk om sju till tio år och varnade särskilt för att
lägga ner alltför mycket pengar på "finputsning" av befintliga system, som
i alla händelser snart skulle vara omoderna.'

Samtalet mellan Larsson och Cockburn i London i november 1953 bildar
upptakten till utvecklingen av det datoriserade stridslednings- och luftbe-
vakningssystem som senare skulle tas i bruk av det svenska flygvapnet un-
der beteckningen Stril 6o. Mötet var första gången som möjligheten av ett
eventuellt svenskt-brittiskt tekniksamarbete inom stridsledningsområdet
diskuterades mellan experter i de två länderna. Det hade tillkommit genom
kontakter mellan de svenska och brittiska underrättelsetjänsterna tidigare
under sommaren samma år. Sonderingarna omgärdades av en strikt sekre-
tess. Holger Henning, den ansvarige sektionschefen vid försvarsstaben som
hade förmedlat kontakterna med den brittiska flygvapenledningen, höll ett
starkt grepp om hela informationsutbytet och endast ett fåtal nyckelperso-
ner på svensk och brittisk sida kände till att samtal hade inletts. De följande
åren expanderade samarbetet snabbt och kom efter hand genom en serie
informella arrangemang att involvera ett stort antal specialister knutna till
forskningsinstitutioner, militära staber, privat industri och statliga myndig-
heter i de båda länderna.'
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Det nya stridsledningssystem som det svenska flygvapnet till sist un-
der perioden 1956-59 fattade beslut om att bygga upp kom att bli en av de
enskilt största svenska militära infrastruktursatsningarna under det kalla
kriget med en totalkostnad uppemot en miljard kronor.' I satsningen in-
gick flera delar. Moderniseringen inleddes vid mitten av 1950-talet med en
upprustning av radarsystemet, kompletterat med utbyggnaden av ett nytt
kommunikationssystem för luftförsvarets ledning och samband.' Men den
mest uppmärksammade delen i Stril 6o-systemet var det elektroniska da-
tabehandlingssystem som det brittiska företaget Marconi i samarbete med
sitt svenska dotterbolag Svenska Radiobolaget (SRA) utvecklade och in-
stallerade i två svenska luftförsvarscentraler i Syd- och Mellansverige som
togs i bruk vid mitten av 1960-talet." Medan stridsledningen tidigare hade
skett manuellt på grundval av informationen på kartbord och radarskär-
mar leddes jaktflyget i det nya systemet automatiskt med hjälp av digitala
datorer som i realtid följde och bearbetade situationen i luftrummet. Styr-
datakommandon skickades direkt till flygplanen med order och uppgifter
om den taktiska situationen i luften, vilket möjliggjorde en snabbare, nog-
grannare och mer störsäker stridsledning." Med vissa modifieringar, kom-
pletteringar och tekniska uppgraderingar kom det datoriserade stridsled-
ningsystem som planerades under senare delen av 1950-talet att användas
för att leda det svenska luftförsvaret under hela det kalla kriget och fram
till slutet av 1990-talet."

Betydelsen av projektet sträcker sig samtidigt långt utöver den rent mili-
tära. För svensk industri, som deltog i tillverkning, installation och viss ut-
veckling, innebar flygvapnets uppdrag och kontakterna med brittisk indu-
stri att en nationell kompetens inom databehandling, programmering och
systemutveckling kunde utvecklas. Inte minst blev det tydligt att digitala da-
torer kunde användas som kontrollenheter i komplicerade realtidssystem,
en kunskap som under 1970- och 8o-talen skulle komma att utnyttjas inom
så skilda områden som exempelvis datoriserade bank- och finanssystem,
automatiserade reglersystem inom processindustrin och trafikledningssys-
tem i den civila luftfarten."

Denna studie beskriver och analyserar det formativa skedet i Stril 6o-sys-
temets tillkomst, från våren 1953 då de första teknisk-vetenskapliga utred-
ningarna tillsattes vid FOA, fram till dess upphandlingen av ett automa-
tiserat databehandlingssystem till den första moderniserade luftförsvars-
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Databehandlingssystemet i flygvapnets första automatiserade luftförsvarscentral norr
om Stockholm testas. Bilden, som förmodligen är tagen 1963 eller 1964, visar sektorche-
fen Gerdt Stangenberg på en operatörsplats under utprovningen. I systemet utnyttjades
digitala datorer som i realtid behandlade information om situationen i det svenska luft-
rummet, vilket underlättade insatsbeslut och möjliggjorde en snabbare och noggrannare
stridsledning av jaktflyg och robotvapen. Foto: Lfc Mitt arkiv.

centralen slutfördes under våren och sommaren 1959. I en vidare mening
behandlar studien dessutom den svenska neutralitetspolitiken under det
kalla kriget, som undersöks ur ett teknik- och vetenskapshistoriskt per-
spektiv. Intresset för frågeställningar som rör säkerhetspolitikens materi-
ella dimensioner har länge varit begränsat inom både den svenska och in-
ternationella kalla krigsforskningen. I en artikel i Diplomatic History vin-
tern 2000 diskuterade historikern Walter LaFeber, som specialiserat sig på
amerikansk utrikespolitik under efterkrigstiden, teknikens och vetenska-
pens frånvaro i forskningen om internationella relationer under det kalla
kriget." Bland annat menade han att forskare som studerar det kalla kri-
get borde tillägna sig teknikhistorikern Thomas P. Hughes insikter om tek-
niken som både formad av samhället och som en samhällsformande kraft
med politiska konsekvenser."

LaFebers kritik var framförallt riktad mot det fokus på studier av for-
mella politiska beslutsprocesser och diplomatiska aktiviteter som han upp-
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fattade fanns i amerikansk historieskrivning, en inriktning som dominerat
också den svenska forskningen om det kalla kriget. Medan det kalla kriget
pågick uttalades lite eller inget i den svenska debatten som kunde uppfat-
tas som en kritik mot den av regeringen officiellt formulerade utrikespoli-
tiska linjen. Den begränsade akademiska forskning som trots allt bedrevs
stod, som statsvetaren Stefan Lindström har uttryckt det, också den oftast i
tydlig samklang med den offentliga politiska linjen." En vetenskaplig om-
värdering av neutralitetspolitiken inleddes med det kalla krigets slut efter
anklagelser från svenska och utländska forskare om att denna politik hade
fungerat som täckmantel för ett hemligt militärt samarbete med västmak-
terna." Den statliga neutralitetspolitikkommissionen, som tillsattes 1992
av den borgerliga regeringen för att utreda om och i vilken utsträckning
det hade vidtagits förberedelser för mottagande av militärt bistånd från
utlandet under perioden 1949-69, kunde konstatera att banden till väst-
makterna varit förhållandevis utvecklade, inte minst under första delen av
perioden." Slutsatserna har vidareutvecklats och i allt väsentligt bekräftats
av senare forskning."

Men samtidigt som forskningen om svensk säkerhetspolitik har ökat i
omfattning under de senaste decennierna är den fortfarande tämligen en-
sidig vad gäller de vetenskapliga perspektiven, som fortfarande tar sin ut-
gångspunkt i hur neutralitetspolitiken officiellt motiverades och förklara-
des från politiskt håll. Försök att anlägga nya infallsvinklar har visserligen
gjorts av forskare som Wilhelm Agrell, Robert Dalsjö och Hans Weinberger,
men den bredare och mer dominerande trenden har snarare varit forskning
som söker sig tillbaka till de tolkningsramar som gällde innan murens fall
och det kalla krigets slut." En betydande forskningsinsats har gjorts inom
ramen för det statsvetenskapliga och samtidshistoriska forskningprojektet
"Sverige under det kalla kriget" (SUKK), vars huvudresultat har samman-
fattats av forskningsledarna Ulf Bjereld, Alf W Johansson och Karl Molin i
syntesvolymen Sveriges säkerhet och världens fred: Svensk utrikespolitik un-
der det kalla kriget (2008).23 Som titeln antyder har projektets tonvikt legat
vid den svenska utrikespolitiken och den svenska regeringens utrikespoli-
tiska ställningstaganden i olika sammanhang. Inte minst har stor uppmärk-
samhet ägnats uppkomsten av den aktiva utrikespolitiken, svensk medver-
kan i internationellt nedrustningarbete, det svenska agerandet inom ramen
för olika internationella organisationer som FN och de eventuella bidrag
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till internationell fred och avspänning som den svenska neutralitetspoliti-
ken resulterat i.24

En delvis annan forskningsinriktning har varit undersökningar av svens-
ka säkerhetsrelationer med andra stater, något som bland annat resulterat
i intressanta och välunderbyggda studier av svenska militära förbindelser
med framförallt USA men även med andra västländer som Storbritannien,
Norge och Finland under det kalla kriget." Mindre uppmärksamhet har
riktats mot utvecklingen inom den svenska försvarsforskningen och i syn-
nerhet den svenska försvarsindustrin, som fortfarande är ett till stora delar
outforskat område."

Studiens utgångspunkter
Det finns flera anledningar till att jag valt att studera den svenska säkerhets-
politiken under det kalla kriget genom utvecklingen av ett stort militärtek-
niskt system. Ett första skäl är att jag har velat undersöka teknikens och ve-
tenskapens betydelse för neutralitetspolitiken. Intresset för denna fråga har
som sagt varit begränsat inom den svenska samtidshistoriska forskningen,
som huvudsakligen varit inriktad mot utrikes- och säkerhetspolitikens for-
mella sidor. Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, på såväl nationell
som internationell nivå, och dess konskevenser för svenskt vidkommande
har med några viktiga undantag intagit en undanskymd plats i denna forsk-
ning. En andra anledning att utgå från ett stort tekniskt system är att det
kan ge ny kunskap om det svenska försvarets utformning och struktur un-
der det kalla kriget. Projektet hade långsiktigt en avgörande betydelse för
det svenska luftförsvarets inriktning och var vid sidan om de stora strids-
flygplansprojekten det svenska flygvapnets enskilt viktigaste tekniksatsning
under perioden, men är till skillnad från de motsvarande stridslednings-
system som vid samma tid byggdes upp av de västliga stormakterna USA
och Storbritannien vetenskapligt nästan helt outforskat.

En tredje anledning är att en undersökning av systemets tillkomst möjlig-
gör en rekonstruktion av informella nätverk inom statsförvaltningen som
bidragit till att forma den svenska säkerhetspolitiken bortom regeringens
officiella retorik. Därmed har jag kunnat studera viktiga processer som inte
går att beskriva och belägga genom studier av endast det officiella politis-
ka beslutsfattandet. Neutralitetspolitiken gav upphov till komplicerade och
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ofta informella beslutsstrukturer, inte minst vad gäller de militära relatio-
nerna till västmakterna. Många politiskt känsliga beslut som gäller dessa
kontakter tecknades aldrig ned. Men avvägningar och beslut som inte gett
upphov till sedvanligt arkivmaterial har ibland lämnat avtryck i tekniken,
vilket gör det möjligt att frilägga viktiga och tidigare dolda dimensioner hos
den svenska neutralitetspolitiken genom att studera de militära systemen,
deras planering och faktiska uppbyggnad.

I anslutning till detta har det funnits tankar kring vad man, lite tillspet-
sat, skulle kunna kalla teknikens säkerhetspolitiska objektivitet. Ett militärt
system kan inte bara förstås mot bakgrund av motiven för dess utbyggnad.
Även dess faktiska tekniska egenskaper har betydelse, inte minst för hur sys-
temet uppfattas i utlandet. I detta internationella perspektiv blir det svenska
flygvapnets stridslednings- och luftbevakningssystem ett av de allra mest
intressanta att studera.

I följande avsnitt utvecklas studiens teoretiska perspektiv och frågeställ-
ningar. Först visar jag hur man kan betrakta relationen mellan teknik, ve-
tenskap och säkerhetspolitik med utgångspunkt i en teknikhistorisk teori-
bildning om sociotekniska system. I anslutning till detta diskuteras kort den
internationella litteraturen om teknikens och vetenskapens säkerhetspoli-
tiska betydelse under det kalla kriget. Därefter diskuteras hur det teknik-
historiska systemperspektivet kan kombineras med historievetenskapliga
modeller om sociala nätverk i samhället och vilka konsekvenser detta för
med sig i analysen av säkerhetspolitiska beslutsprocesser och internatio-
nella relationer. Efter denna teoretiska genomgång preciseras studiens syfte
och frågeställningar. Avslutningsvis behandlas källmaterial och de speciella
käll- och metodproblem som uppkommit under forskningsarbetet.

Teknik, vetenskap och säkerhetspolitik
Internationellt fanns flera samtida motsvarigheter till det svenska Stril
6o-systemet. Mest utforskad är utvecklingen i USA där bland andra tek-
nikhistorikern Paul Edwards har studerat det amerikanska flygvapnets
stridsledningssystem SAGE (Semi-Automatic Ground Environment) och
det strategiska bombflygets ledningssystem SACCS (Strategic Air Com-
mand and Control System)." Den svenska utvecklingen var i första hand
influerad av de system som vid samma tid byggdes upp i Storbritannien,
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varifrån både grundläggande idUr, systemarkitektur och faktiska tekniklös-
ningar hämtades. Flygvapnets satsning möjliggjordes genom en omfattande
överföring av stridsledningstekniskt och militärt kunnande från brittiska
till svenska specialister, ett samarbete som strukturerade planerings- och
utvecklingsprocessen på svensk sida.

Det finns en omfattande teknikhistorisk forskning som genom olika fall-
studier studerat utvecklingsdynamiken hos storskaliga tekniska system med
utgångspunkt i ett perspektiv som lanserats av den amerikanske teknik-
historikern Thomas P. Hughes." Med begreppet system avses inom denna
forskning egentligen flera olika saker. Flygvapnets stridslednings- och luft-
bevakningssystem kan till att börja med betraktas som ett tekniskt system
sammansatt av olika mer eller mindre specialiserade radarstationer, kom-
munikationer samt lednings- och sambandscentraler." I detta avseende lig-
ger begreppets innebörd nära hur de militära tekniker och forskare som stu-
deras i denna avhandling själva använde det under den aktuella perioden."

Systembegreppet betecknar inom teknikhistorisk forskning inte enbart
den rent fysiska infrastrukturen utan också sociala och organisatoriska kom-
ponenter, som den stridsledningspersonal som bemannade centralerna och
de servicetekniker som skötte dem, utbildningen hos dessa befattningsha-
vare samt de regelverk, flygtaktiska doktriner och den militära planering
som styrde och strukturerade arbetet inom systemet." Till systemet räknas
även de organisationer som medverkade i planerings- och utvecklingsarbe-
tet, alltså både beslutande myndigheter och tillverkande industri. Liksom
de tekniska komponenterna beror av varandra måste även de sociala och
organisatoriska komponenterna samordnas och anpassas till systemet. I
denna vidare mening kan flygvapnets stridslednings- och luftbevaknings-
system beskrivas som ett socio-tekniskt system sammanknutet genom insti-
tutionella och organisatoriska samband och regelverk samt nätverk av ak-
törer, såväl nationellt som internationellt.3'

Den samtidiga förändringen av systemets tekniska och sociala kompo-
nenter över tid kan delas in i utvecklingsfaser, karakteriserade av de under
respektive fas dominerande problemen och de tongivande aktörer som be-
sitter kunskaperna for att lösa dem." Hughes utvecklade sin ursprungliga
systemmodell genom komparativa studier av elsystems utveckling i olika
nationella och politiska sammanhang. Tonvikten låg på de entreprenörer
och industriledare som kontrollerade systemens utveckling inom ramen
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för ofta hierarkiska organisationer." Senare har han även intresserat sig
för de mer heterogena, lösligt nätverksbaserade och interdisciplinära pro-
jektorganisationer som det kalla krigets stora statligt ledda tekniksatsning-
ar nödvändiggjorde, däribland det amerikanska flygvapnets SAGE-projekt:

The SAGE Project presents an unusual example of a university working closely
with the military on a large-scale technological project during its design and
development, with industry active in a secondary role. SAGE also provides
an outstanding instance of system builders synthesizing organizational and
technical innovation. It is as well an instructive case of engineers, managers
and scientists taking a systems and transdisciplinary approach. 1.. .] Transdis-
ciplinary committees, summer study groups, misson-oriented laboratories,
government agencies, private corporations, and systems-engineering organi-
zations were involved in the creation of SAGE. More than providing an ex-
ample of system building from heterogeneous technical and organizational
components, the project showed the world how a digital computer could func-
tion as a real-time information-processing center for a complex command
and control system.'

Mellan organisationen av SAGE-projektet och planerings- och utvecklings-
processen bakom Stril 6o finns tydliga paralleller, inte minst i hur represen-
tanter för vetenskap, militär och industri inom ramen för olika tvärdisci-
plinära kommitteer och utredningar samarbetade runt ett nätverksbaserat
men ändå effektivt koordinerat projekt. Men det finns samtidigt skillnader
mellan hur projekten organiserades, av vilka den kanske viktigaste är att den
svenska planerings- och utvecklingsprocessen i motsats till den amerikan-
ska inte bedrevs i ett nationellt utan i ett internationellt sammanhang. Med-
an de samarbetskommitteer inom vilka SAGE-utvecklingen skedde syftade
till att knyta samman organisationer inom USA, var motsvarande svenska
utredningar genom informella personnätverk sammankopplade med stat-
liga brittiska myndigheter och departement, industrier och forskningsin-
stitutioner.

Det finns en relativt omfattande teknik- och vetenskapshistorisk littera-
tur om det kalla krigets militära forskning och teknikutveckling, men en
klar tonvikt inom denna forskning ligger vid undersökningar av olika mili-
tära utvecklingsprojekt i ett nationellt (och vanligen amerikanskt) samman-
hang.' Det är mindre vanligt med undersökningar som behandlar militär-
tekniska samarbeten mellan stater." Samordningen och den militärteknis-
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ka integrationen inom NATO under det kalla kriget är exempelvis ett nästan
helt outforskat område.' Som teknikhistorikern Hans Weinberger har på-
pekat finns dessutom en tydlig slagsida mot studier som behandlar det kall-
la krigets inverkan på tekniken och vetenskapen medan det fortfarande är
sällsynt med studier som behandlar hela det komplicerade samspelet mellan
teknik, vetenskap, säkerhetspolitik och internationella relationer."

Det finns emellertid intressanta undantag. Ett sätt att nalkas relationen
mellan storskalig militär teknikutveckling och säkerhetspolitiskt beslutsfat-
tande är genom begreppet teknopolitik, som lanserats av de amerikanska
teknikhistorikerna Gabrielle Hecht och Paul Edwards. Hecht har analyserat
den franska kärnkraftsutvecklingen och dess relation till det franska kärn-
vapenprogrammet, medan Edwards har studerat den amerikanska statens
militära datorutveckling under det kalla krigets första decennier." Hecht
och Edwards intresserar sig för hur tekniska experter tillskansar sig och
tilldelas inflytande över samhällsutvecklingen och menar att makt i socio-
tekniska system till stor del handlar om kontrollen av teknisk och veten-
skaplig kunskap."

Technopolitics is the practice of designing or using technology to enact po-
litical goals. Such practices are not simply politics by another name. They
produce artefacts whose design features matter fundamentally to their suc-
cess, and to the ways in which they act upon the world. When political actors
work together with engineers to solve problems, such as how to manage the
command and control of nuclear-armed military forces on a global scale, they
orient each other to particular solutions. As politicians and designers work
together — very often indirectly, mediated through institutions — emerging
technological capabilities both create and constrain political possibilities.'

Perspektivet öppnar för möjligheten att studera beslutsfattandet runt stora
tekniska system som en process till vilken olika grupper av aktörer inom
statsapparaten och samhället lämnar sitt bidrag, inte bara genom en ökad
teknisk och vetenskaplig kunskap utan även genom sådant som förhand-
lingar, konflikter och kompromisser. Aktörernas politiska och ideologiska
motiv och intressen i teknikutvecklingen kan vara antingen uttalade eller
outtalade, samtidigt som synen på betydelsen och konsekvenserna av tek-
niska beslut ofta skiljer sig mellan de olika grupper av aktörer som deltar
i processen.

En annan forskare som med liknande utgångspunkter har intresserat sig
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för hur tekniskt, militärt och politiskt beslutsfattande tvinnades samman
genom det kalla krigets stora statligt ledda utvecklingssatsningar är den
brittiska tekniksociologen Donald MacKenzie. I Inventing Accuracy (199o)
har MacKenzie behandlat den amerikanska utvecklingen av navigeringssys-
tern till kärnvapenbärande ballistiska missiler. MacKenzie visar hur dessa
system inte bara kan ses som produkter av det kalla krigets politiska besluts-
fattande utan hur den tekniska och vetenskapliga utvecklingen dessutom
bidrog till att forma politiska beslutsprocesser inom den amerikanska sta-
ten. Insikten om detta dubbelriktade samband mellan teknisk och politisk
utveckling har han sedan tagit som utgångspunkt for en vidare diskussion
om den amerikanska säkerhetspolitiken under det kalla kriget. MacKenzie
är starkt kritisk mot den tendens att betrakta den amerikanska staten som
en homogen aktör som han menar genomsyrar mycket av den traditionella
statsvetenskapliga och diplomathistoriska forskningen om det kalla kriget.
Han ger istället en mer splittrad bild av den amerikanska statens handlan-
de, som enligt honom snarare borde betraktas som det till stora delar opla-
nerade slutresultatet av flera samverkande och delvis oberoende processer
som samtidigt utspelar sig inom och mellan olika delar av statsapparaten."

Ett perspektiv liknande MacKenzies skulle kunna ge nya insikter om den
svenska neutralitetspolitiken under det kalla kriget, inte minst genom att
möjliggöra en mer förutsättningslös undersökning av relationerna och sam-
bandet mellan å ena sidan det politiska beslutsfattandet i regering och de-
partement och å andra sidan de processer som styrde utformningen av de
militära systemen.43

Nätverksbegreppet i historisk forskning
Det socio-tekniska systemperspektivet som diskuterats ovan gränsar i vik-
tiga avseenden till teoribildningar om sociala nätverk i samhället, bland an-
nat i synen på hur teknisk och vetenskaplig kunskap sprids och förmedlas."
Forskning om sociala nätverk har bedrivits inom både samhällsvetenskap-
liga och humanistiska discipliner, men i denna avhandling har jag framfö-
rallt inspirerats av den nätverksmodell som utvecklats av Ylva Hasselberg,
Leos Muller och Niklas Stenlås genom undersökningar av ekonomiska och
politiska nätverk i olika historiska sammanhang."

Till skillnad från den kvantitativa metodik som underbygger många sam-
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hällsvetenskapliga nätverksstudier ligger tyngdpunkten i deras forskning på
kvalitativa analyser av enskilda makthavares personliga relationer. Hassel-
berg, Muller och Stenlås menar att de möjligheter till informellt inflytande
över samhällsutvecklingen som skapas genom deltagande i sociala elitnät-
verk i viktiga avseenden skiljer sig från den makt som följer med formella
ledningsbefattningar inom exempelvis politiska partier, statliga organisa-
tioner eller privata industrier. Med utgångspunkt i sociologisk forskning
skiljer de mellan tre idealtypiska sätt att organisera samhället: marknaden,
hierarkin och nätverket."

Marknaden som organisationsform karakteriseras av kortvariga relatio-
ner mellan aktörer, mellanhavanden som är helt underordnade den eko-
nomiska nyttan med utbytet. Efter en avslutad marknadstransaktion kan
köparen och säljaren sluta nya avtal och kontrakt med andra parter utan
att vara bundna av sin tidigare relation. Kontakterna är vidare frivilliga och
horisontella i den meningen att alla aktörer, åtminstone teoretiskt, har sam-
ma möjligheter att delta i utbytet. I grundläggande modeller finns ofta an-
taganden om att ömsesidig och perfekt information föreligger. I hierarkier,
som en militär stabsorganisation eller ett industriföretag, avgörs relatio-
nerna mellan människor istället genom deras plats i organisationen. Denna
position bestämmer utrymmet för deras handlande. Med en ledande posi-
tion i toppen av en hierarki följer makt, inflytande och möjlighet att påverka
utvecklingen både inom och utom organisationen. Handlingsfriheten avtar
sedan successivt ju längre ned i hierarkin man kommer.'

Som organisationsform skiljer sig det sociala nätverket från både mark-
naden och hierarkin. Sociala nätverk karakteriseras i motsats till hierarkier
av en platt struktur och informella relationer mellan medlemmarna.48 En
persons plats bestäms inte som i en hierarki av en formell maktposition utan
av andra egenskaper som social status och personligt inflytande, vilket inte
hindrar att tillträdet till nätverket i grunden mycket väl kan vara kopplat till
en ledande befattning i en organisation eller förfogande över ekonomiska
resurser.49 Till skillnad från en marknadsrelation handlar det samtidigt om
mer varaktiga band mellan personer som inte kan förklaras med modeller
om rationellt egenintresse eller ekonomisk nytta." I avsaknad av makt- el-
ler marknadsrelationer knyts nätverken istället samman genom ett person-
ligt förtroende mellan människor som byggs upp och varar under under en
längre tid. Denna tillit etableras genom återkommande utbyten som stärker
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nätverket och som bidrar till att reproducera och underbygga relationen."
Informationsutbyte genom nätverk handlar i regel om kunskap som inte

enkelt kan förmedlas genom andra kanaler. Ett kvalificerat informations-
utbyte genom informella personliga relationer har flera fördelar. Informa-
tionen blir kostnadseffektiv genom mottagarens förtroende för avsändaren,
vilket har särskilt stor betydelse inom områden präglade av strikt sekretess
som exempelvis militär underrättelseverksamhet." För makthavare är till-
litsbaserade personliga relationer dessutom intressanta eftersom de skapar
alternativa kontaktkanaler mellan organisationer som gör det möjligt att
agera informellt, vid sidan som samhällets formella institutionens'

Martin Fehrm (i mitten) och Nils-Henrik Lundquist (längst till vänster, delvis skymd)
var drivande i de studier vid FOA som ledde fram till Stril 6o. Deras karriärer följde
liknande banor och de slutade båda som generaldirektörer for FOA -  Martin Fehrm
1957-68 och Nils-Henrik Lundquist 1974-84. Dessförinnan hade Lundquist tagit vid ef-
ter Fehrm som chef för elektronik- och radaravdelningen FOA 3. Bilden visar ett möte
med FOA-ledningen under 1960-talet. Foto: FOA veteranförening.
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Denna forskning bygger på studier av sociala nätverk inom ekonomiska
och politiska eliter i olika historiska sammanhang. Niklas Stenlås har stu-
derat den politiska verksamheten inom 1940-talets svenska ekonomiska
elit och visar i sin avhandling hur en grupp ledande storföretagare bidrog
till opinionsbildningen genom ett informellt stöd till högerpressen och de
borgerliga partierna." Samma grundtankar har även använts i analyser av
vetenskaplig verksamhet, bland annat i studier av vetenskapshistorikerna
Sven Widmalm och Hjalmar Fors." Ett liknande perspektiv finns även i
John Kriges studier av internationella vetenskapliga gemenskaper under
det kalla kriget där han visar hur en liten transatlantisk elit av ledande eu-
ropeiska och amerikanska naturvetenskapliga forskare under det kalla kri-
gets inledande decennier i kraft av sin vetenskapliga legitimitet och status
kunde formulera och driva igenom en gemensam agenda for återuppbygg-
naden av den västeuropeiska grundforskningen."

Internationella och transnationella nätverk
Hasselberg, Muller och Stenlås vill med sitt val av perspektiv kritisera en
historieskrivning som enligt deras mening varit alltför upptagen med att
studera formella beslutsprocesser inom politiken och ekonomin.57 De in-
formella sociala nätverken har på samma sätt betydelse för samspelet mel-
lan stater, vilket uppmärksammats i den statsvetenskapliga forskningen om
internationella relationer. Interdependens är en samlande beteckning på
de beroenden mellan stater som upptstår genom internationaliseringen av
ekonomier och samhällen." Begreppet har länge använts i studier av inter-
nationella relationer och förnyades under 1970-talet av statsvetarna Robert
0. Keohane och Joseph S. Nye i ett försök att utveckla alternativ till de vid
den tiden dominerande statscentrerade modellerna av det internationella
systemet. Keohane och Nye tog fasta på de bredare kontaktytor mellan sta-
ter som skapades under efterkrigstiden genom allt effektivare system för
kommunikation, transport och ekonomiska transaktioner, en utveckling
som resulterade i vad de valde att kalla "transnationella relationer". Med
beteckningen transnationell, i motsats till internationell, ville de betona att
det handlade om relationer över nationsgränser som inte stod under den
centrala utrikesledningens direkta kontroll."

En stor del av de transnationella relationer som Keohane och Nye dis-
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kuterade handlade om konsekvenserna av ökade ekonomiska och kulturel-
la utbyten, men de visade även hur transnationella band kunde utvecklas
mellan statliga byråkratier." Direktkontakter mellan statliga myndigheter
och organisationer i olika länder hade successivt blivit vanligare i takt med
att frågor som tidigare hade hanterats i ett nationellt sammanhang alltmer
kommit att internationaliseras. Denna internationalisering av statens verk-
samhet skedde inte sällan genom att enheter inom statsapparaten eller en-
skilda befattningshavare inom dessa på egen hand skaffade sig de utlands-
kontakter som var nödvändiga för att lösa en uppgift eller ett specifikt pro-
blem. Samarbeten uppstod vid sidan om och mer eller mindre oberoende av
de formella utrikespolitiska och diplomatiska kanalerna mellan staterna."

Keohane och Nye identifierade samma grundläggande fenomen inom
ett flertal områden, från handelspolitik till säkerhetspolitik. Transnationella
band mellan statliga byråkratier kunde uppstå både som en följd av mel-
lanstatliga samarbeten inom ramen för internationella organisationer som
NATO eller WTO och genom mindre institutionaliserade kontakter mel-
lan statliga myndigheter och organisationer runt problem av gemensamt
intresse. Utvecklingen skapade "transnationella elitnätverk" av centralt pla-
cerade tjänstemän med ett betydande inflytande över den internationella
politiken."

Samarbetet inom dessa transnationella elitnätverk kan leda till två olika
slags samordning mellan stater. Till att börja med kan nätverken ge upp-
hov till vad de kallar "transgovernmental policy co-ordination", att ledande
tjänstemän i en statlig myndighet tillsammans med sina kollegor i andra
länder beslutar om hur ett problem av gemensamt intresse ska lösas eller
hur en politisk överenskommelse ska implementeras i avsaknad av tyd-
liga politiska direktiv från sina respektive regeringar. Nätverken kan även
leda till "transgovernmental coalition building", att tjänstemän eller delar
av den stadiga byråkratin bygger allianser med likasinnade individer eller
organisationer utomlands och tillsammans formulerar och driver en ge-
mensam linje."

Perspektivet har vidareutvecklats under de senaste decennierna men det
är fortfarande sällsynt med forskning som behandlar mellanstatliga relatio-
ner inom det militära området utifrån dessa utgångspunkter." I ett svenskt
sammanhang har statsvetarna Ulrika Mörth och Bengt Sundelius använt sig
av teorier om interdependens och transnationella relationer för att stude-
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ra den svenska anpassningen till den amerikanska teknikexportkontrollen
under det kalla kriget." En annan forskare som intresserat sig för transna-
tionella relationer inom det militära området och deras säkerhetspolitiska
betydelse är den tyska statsvetaren Thomas Risse-Kappen som bland an-
nat har undersökt hur transnationella band utvecklades mellan medlems-
staterna inom NATO under det kalla krigets inledningsskede. Inte minst
underrättelsesamarbetet mellan Storbritannien och USA fick stora delar
av sitt praktiska innehåll genom informella, transnationella nätverksrela-
tioner mellan centralt placerade beslutsfattare inom de båda ländernas mi-
litära byråkratier.66

Mellan den statsvetenskapliga diskussionen om transnationella nätverk
och den historievetenskapliga forskningen om sociala nätverk i samhället
finns som sagt tydliga beröringspunkter. Mekanismerna bakom nätverken
liksom deras funktion för beslutsfattare är i grund och botten desamma,
oberoende av om de etableras i ett nationellt eller transnationellt samman-
hang. Den historievetenskapliga nätverksansatsen och det teknikhistoris-
ka systemperspektivet kan ses som ömsesidigt kompletterande. Systemper-
spektivet gör det möjligt att strukturera och förklara olika beslut under ut-
vecklingsprocessen men saknar, som bland andra Mikael Hård har påpekat,
effektiva verktyg för att studera de sociala allianser som byggs runt systemet
vilket den historievetenskapliga nätverksmodellen kan bidra med.67

Samtidigt erbjuder kombinationen av nätverks- och systemperspektiv
nya möjligheter att lyfta fram teknikens och vetenskapens betydelse för den
svenska neutraliteten och banden västerut. Militärtekniska och vetenskap-
liga frågor har förvisso ägnats ett betydande utrymme i nyare diplomathis-
torisk forskning om svenska säkerhetspolitiska relationer med andra sta-
ter under kalla kriget, framförallt USA men även Storbritannien. Men det
svenska försvarets internationella tekniksamarbeten västerut har i allmän-
het studerats som ett led i undersökningar av de svenska utrikes- och sä-
kerhetspolitiska relationerna i stort med andra stater, utan att sättas i sam-
band med de specifika militärtekniska system som samarbetena syftade till
att bygga upp. Detta har dels lett till svårigheter att tolka och värdera be-
tydelsen av tekniska kontakter och beslut, dels till en tendens inom forsk-
ningen att överbetona utrikespolitiska och diplomatiska aktörers betydelse.

Systemperspektivet kan här belysa och synliggöra mer informella tek-
niska och militära nätverk på ett sätt som inte enkelt låter sig göras med
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mer traditionellt diplomathistoriska metoder. Det möjliggör en kvalitativ
undersökning av nätverkens funktion, innehåll och säkerhetspolitiska be-
tydelse för i detta fall relationerna mellan Sverige och Storbritannien un-
der 195o-talet.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera planeringen och
utvecklingen av flygvapnets Stril 6o-system, ett militärt system som länge
varit omgärdat av strikt sekretess men som nu har blivit möjligt att utforska
genom att tidigare hemligt källmaterial successivt blivit tillgängligt i svens-
ka och brittiska arkiv. I en vidare och mer generell mening syftar avhand-
lingen dessutom till att utifrån denna fallstudie anlägga ett teknik- och ve-
tenskapshistoriskt perspektiv på den svenska neutralitetspolitiken. Avhand-
lingens huvudfrågeställningar är: Hur gick det till när Stril 6o planerades
och beslutades? Hur såg planerings- och utvecklingsprocessen ut och vilka
kopplingar fanns till det politiska beslutsfattandet inom regering och depar-
tement? Vilken betydelse hade och vilka konsekvenser fick systemet, direkt
och indirekt, för den svenska säkerhetspolitiken och den svenska positio-
nen i det kalla kriget?

Avhandlingen beskriver och analyserar händelseförloppet under det for-
mativa skedet i systemets tillkomst från våren 1953, då de första teknisk-
vetenskapliga utredningarna tillsattes, fram till dess upphandlingen av ett
databehandlingssystem till den första moderniserade luftförsvarscentralen
i systemet slutfördes under 1959. Eftersom det nästan helt saknas tidigare
forskning om systemet blir den empiriska beskrivningen med nödvändig-
het omfattande. Inte minst ägnas ett betydande utrymme åt en kartläggning
och beskrivning av de svensk-brittiska nätverk genom vilka teknik och in-
formation inhämtades under systemutvecklingens olika faser.

Mer konkret handlar det om tre olika slags delvis överlappande nätverk.
Ett första nätverk handlar om de informella kontakter som fanns mellan
höga militärer i Sverige och Storbritannien. Mellan ledande svenska och
brittiska flygofficerare fanns under det kalla krigets inledande decennier
starka band och motsvarande kontakter fanns mellan svenska och brittiska
underrättelseorganisationer. Ett andra handlar om de personkontakter led-
ningarna för svenska militärtekniska institutioner som FOA och flygförvalt-
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ningen byggde upp med sina brittiska motparter inom Ministry of Supply
och underliggande forskningsinstitut. Ett tredje handlar om de relationer
som flygvapnet byggde upp med de brittiska industrier, huvudsakligen Dec-
ca och Marconi, som utvecklade, tillverkade och installerade radarstationer
och databehandlingsutrustningen i systemet. Frågor som här kommer att
behandlas är hur dessa nätverk var uppbyggda, vilka personer som ingick i
dem på svensk och brittisk sida och i vilka organisationer de hade sin bas.

Ett centralt problem att studera är hur informationsutbytet fungerade.
Nätverk bygger på återkommande utbyten, som samtidigt är syftet med re-
lationen och den mekanism som vidmakthåller och reproducerar nätverket.
I detta sammanhang blir den tekniska och vetenskapliga informationen en
bytesvara. Hur fungerade dessa mekanismer i kontakterna mellan svenskar
och britter under systemets planering och utveckling? Vilken slags infor-
mation fick man på svensk sida tillgång till genom sina nätverksrelationer
med centralt placerade brittiska beslutsfattare? Och vad kunde man ge till-
baka? Handlade det om teknisk kunskap eller andra former av resurser?

Spänningen mellan professionell och nationell identitet är av stor bety-
delse att undersöka. Mellan svenska och brittiska flygofficerare fanns band
som var grundade i personlig vänskap, delad ideologisk grundsyn och ge-
mensam professionell bakgrund. Motsvarande band fanns mellan svens-
ka och brittiska tekniska specialister verksamma inom organisationer som
FOA och Ministry of Supply. Samtidigt verkade dessa personer i ett natio-
nellt sammanhang med krav på ansvarstagande gentemot en politiskt for-
mulerad nationell linje, inte minst som samarbetet handlade om strängt
sekretessbelagd information och system. Hur hanterades och utnyttjades
denna spänning mellan professionell och nationell identitet inom nätver-
ken? En fråga som berörs i detta sammanhang är den svenska regeringens
inblandning och kontroll. Vilken insyn hade regeringen i de militära myn-
digheternas utlandskontakter? Vilken kontroll och styrning utövade reger-
ingen över det informationsutbyte som skedde genom nätverken?

Källor och källkritik
Underlaget till studien har hämtats ur svenska och brittiska arkiv. Hand-
lingar upprättade av svenska myndigheter finns bevarade vid Krigsarkivet
i Stockholm, som bland annat har hand om flygstabens, flygförvaltning-
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ens och FOA:s arkiv. Ett undantag är flygstabens kvalificerat hemliga arkiv
som fortfarande finns vid Högkvarteret i Stockholm. Avhandlingens brit-
tiska material består av handlingar från Ministry of Supply och Air Ministry
samt andra berörda myndigheter. En komplett lista med arkiv återfinns i
slutet av avhandlingen.

Avhandlingen behandlar en planerings- och utvecklingsprocess som
skyddades av strikt sekretess. Alla handlingar om planeringen, utveckling-
en och uppbyggnaden av systemet har utan undantag varit klassificerade
som antingen hemliga eller kvalificerat hemliga på både svensk och brit-
tisk sida. Något öppet källmaterial har inte funnits att undersöka. Eftersom
systemet idag till stora delar har tagits ur drift har jag dock kunnat ta del av
dokument och beslutsunderlag fram till början av 1960-talet. Ett undantag
har varit information om kommunikationssystem och fasta anläggningar
såsom bergrum och grupperingsplatser för radarstationer, men denna in-
formation har inte varit nödvändig för att besvara studiens frågeställning-
ar. Avhandlingen har i sin helhet sekretessgranskats av personal vid Krigs-
arkivet.

Materialet är samtida, oberoende och i stort sett komplett vad gäller den
formella beslutsprocessen." Sekretessen har samtidigt gjort mottagarkret-
sen liten och kontrollerbar. Detta betyder emellertid inte att materialet är
fritt från tendens. Ett speciellt problem har varit att vissa viktiga diskussio-
ner och kontakter under utvecklingsprocessen inte har avsatt något material
i svenska myndighetsarkiv, inte minst vad gäller tekniskt och vetenskapligt
informationsutbyte med Storbritannien. Samarbetet med det brittiska flyg-
vapnet och andra brittiska organisationer som Ministry of Supply betrakta-
des som politiskt synnerligen känsligt med tanke på den officiella neutrali-
tetspolitiken och inte ens i kvalificerat hemliga handlingar kunde problem
alltid behandlas helt fritt. Endast i undantagsfall nedtecknades uppgifter om
kontakter och diskussioner med brittiska kolleger i känsliga frågor. En stor
del av utbytet skedde istället muntligen. Detta gäller framförallt under för-
sta delen av perioden, fram till 1955-56, när kontakterna skedde direkt med
brittiska myndigheter, medan industrikontakterna med Decca och Marconi
kunde ske under friare former.

Dessutom har flygvapnets arkiv gallrats i efterhand. Flygvapenchefen
Bengt Nordenskiöld har personligen rensat ut mycket av den dokumenta-
tion i form av brev och interna promemorior som skulle ha kunnat kasta
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ljus över flygvapnets internationella kontakter under hans ledning. Det kan
inte uteslutas att känsliga dokument rensats bort ur flygvapnets arkiv även
senare. På samma sätt har inte mycket material påträffats som kan belysa
den politiska beslutsprocessen och relationen mellan den politiska ledning-
en och den militära förvaltningens chefer.

För att komma runt dessa problem har jag använt mig av två huvudsak-
liga metoder. En första metod har varit att studera de inblandade aktörer-
nas privata korrespondens. Hasselberg, Mailer och Stenlås framhåller att
ett historievetenskapligt nätverksperspektiv till stor del handlar om att hitta
och välja ett material med vilket man kan komma ned till vad de kallar den
"dolda undertexten" bakom beslut och skeenden. Här kan korrespondens
ge information om personliga relationer och kontakter mellan beslutsfattare
som tagits vid sidan om de ordinarie organisatoriska kanalerna." Ett ma-
terial av stor betydelse i detta sammanhang har varit Hugo Larssons efter-
lämnade handlingar. Larsson var som chef för FOA mellan 1952 och 1957 en
centralgestalt vid uppbyggnaden av samarbetet med Ministry of Supply och
han har sett till att spara en stor del av sin brevväxling med brittiska kolle-
ger verksamma inom myndigheten. I de fall där samlade personarkiv inte
finns har korrespondens ändå helt eller delvis kunnat rekonstrueras genom
material ur andra arkiv, exempelvis försvarsstabens arkiv som bland annat
innehåller handlingar som passerat flygattachén i London, och genom brev
som bevarats i brittiska arkiv.

Muntligt källmaterial har bara använts i liten utsträckning i avhandling-
en. Samtal med Gudmund Rapp, Sven-Olof Olson och Sven Hasselrot som
arbetade med systemet inom flygstaben respektive FOA under den aktuella
perioden har dock gett kunskaper om tekniken, internationella kontakter
och organisatoriska förhållanden som i hög grad underlättat forskningsar-
betet. Ett annat viktigt undantag är de hemliga bandupptagningar av sam-
tal mellan tidigare generaldirektörer vid FOA som gjordes 1975 med bland
andra Martin Fehrm, Hugo Larsson och Nils-Henrik Lundquist som delta-
gare. Eftersom inspelningarna gjordes nästan tjugo år efter att händelserna
i denna avhandling utspelade sig, och dessutom tillkom på initiativ av FOA
med det uttalade syftet att ligga till grund för framtida historisk forskning,
är detta ett material som måste användas med viss försiktighet. Att samta-
len skedde under sekretess i en sluten krets av tidigare kollegor talar emel-
lertid för materialets tillförlitlighet. I kombination med, och kontrollerade
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gentemot, samtida skriftligt material har inspelningarna gett viktig infor-
mation om mer informella delar av utvecklingsprocessen som annars inte
hade kunnat rekonstrueras.

En andra metod att komma runt problemen med det bristfälliga svenska
arkivmaterialet har varit att studera utvecklingsprocessen genom brittiskt
material. Medan samarbetet och informationsutbytet med Storbritannien
sågs som politiskt känsligt på svensk sida kunde de inblandade brittiska
ministerierna, huvudsakligen Ministry of Supply och Air Ministry, han-
tera sina kontakter med svenskarna mer direkt genom ordinarie rutiner.
Händelser som bara gett upphov till fragmentariska avtryck i svenska myn-
dighetsarkiv har av den anledningen helt eller delvis kunnat rekonstrueras
genom brittiskt arkivmaterial. Möten och kontakter med svenska befatt-
ningshavare har diskuterats skriftligt inom och mellan inblandade brittis-
ka organisationer och i flera fall finns dessutom korrespondens bevarad i
brittiska arkiv.

Sekundärmaterial har varit av mindre betydelse vad gäller svenska för-
hållanden. Som nämnts har inte mycket skrivits om flygvapnets lednings-
system och huvuddelen av den forskning som finns har bedrivits av his-
toriskt intresserade tekniker och officerare, ofta med en egen bakgrund i
verksamheten. Dessa studier är ofta noggrannt genomförda och detaljrika
skildringar av tillkomsten och funktionen hos olika delsystem eller anlägg-
ningar, men utvecklingen placeras sällan i ett vidare politiskt eller historiskt
sammanhang.7°

För beskrivningen av den politiska och organisatoriska kontexten i Stor-
britannien har andrahandslitteratur däremot varit av större betydelse. Ett
viktigt kunskapsunderlag har varit litteratur om hur den militärtekniska
forsknings- och utvecklingsverksamheten var organiserad i Storbritannien
under det kalla kriget. Den brittiska historikern David Edgerton har i flera
böcker studerat Ministry of Supply, som kanaliserade den brittiska statens
militära forskningsmedel och som direkt eller indirekt kontrollerade både
militära forskningsinstitut och försvarsindustri.7' Om den brittiska radar-
utvecklingen under det kalla kriget finns vidare en omfattande forskning
som har underlättat arbetet med denna avhandling. Stephen Twigge och
Len Scott har studerat ledningssystemen och infrastrukturen för samband
och kommunikation hos de brittiska kärnvapenstyrkorna under det kalla
krigets inledande decennier och har i detta sammanhang kort behandlat
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det brittiska radarsystemets uppbyggnad." Institutionerna och organisa-
tionerna bakom radarutvecklingen i Storbritannien, främst Radar Research
Establishment (RRE) i Malvern och dess olika föregångare, har skildrats av
Jon Agar och Jeff Hughes i en samlingsvolym om tillämpad militärteknisk
forskning i Storbritannien under det kalla kriget." Twigge har i samma
volym skildrat det brittiska robotvapenprogrammet och behandlar i det
sammanhanget även utvecklingen av olika stridsledningssystem." Samtliga
ovan nämnda arbeten lutar sig mer eller mindre tungt mot den grundforsk-
ning som Jack Gough har presenterat i sin detaljerade Watching the Skies
(1993), som skildrar den brittiska markradarutvecklingen fram till mitten
av 1970-talet. Gough, som varit verksam i ledande befattningar vid olika
forskningsinstitutioner, har delvis med utgångspunkt i egna erfarenheter
behandlat utvecklingen av de flesta ledningssystem det brittiska flygvapnet
tog i bruk under denna period."

Disposition
Avhandlingens disposition är huvudsakligen kronologisk. Framställningen
följer ett antal utredningar genom vilka planerings- och utvecklingsarbe-
tet organiserades från våren 1953 till sommaren 1959 och hur dessa genom
informella nätverkskontakter kopplades upp mot den verksamhet som be-
drevs inom framförallt brittiska forskningsinstitutioner, myndigheter och
staber. Efter inledningen följer kapitel 2 som behandlar bakgrunden och
tillkomsten av den FOA-ledda utredningen Spaning- och stridsledning i
luftförsvaret (SOS), som organisatoriskt markerar startpunkten för den pla-
neringsprocess som skulle leda fram till Stril 6o-systemet. Syftet med den-
na utredning var att systematiskt, förutsättningslöst och med vetenskapliga
metoder undersöka utformningen av ett nytt stridslednings- och luftbevak-
ningssystem till det svenska flygvapnet. De vetenskapliga grundtankarna
bidrog både till att legitimera de ledande roll som spelades av FOA:s tek-
niska specialister och avspeglade sig samtidigt i den starka tonvikt som la-
des vid SOS-utredningens internationella förankring. Kapitlets avslutande
och längre del ägnas åt en diskussion omkring bakgrunden och uppkom-
sten av det svensk-brittiska forskarnätverk till vilket FOA-ledningen lade
grunden genom studieresor och kontakter med brittiska myndigheter och
forskningsinstitutioner under 1953-54. I anslutning till detta diskuteras ock-
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så hur SOS-utredningens brittiska tekniksamarbeten förankrades politiskt
inom den svenska regeringen.

Kapitel 3 behandlar det genombrott i det brittiska samarbetet som skedde
våren 1955 och den säkerhetspolitiska bakgrunden och orsakerna till detta.
Erbjudandet från Ministry of Supply att ge det svenska flygvapnet tillgång
till moderna brittiska spanings- och stridsledningsradarstationer, anpas-
sade till det kalla krigets hotbild och flygtekniska krav, ändrade i grunden
förutsättningarna för planeringsarbetet. Kapitel 4 skildrar hur flygvapnet
genom radarutredningen under 1955-56 tog kontroll över systemplanering-
en. Anskaffningen av brittiska stridslednings- och luftbevakningsstationer
innebar att flygvapnet kom i kontakt med nya och radikalt annorlunda sätt
att organisera integrerade stridsledningssystem.

Det som inledningsvis var tänkt som en intern snabbstudie inom flygva-
penledningen för att ta ställning till det brittiska erbjudandet utvecklades
efter hand till en vidare utredning om hela luftförsvarets stridsledningsled-
ningsorganisation, en utveckling som fullbordades hösten 1956 då radarut-
redningen permanentades som samarbetsorgan mellan flygstaben och flyg-
förvaltningen med bildandet av Luftbevaknings- och stridsledningskommit-
t&I (LOS). Kapitel 5 behandlar delvis samma tidsperiod som det föregående.
Där skildras hur stridsledningens automatisering under 1956-57 blev det do-
minerande problemet och hur svenska ansträngningar att få tillgång till brit-
tisk databehandlingsteknik ledde fram till lösningen med studieuppdrag hos
de brittiska företagen Decca och Marconi. En stor del av kapitlet ägnas de
brittiska myndigheternas motiv att låta informationsutbytet med det svens-
ka flygvapnet ske med den brittiska industrin som mellanhand, ett arrang-
emang som balanserade behovet av sekretess runt det brittiska flygvapnets
system och hänsynen till Storbritanniens allierade inom NATO med den
brittiska industrins behov av kvalificerade kunder utomlands.

Det avslutande empiriska kapitlet behandlar upphandlingsprocessen
som ledde fram till flygvapnets beslut på våren 1959 att ge Marconi i upp-
drag att utveckla och leverera ett digitalt databehandlingssystem till den för-
sta moderniserade luftförsvarscentralen. Slutsatserna presenteras i kapitel 7.
Efter en kort uppsummering av avhandlingens viktigaste empiriska resultat
diskuteras relationen mellan tekniskt, vetenskapligt och politiskt beslutsfat-
tande och vilka konsekvenser som resultaten har för synen på den svenska
neutralitetspolitiken under det kalla kriget.
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KAPITEL 2. T H E Y  W I L L  H AV E  T O  R E LY  O N  US

Forskningssamarbete med en stormakt, 1953-54

I maj 1953 reste en liten delegation från den svenska flygförvaltningen till
den nedlagda flygbasen Rivenhall några mil norr om London för att när-
vara vid en internationell utställning av radarmateriel. Utställningen var
arrangerad av Marconi's Wireless Telegraph Company, den ledande radar-
tillverkaren i Storbritannien i samarbete med brittiska myndigheter i form
av Ministry of Supply. Den svenska delegationen bestod av de tekniskt an-
svariga cheferna vid flygförvaltningen — elektriska byråns chef överstelöjt-
nant Trygve Sjölin och flygdirektör John-Fredrik Hamilton som ansvarade
för flygvapnets markradarsystem.76

Flygbasen i Rivenhall hade invigts sommaren 1942, samtidigt som flygof-
fensiven mot Tyskland inleddes. Den kom under de följande åren att an-
vändas av både det brittiska och amerikanska flygvapnet, bland annat som
bas för eskortjaktenheter som skulle ledsaga bombförband på långdistans-
uppdrag i tyskt luftrum." Rivenhall utgick 1946 ur det brittiska flygvapnets
fredsorganisation. Under det kalla kriget kom basen istället att användas
som utställningsområde av Marconi, som uppskattade det skyddade läget.
Där fanns stora och fria ytor, möjligheter att ordna demonstrationsflygning-
ar, och inte minst låg platsen nära företagets huvudkontor, laboratorier och
tillverkningsanläggningar i Chelmsford två mil bort."

I flygbasens två stora hangarer och på landningsbanorna hade Marco-
ni ordnat en utställning av den mest moderna radarmateriel som företa-
get kunde erbjuda sina kunder i utlandet. Mest exponering fick Marconis
storsäljare, stridsledningsradarstationen Type 21. Stationen var egentligen
sammansatt av två olika delsystem — en spaningsradar med en räckvidd på
omkring 120 kilometer som gav uppgifter om avstånd och riktning samt en
nickande höjdmätare som kompletterade med flyghöjd. Type 21 hörde till
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en andra generation radarstationer som hade utvecklats under kriget för
stridsledning av jaktplan. När stationen togs i bruk hösten 1944 hade luft-
striderna över Storbritannien i praktiken redan upphört och systemet skul-
le istället få sin stora kommersiella och militära betydelse under det kalla
kriget.79 Vid krigsslutet hade Marconi köpt loss rättigheter och patent från
den brittiska staten och gjort stationen till en av sina viktigaste militära ex-
portprodukter." I början av 1950-talet utgjorde den stommen inte bara i det
brittiska flygvapnets radarsystem utan stationen användes dessutom av flera
västeuropeiska flygvapen som med brittisk teknik som grund hade börjat
bygga upp moderna stridslednings- och luftbevakningssystem som ett led
i det kalla krigets upprustning. Hamilton och Sjölin var själva bekanta med
systemet som de hade varit med om att introducera i det svenska flygvap-
net under beteckningen PI-21.81

I nära anslutning till landningsbanorna hade Marconi dels byggt upp
en ledningscentral där de olika radarstationerna kunde anslutas till ett ny-
utvecklat indikatorsystem, dels en parallell fördelningscentral för teknisk
övervakning och omkoppling som var inrymd i en separat barack. Här
kunde Hamilton och Sjölin se de olika indikatorsystem för civil flygtrafik-
ledning och militär jaktstridsledning som Marconi nyligen lanserat. De se-
nare hade speciella motmedelskretsar med lågpassfilter som minskade ef-
fekterna av elektronisk störning. Men den för svenskarna kanske mest in-
tressanta nyheten var en 'elektronisk kartbildsgenerator" som snart skulle
tas i bruk av det brittiska flygvapnet. Systemet bestod av ett antal linser som
projicerade en negativ kartbild på en fotocell. Denna registrerade och om-
vandlade det infallande ljuset till en elektrisk signal och därigenom kunde
exempelvis kustlinjer, koordinatsystem och flygbaser presenteras tillsam-
mans med radarbilden, vilket underlättade radarjaktledarens arbete betyd-
ligt. Ett annat nytt system som väckte Hamiltons och Sjölins intresse var
en "radartrainer" för utbildning av stridsledningspersonal. Läraren - som
befann sig i ett anslutande rum -  kunde med hjälp av sin manöverenhet
kontrollera kurs, fart och uppträdande hos två syntetiska övningsmål som
visade sig på elevens radarindikator. Större flyganfall kunde simuleras om
flera stationer kopplades samman. Studieresan till Storbritannien inklude-
rade även besök hos Marconis huvudkonkurrent Decca Radar och Ministry
of Supply i London."

Hamiltons och Sjölins resa till Storbritannien i maj 1953 skedde inom
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ramen för utredningen "Spaning- och stridsledning i luftförsvaret" (SOS),
som tillsatts på initiativ av chefen för FOA, överdirektör Hugo Larsson ti-
digare samma månad. Larsson var en av Sveriges mest erfarna radarfors-
kare. Efter en tid vid Kungliga Telegrafstyrelsen under 1930-talet hade han
efter krigsutbrottet handplockats till Ekoradiogruppen vid Statens uppfin-
narnämnd, som bildats för att utveckla radarsystem till den svenska mili-
tären." Där gjorde han snabb karriär och blev i september 1942 tekniskt
ansvarig för utvecklingen av marina radarsystem." Arbetet med spanings-
radarsystem till flygvapnet, den andra delen av gruppens verksamhet, led-
des parallellt av Martin Fehrm som rekryterats från flygförvaltningens ma-
terielavdelning. Samarbetet dem emellan fortsatte efter kriget." I samband
med krigsslutet omorganiserades och konsoliderades den svenska försvars-
forskningen genom bildandet av FOA i april 1945. Ekoradiogruppen blev
stommen i elektronikavdelningen, FOA 3, med Martin Fehrm som avdel-
ningschef. Hugo Larsson blev tekniskt ansvarig för avdelningens radarsek-
tion. Där byggde han upp en omfattande forskningsverksamhet innan han
1950 fick en tjänst som chef för flygförvaltningens elektriska byrå." Efter
två år inom flygvapnet utnämndes han av regeringen i juni 1952 till chef och
överdirektör vid FOA."

De närmare omständigheterna runt SOS-utredningens tillkomst går i
brist på källmaterial inte att helt rekonstruera, men klart är att diskussio-
ner om en gemensam utredning om stridsledningens och luftbevakning-
ens framtid mellan flygförvaltningen och FOA inleddes redan kort efter
Larssons utnämning till FOA-chef sommaren 1952." Bakgrunden var den
snabba tekniska utveckling som flygvapnet genomgick under 1950-talets
första del. Upprustningen av de svenska flygstridskrafterna under bered-
skapstiden hade inneburit att Sverige vid det kalla krigets början hade ett
av de numerärt starkaste flygvapnen i världen vid sidan om stormakterna
USA, Storbritannien och Sovjetunionen." Allt som allt bestod det svens-
ka flygvapnet vid 1950-talets början av omkring tusen stridsflygplan orga-
niserade i fyra eskadrar och femtio divisioner." En omfattande kvalitativ
modernisering hade samtidigt skett huvudsakligen med hjälp av brittisk
flygteknik. Flygvapnets första jetflygplan blev brittiska De Havilland Vam-
pire som anskaffades i omgångar under senare delen av 1940-talet. Från
De Havilland köptes dessutom nattjaktflygplan, först Mosquito och sedan
Venom." Flygvapnet stod under 1950-talet inför en fortsatt snabb teknisk
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Brittisk flygteknik var avgörande for det svenska flygvapnets modernisering i början av
det kalla kriget. Jetflygplanet Vampire utvecklades i krigets slutskede som Storbritan-
niens svar på tyska Messerschmitt Me 262 och blev också det svenska flygvapnets första
jetdrivna jaktflygplan. Foto: Krigsarkivet.

omvandling. Inom jaktflyget skulle övergången till jetdrift snart vara avslu-
tad och inom kort skulle även attack- och bombflyget vara jetdrivet.92 Mot
slutet av 1950-talet skulle dessutom introduktionen av markbaserade luft-
värnsrobotsystem ge flygvapnet tillgång till ett nytt kvalificerat vapensys-
tem vid sidan om jalctflyget."

Sammantaget skulle denna utveckling leda till ett snabbare luftstrids-
förlopp med högre krav på noggrann ledning från marken, vilket innebar
ökad tidspress på flygvapnets manuella stridslednings- och luftbevaknings-
system. Förebilden för det svenska stridslednings- och luftbevakningssyste-
met var det brittiska flygvapnets krigstida organisation, som flera svenska
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delegationer hade studerat på plats i Storbritannien i anslutning till de stora
svensk-brittiska flygplansaffärerna under senare delen av 1940-talet." Det
brittiska flygvapnets radarsystem hade utvidgats och modifierats successivt
under hela kriget, vilket hade resulterat i ett delvis improviserat system där
ansvaret för stridsledningen och luftbevakningen var uppdelat i två separata
organisationer som knöts samman genom ett komplicerat system av kom-
munikations-, lednings- och sambandscentraler." Efter krigsslutet hade en
brittisk kommission föreslagit rationaliseringar och effektiviseringar och
det system som det svenska flygvapnet beslutade att bygga upp var enklare,
mindre personalkrävande och mer enhetligt än den brittiska förebilden."

Liksom i det brittiska luftförsvaret organiserades försvaret av det svenska
luftrummet i ett antal självständiga luftförsvarssektorer som vardera beva-
kade en sektorfront på omkring 200 kilometer. I varje sektor fanns två till
tre stridsledningsstationer samt mellan tre och fem spaningsradarstatio-
ner.97 Vid spaningsradarstationerna omvandlade luftbevakningens perso-
nal data om anfallande flygplan till longitud- och latitudkoordinater som
rapporterades muntligt via telefonförbindelser till sektorns luftförsvarscen-
tral där personalen filtrerade informationen, beräknade flygplanens posi-
tioner och markerade dem på ett gemensamt kartbord." Med utgångspunkt
i kartbordets bild av situationen i luften gav centralens jaktledare sedan or-
der till en stridsledningsradarstation att dirigera jaktflyg mot det fientliga
förbandet. Stridsledningen skedde med muntliga radiokommandon enligt
en speciell terminologi. Tidsfördröjningen mellan upptäckt vid spanings-
stationen och markering på luftförsvarscentralens kartbord var i det svens-
ka systemet knappt tio sekunder, med ytterligare tidsåtgång för insatsbeslut
och startorder till jaktförband."

Larsson hade under sin tid som chef för flygförvaltningens elektriska
byrå mellan 1950 och 1952 varit tekniskt ansvarig for utbyggnaden av ra-
darsystemet, men var samtidigt kritisk mot hur flygvapnets upphandlingar
av radarteknik bedrevs.'" Att luftbevakningen och stridsledningen för att
hinna med i ett framtida snabbare luftstridsförlopp måste utvecklas bort
från manuella metoder i riktning mot ett system med större inslag av auto-
matiserade elektroniska hjälpmedel var en utbredd uppfattning inom flyg-
vapnet redan i början av av 1950-talet, men frågan var hur denna moder-
nisering skulle ske.'" Larssons uppfattning var att problemet inte enbart
handlade om att hitta nya tekniska metoder och lösningar. Lika viktigt var
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enligt hans mening att utvecklingsarbetet bedrevs på ett långsiktigt och sys-
tematiskt sätt, utan att flygvapnet blev alltför beroende av industrin i pla-
neri ngsprocessen. I"

Larsson hade under lång tid påtalat detta problem i olika sammanhang,
men det var först efter utnämningen till chef för FOA som han fick resur-
serna och befogenheterna att agera på egen hand.'" Hösten 1952 kontak-
tade han flygförvaltningens ledning med ett förslag till en gemensam ut-
redning.'" Förslaget gick ut på att FOA 3:s radartekniska specialister skulle
samarbeta med flygförvaltningens personal i syfte att skapa utrymme för
långsiktiga systemstudier, som i sin tur skulle möjliggöra mer välunder-
byggda och ordnade upphandlingar.'" Flygförvaltningen samtyckte. Sam-
arbetet inleddes med att FOA under vintern 1953 för flygförvaltningens
räkning genomförde en mindre, teoretiskt inrikad studie i anslutning till
diskussioner om anskaffning av ett radiolänksystem från brittiska Decca
Radar.'" Undersökningen bestod i en jämförelse av olika smal- och bred-
bandiga metoder att överföra information från spaningsradarstationer till
flygvapnets ledningscentraler och fick när den presenterades i mars 1953
ett positivt mottagande. Laborator Nils-Henrik Lundquist, rapportens hu-
vudförfattare, gavs i uppdrag att ta fram ett förslag till en bredare upplagd
utredning och skrev en tolv sidor lång promemoria som cirkulerades inom
armens, marinens och flygvapnets respektive staber och förvaltningar un-
der april 1953.107

För att skapa långsiktighet i moderniseringen av stridslednings- och luft-
bevakningssystemet menade Larsson och Lundquist att den nya utredning-
en skulle tillåtas arbeta systematiskt och förutsättningslöst med sikte på ett
system som kunde vara i drift omkring 1960. Systematiken skulle garanteras
genom att utredningen under FOA:s ledning skulle tillämpa vetenskapliga,
operationsanalytiska metoder i sitt arbete.'"

Lundquists promemoria diskuterades vid två möten den 4 och 15 maj
1953 vid FOA:s huvudkontor på Östermalm i Stockholm. Diskussionerna
mynnade ut i en utredning med en tudelad organisation.'" Hugo Larsson
och Martin Fehrm skulle tillsammans leda en kommitte med representan-
ter för armens, marinens och flygvapnets respektive staber och förvaltning-
a r. '  Ledningskommittén skulle styra och ge direktiv till en arbetsgrupp
som skulle ta fram beslutsunderlag och vid behov genomföra tekniska stu-
dier. Arbetsgruppen fick ingen fast sammansättning utan tanken var att
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FOA:s huvudkontor på Linn4atan 89 i Stockholm. Forskare vid FOA anlitades ofta som
konsulter av flygvapnet i anslutning till olika tekniska projekt, men de stora uppdragen
inom stridsledningsområdet under i953-55 var bredare och gällde optimeringen av hela
luftförsvaret som system. Foto: FOA veteranförening.

FOA vid behov skulle kunna kalla in personal med expertkompetens från
förvaltningarna och staberna för att medverka i specialstudier och delut-
redningar."' Lundquist fick en nyckelroll som verkställande ledamot i led-
ningskommitt&I och chef för arbetsgruppen."Z Larsson, som hade goda
kontakter inom flygvapnets ledning, hade sannolikt sett till att redan på för-
hand förankra förslaget hos berörda beslutsfattare, vilket medgav en snabb
beslutsprocess. Redan den 20 juni gav försvarsstabschefen Richard Åker-
man, som var personligt insatt i radarfrågor sedan sin tid som chef för luft-
bevakningsinspektionen, FOA i uppdrag att organisera och leda den nya
utredningen som inledde sitt arbete under sommaren.
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Ett närmande genom underrättelsetjänsten
Att utredningsarbetet skulle bedrivas vetenskapligt och med operations-
analytisk metodik var kärnan i Hugo Larssons och Nils-Henrik Lundquists
argumentation, men det var ett upplägg som krävde att den nya SOS-ut-
redningen kunde kopplas samman med den internationella forskningen på
området. I detta avseende berörde diskussionerna under våren 1953 ett mer
generellt problem som gällde FOA som organisation vid denna tid, nämli-
gen behovet att hitta kvalificerade samarbetspartners utomlands.

Internationellt genomgick den militära forskningen en snabb expansion
under det kalla krigets första decennium, och svensk försvarsforskning var
inget undantag. Vid bildandet 1945 uppgick personalstyrkan vid FOA till
13o anställda, av vilka knappt hälften var forskare. Fem år senare hade siff-
ran vuxit till 47o och 1955 skulle den överstiga 750, vilket gjorde FOA till
den med bred marginal största och resursstarkaste forskningsinstitutionen
i Sverige.'" Till stor del var denna snabba tillväxt ett resultat av det svenska
atomvapenprogrammet som vid mitten av 1950-talet sysselsatte omkring
200 forskare och tekniker.' Men även inom andra områden hade FOA
hunnit bygga upp en omfattande verksamhet. Samtidigt var detta en forsk-
ningssatsning som till stor del hade skett i ett nationellt sammanhang och
samarbeten med organisationer i utlandet saknades nästan helt. Ett undan-
tag var kontakterna med det norska Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
med vilket det fanns ett visst informationsutbyte huvudsakligen rörande
gas- och radiakskyddsforskning."S

Inom radarområdet — ett av de viktigaste nya teknikområden som vuxit
fram ur krigets forskningssatsningar — betraktades internationella samarbe-
ten som en nödvändig förutsättning för en effektiv forskningsverksamhet,
ett behov som ytterligare markerades genom SOS-utredningens tillkomst
på våren 1953. I praktiken fanns bara två alternativ: ett samarbete med an-
tingen USA eller Storbritannien.

Med USA hade redan ett antal viktiga steg tagits mot ett närmande inom
det militärtekniska området. Kontakterna mellan Sverige och USA under
det kalla krigets inledningsskede har ägnats ett betydande intresse inom ny-
are svensk forskning. Historikerna Charles Silva, Thomas Jonter och Mika-
el Nilsson har skildrat de komplicerade turerna bakom Sveriges informella
anslutning till det västliga ekonomiska och militära allianssystem som ska-
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pades i inledningen av det kalla kriget.116 Efter kontakter mellan de svens-
ka och amerikanska regeringarna uppnåddes under 1951-52 en kompro-
miss om den ekonomiska embargopolitiken som öppnade vissa möjligheter
att inhandla militär materiel från USA. Kompromissen bestod i ett infor-
mellt arrangemang genom vilket Sverige förband sig att sluta upp bakom
det amerikanska embargot beträffande export av strategiska varor till öst-
blocket, men utan medlemskap i kontrollorganisationen CoCorn.'" Lik-
som Schweiz fick Sverige en specialställning vid sidan om Mutual Defence
Assistance Program (MDAP), som reglerade USA:s leveranser av militär
materiel till medlemmar i NATO."' Det var emellertid ett amerikanskt be-
sked med viktiga förbehåll. MDAP var ett ramavtal som medgav olika vill-
kor till olika stater och den svensk-amerikanska överenskommelsen gällde
endast relativt lågt klassificerad utrustning, medan vapensystem av högre
sekretessgrad som exempelvis mer moderna radarsystem var undantagna.
I realiteten förblev därför den svenska krigsmaterielimporten från USA av
ganska blygsam omfattning fram till slutet av 1950-talet. Inte heller medgav
överenskommelsen med USA det slags mer grundläggande militärtekniska
och vetenskapliga informationsutbyten som FOA ville etablera med orga-
nisationer i utlandet.119 Under hela 1950-talet pågick fortsatta diskussioner
med amerikanska myndigheter om framförallt möjligheterna att köpa in
robotvapen till det svenska flygvapnet och arm61.1"

Inom radar- och elektronikområdet var det framförallt med Storbritan-
nien som Hugo Larsson och Martin Fehrm ville etablera ett samarbete.
Medan den amerikanska exporten av militärteknik till andra stater var tyd-
ligt reglerad, bland annat genom MDAP och den lagstiftning programmet
byggde på, var den brittiska hållningen betydligt mer pragmatisk. Ett när-
mande till den brittiska forskningen kunde ske på två sätt: antingen genom
direktkontakter med specialister knutna till det brittiska flygvapnets olika
forskningsinstitut eller genom ett samarbete med industriforskare engage-
rade i kvalificerade utvecklingssatsningar på uppdrag av det brittiska flyg-
vapnet. Oavsett vilket måste dock brittiska myndigheter ge sitt klartecken.

En del hoppingivande tecken som tydde på att en öppning var möjlig
hade kommit under John-Fredrik Hamiltons och Trygve Sjölins resa till
Storbritannien i maj 1953. De hade bland annat träffat Air Commodore
Walter Pretty som vid olika befattningar inom först Air Ministry och se-
nare Ministry of Supply hade koordinerat upprustningen av det brittiska
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radarsystemet inom ramen för det så kallade Rotor-programmet.'" Pretty
hade sett positivt på ett "intimare samarbete i teletekniska frågor" mellan
svenska och brittiska forskare och hade dessutom uppgivit att Ministry of
Supply hade klartecken från Foreign Office till detta.'22

Mot denna bakgrund beslutade Larsson och Fehrm på sommaren 1953 att
undersöka möjligheterna till ett närmande mellan FOA och brittiska forsk-
ningsinstitutioner. Sonderingarna skulle ske genom underrättelsetjänstens
kanaler där det redan fanns en viss grund att bygga på. Visserligen saknade
FOA egna utlandssamarbeten men en indirekt kontakt med brittiska myn-
digheter fanns genom Försvarets radioanstalt (FRA), som sedan slutet av
1940-talet hade ett avtal med sin brittiska motpart Government Commu-
nications Headquarter (GCHQ) om informationsutbyte inom signalspa-
ningen.'" FRA levererade den svenska signalspaningens resultat -  som
FOA hade medverkat till att ta fram - till brittiska GCHQ som i sin tur vi-
darebefordrade informationen till amerikanska myndigheter.'" Detta ar-
rangemang ersattes 1956 med en överenskommelse om att USA skulle få
tillgång till det obearbetade signalspaningsmaterialet direkt från FRA utan
brittisk förmedling. I gengäld stöttade britter och amerikaner den svenska
signalspaningen med teknisk utrustning och metoder.'" Förutom det om-
fattande informationsutbytet inom signalspaningsområdet, och informella
kontakter mellan de svenska och brittiska marinerna och flygvapnen, fanns
sannolikt inget organiserat samarbete mellan svenska och brittiska under-
rättelsetjänster innan försvarsstabens utrikesavdelning 1951 lyckades få kon-
takt med den brittiska marinens underrättelsetjänst.'26

Med det brittiska flygvapnet fick underrättelsesamarbetet en fastare form
något senare, på sommaren eller hösten 1952.127 En viktig kontakt togs i sam-
band med att andremannen i det brittiska flygvapnet, den vice flygstabs-
chefen Air Chief Marshal Ralph Cochrane, besökte Stockholm i juni 1952.128
Diskussionerna skedde i anslutning till den sovjetiska nedskjutningen av ett
svenskt signalspaningsflygplan samma månad, en händelse som man från
brittisk sida hoppades skulle kunna leda till öppningar inom underrättelse-
området. I anslutning till detta togs även frågan om ett svenskt-brittiskt
samarbete beträffande robotvapenutveckling upp.'" Cochrane föreslog att
forskningschefen för det svenska robotvapenprogrammet skulle resa till
Storbritannien för vidare diskussioner i frågan, men det är oklart om något
besök faktiskt blev av.'"
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Några veckor senare, i slutet av juni 1952, reste en annan hög brittisk flyg-
officer, chefen för Air Ministrys underrättelseavdelning, Air-Vice Marshal
Francis Fressanges, till Stockholm för nya möten med den svenska flygva-
penledningen och underrättelsetjänsten.'" Syftet med denna resa var att
"jämföra underrättelsematerial om Sovjetunionen", men sannolikt disku-
terades vid detta tillfälle även hur de svenska signalspaningsflygningarna
kunde återupptas.132 Cochrane reste i början av augusti med kort varsel
tillbaka till Stockholm för ytterligare diskussioner med den svenska flyg-
vapenledningen." Senare under vintern levererades från Storbritannien
ett ersättningsflygplan som också utrustades med amerikansk signalspa-
ningsutrustning.'"

Hösten 1952 besökte chefen för utrikesavdelningens flygdetalj, major
Gösta Hellström, London för uppföljande diskussioner.'" Hellström skötte
och koordinerade sedan tidigare kontakterna med det amerikanska flygvap-
nets Europahögkvarter i Wiesbaden, dit han reste regelbundet.'" Nu fick
han samma uppgift gentemot det brittiska flygvapnets underrättelsetjänst
i London. Under de kommande åren fram till mitten av 1950-talet utveck-
lades utrikesavdelningens samarbete med det brittiska flygvapnets under-
rättelsetjänst snabbt. Informationsutbytet skedde vanligen genom att en el-
ler två svenska och brittiska flygofficerare växelvis besökte Stockholm och
London för veckolånga diskussioner, huvudsakligen rörande det sovjetiska
flygvapnets aktivitet och beredskap.'"

Det var genom denna nya kanal som gick rakt in i den brittiska flygva-
penledningen som FOA:s sonderingar skulle ske. En bidragande anledning
till att kontakten med det brittiska flygvapnet togs genom försvarsstabens
utrikesavdelning och inte genom den svenska flygstaben, som hade varit
alternativet, kan ha varit behovet av att i anslutning till ett eventuellt forsk-
ningssamarbete också diskutera säkerhetsfrågor, vilka sorterade under den
ansvarige sektionschefen vid försvarsstaben.1" Det bestämdes att Martin
Fehrm, som i egenskap av chef för avdelning 3 hade det tekniska ansvaret
för radar-, elektronik- och robotvapenforskningen inom FOA, skulle följa
med Hellström under en sedan tidigare inplanerad resa till London i slutet
av oktober 1953. Genom Hellström skulle Fehrm sättas i kontakt med un-
derrättelseavdelningen vid Air Ministry.'"

I London introducerades Fehrm för flygunderrättelsechefen Fressanges,
som i huvudsak verkar ha ställt sig positiv till de svenska önskemålen om ett
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tekniskt-vetenskapligt informationsutbyte. Fehrm fick samtidigt beskedet
att han kunde diskutera mer specifika detaljfrågor med lägre befattnings-
havare vid underrättelseavdelningen.'"

Parallella kontakter med Ministry of Supply
Att inleda diskussioner om ett eventuellt forskningssamarbete med Air Mi-
nistry var av allt att döma huvudsyftet med Martin Fehrms resa till Stor-
britannien hösten 1953. Den ansvarige chefen för försvarsstaben, sektion II,
kommendör Holger Henning, förmedlade kontakterna och utgick troligen
från att samtalen mellan Fehrm och Fressanges skulle kunna ligga till grund
för ytterligare diskussioner mellan utrikesavdelningen och det brittiska flyg-
vapnets underrättelsetjänst under hans ledning. Samtalen skulle förhopp-
ningsvis mynna ut i en överenskommelse om villkoren och formerna för ett
svenskt-brittiskt informationsutbyte inom elektronik- och robotvapenom-
rådet. Men denna relativt tydliga tågordning hindrade inte Fehrm från att
på egen hand i London ta en parallell direktkontakt med Ministry of Supply,
den organisation som skulle bli motpart till FOA i ett eventuellt framtida
forskningssamarbete. I slutet av oktober träffade han Steuart Mitchell, en
av Ministry of Supplys högsta tjänstemän, och en av dennes medarbetare
vid ett möte i London."'

Ministry of Supply hade bildats 1946 genom en sammanslagning av Mi-
nistry of Aircraft Production, som hade organiserat flygplanstillverkningen
under kriget, och armens gamla Ministry of Supply som fick ge namn åt det
nya ministeriet.'" Ministry of Supply hade fram till 1958 det samlade an-
svaret för det brittiska flygvapnets och armens ekonomi, teknikutveckling,
forskning och materielförsörjning.'" Direkta svenska motsvarigheter sak-
nades men organisationen skulle kunna liknas vid en blandning av försvars-
departementet, försvarsgrensförvaltningarna och FOA. Befattningen som
chef för Ministry of Supply hörde inte till den brittiska regeringens tyngre
poster - den ansvarige ministern ingick exempelvis inte i kabinettet, den
brittiska regeringens inre krets - men ministeriets inflytande över brittisk
forskning och teknikutveckling var betydande.'"

Under Ministry of Supply sorterade flertalet av de militära forskningsin-
stituten, bland andra radarforskningsinstitutet Radar Research Establish-
ment (RRE) i Malvern och dess olika föregångare samt Royal Aircraft Esta-
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blishment (RAE) i Farnborough som med sina vindtunnlar och flygteknis-
ka expertis var av stor betydelse for brittisk flygindustri.' Som kund och
uppdragsgivare kontrollerade och finansierade Ministry of Supply indirekt
stora delar av den militärtekniska forskning och utveckling som bedrevs
inom brittisk industri. Ministry of Supply styrde genom nationaliseringar
slutligen också stora delar av den civila industrin, bland annat den krisdrab-
bade stålindustrin, och utgjorde ett viktigt redskap i de brittiska efterkrigs-
regeringarnas industripolitik. Den brittiska historikern David Edgerton,
som har studerat organisationen och dess betydelse för brittisk forskning
och teknikutveckling under det kalla kriget, uppskattar att sammanlagt om-
kring två tredjedelar av den brittiska statens totala forskningsbudget kana-
liserades genom Ministry of Supply i början av 1950-talet."

Med det breda ansvarsområdet följde en invecklad och tungrodd orga-
nisation. Ministry of Supplys verksamhet ställde inte minst stora krav på
effektiv samordning mellan de militära forskningsinstituten, den privata
industrin samt den politiska och militära ledningen i Ministry of Defence,
War Office och Air Ministry. Forskningssamordningen skedde till stor del
genom ett antal speciella tjänstemän som lydde under den ansvarige mi-
nistern." Ursprungligen hade de varit tre stycken, med ansvar för projekt
kopplade till armen, marinen och flygvapnet. Men 1951 hade en speciell
Controller of Guided Weapons and Electronics (CGWL) tillkommit med
samordningsansvar för den allt viktigare robotvapenforskningen som skar
tvärs genom vapengrenarna.' I dennes arbetsuppgifter ingick dessutom
att koordinera teknisk forskning och utveckling inom radarområdet, vil-
ket bidrog ytterligare till att göra befattningen intressant ur svensk synvin-
kel. Steuart Mitchell, en tidigare marinofficer med en bakgrund som forsk-
ningschef vid Armament Design Establishment, var den förste i denna be-
fattning som han skulle komma att inneha i två omgångar, först mellan 1951
och 1956 och senare en andra gång mellan 1959 och 1962.149

Mötet mellan Martin Fehrm och Steuart Mitchell handlade om samma
saker som mötet med den brittiska flygunderrättelsechefen, nämligen möj-
ligheterna att inleda ett svenskt-brittiskt forskningssamarbete inom robot-
och radarområdet samt formerna för detta. Fehrms initiativ visade sig dock
ha kommit för tidigt. Mitchell ställde sig personligen visserligen positiv till
ett utbyte med svenska forskningsinstitutioner men förklarade samtidigt
att han på egen hand "inte kunde fatta något som helst beslut" i frågan.'"
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Martin Fehrm, avdelningschef vid FOA 3 1945-1957 Foto: FOA veteranförening.

Ministry of Supply lydde i alla "policyfrågor" under Air Ministry och det
var den vägen som de första kontakterna enligt Mitchell borde tas.'" Yt-
terligare en faktor som bidrog till att mötet inte blev speciellt lyckat var den
strikta sekretess som omgärdade de svensk-brittiska underrättelsekontak-
terna och som hindrade Fehrm från att tala om hela bakgrunden till sitt
besök i Storbritannien. Inte heller Air Ministry hade vid denna tidpunkt
underrättat Ministry of Supplys ledning om de samtal som nyligen inletts
med svenska myndigheter. Mitchell trodde därför att det var fråga om en
svensk framstöt riktad direkt till honom vilket sannolikt bidrog till hans
reserverade hållning. Detta var varken första eller sista gången som sekre-
tessen runt kontakterna mellan London och Stockholm i frågor som dessa
skulle leda till förvirring och missförstånd."2

Sammantaget blev Fehrms resa till London ändå en framgång. Möjlig-
heter fanns dessutom att snabbt bygga vidare på de kontakter som öppnats.
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Hugo Larsson hade under oktober 1953 genomfört en rundresa i USA och
Kanada för att studera framförallt den kanadensiska försvarsforskningen.
Ett kort stopp i London var inplanerat under hemresan. Efter sin hemkomst
till Stockholm skickade Fehrm den io november med diplomatpost till Lon-
don ett sex sidor långt brev med rekommendationer till sin chef om hur
han borde nalkas de brittiska myndigheterna.'" Fehrm beskrev resultatet
av mötet med Fressanges, hans "primära uppgift", som "mycket gott" och
förklarade att det troligen fanns förutsättningar för "ett direkt och ohäm-
mat samarbete:'

Situationen var däremot mer komplicerad beträffande kontakterna med
Ministry of Supply. Fehrm erkände utan omsvep att han inte hade varit helt
insatt i organisationen och arbetsdelningen mellan ministerierna på brittisk
sida.'" Samtalet med Mitchell bekräftade med andra ord den ursprungli-
ga strategin att göra de inledande sonderingarna genom utrikesavdelning-
ens kontakter med Air Ministry. Fehrm trodde mot denna bakgrund inte
att ett andra möte med Mitchell skulle leda vidare i sak men rekommen-
derade ändå Larsson att träffa och "lära känna honom personligen" för att
"underlätta framtida kontakter" med Ministry of Supply.'" Larssons möte
med Mitchell blev mycket riktigt resultatlöst, men hans korta besök i Lon-
don hösten 1953 visade sig leda till en annan och för framtiden ännu vik-
tigare kontakt.'57

Denna andra kontakt tillkom, enligt vad Larsson själv har uppgivit i ef-
terhand, genom en tillfällighet. Avsikten hade ursprungligen varit att han
skulle träffa en officer vid den brittiska flygstaben, men sedan denne blivit
sjuk anordnades istället i all hast ett möte med Air Ministrys vetenskap-
lige rådgivare Dr Robert Cockburn.'" Cockburn hade en bakgrund som
i många avseende liknade Larssons egen. Till skillnad från den före detta
marinofficeren Mitchell (som Fehrm i sitt brev karakteriserade som "for-
mell och tillknäppt" och som mer "administratör än tekniker") hade fy-
sikern Cockburn omfattande egen erfarenhet av vetenskapligt arbete.'"
Under mellankrigstiden hade han efter forskarutbildning vid University
of London undervisat vid olika universitet i Storbritannien innan han blev
tekniskt ansvarig för utvecklingen av kommunikationssystem för jaktstrids-
ledning vid flygforskningsinstitutet i Farnborough. I samband med krigsut-
brottet flyttade han till Telecommunications Research Establishment (TRE)
i Swanage och senare Malvern där han ledde radarmotmedelsforskningen
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fram till 1945.16° Efter krigsslutet, när verksamheten vid de militära forsk-
ningsinstituten kraftigt minskades, innehade han under några år en civil
tjänst vid Atomic Energy Authority i Harwell innan han 1948 gick tillbaka
till flygvapnet som vetenskaplig rådgivare vid Air Ministry.'" Liksom Mit-
chell satt Cockburn med i det inflytelserika Defence Research Policy Com-
mittee (DRPC), ett organ inom Ministry of Defence som direkt under för-
svarsministern beredde och beslutade i frågor som gällde inriktningen på
Storbritanniens militära forskningsprogram.'"

I jämförelse med de artiga men knappast förtroliga eller speciellt intres-
santa samtalen med Mitchell visade sig Larssons möte med forskarkollegan
Cockburn bli något av en lyckträff. Den gemensamma bakgrunden och det
delade intresset för radarteknik bidrog till att göra diskussionerna öppen-
hjärtiga. Samtalet spände över ett brett spektrum av problem, från flygstra-
tegiska frågor till användandet av operationsanalytiska metoder i militärt
forsknings- och planeringsarbete. Cockburn trodde inte att risken för ett nytt
världskrig under den kommande tioårsperioden var speciellt stor. Han me-
nade att man därför borde ta tillfället i akt att modernisera luftförsvaret, utan
att satsa alltför stora resurser på "finputsningen av nuvarande krigsmateriel"
eftersom "ingen nation kan orka med en fullständig ombeväpning mer än en
gång per generation'?" Beträffande stridsledningen menade Cockburn att
en "fullständig automatisering med computers" var "fullständigt nödvändig"
om man skulle kunna leda luftförsvaret effektivt i framtiden.'" Han beto-
nade vidare betydelsen av vetenskapliga planeringsunderlag och menade att
tekniska specifikationer till vapensystem inte längre kunde utarbetas "enbart
av de militära myndigheterna utan ett intimt samarbete i OR-grupper med
vetenskapsmän är av fundamental betydelse för att undgå dyrbara felinves-
teringar:'"65 Cockburns uppfattning var med andra ord att operationsana-
lysen inte skulle användas för "effektivisering" av befintliga system, utan för
systemanalys av nya system enligt amerikansk modell.

Allt detta var ståndpunkter som låg väl i linje med de frågor som Hugo
Larsson drev på hemmaplan gentemot regeringen och den svenska flygva-
penledningen, såväl beträffande försvarsforskningens centrala plats i poli-
tiska och militära beslutsprocesser som behovet av att bygga upp ett auto-
matiserat och datoriserat stridsledningssystem till flygvapnet. Larsson har i
efterhand beskrivit Cockburn som "en kollega" han kunde tala med.'" Men
kanske viktigast av allt var att Cockburn hade ställt sig mycket positiv till ett
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tekniskt och vetenskapligt samarbete vilket han trodde "skulle vara givande
för båda 'arter'?" Han menade att Sverige liksom andra länder Storbritan-
nien samarbetade med, bland annat Kanada, borde specialisera sig på vissa
problem "som låg särskilt bra till för våra resurser, och som särskilt intresse-
rade oss."'" Inte heller Cockburn hade emellertid befogenhet att fatta beslut
om internationella samarbeten på egen hand utan liksom Mitchell fram-
höll han att "detta måste bestämmas på stabssidan" inom Air Ministry.'"

Cockburn hade dock ett förslag. Det var redan beslutat att han vid års-
skiftet skulle flytta till Ministry of Supply och bli vetenskapligt ansvarig
vid Mitchells avdelning. En framkomlig väg mot ett samarbete kunde vara
att han inom ramen för sin nya tjänst reste till Sverige senare under vin-
tern 1954 för att studera den svenska militära forskningsorganisationen och
eventuellt även diskutera specifika projekt av gemensamt intresse.'"

Regeringen kopplas inte in
Larssons och Fehrms resor till London i oktober och november 1953 hade
gett god utdelning, inte minst i form av de personkontakter som etablerats.
Men hur skulle denna öppning utnyttjas? Mitchell och Cockburn hade båda
varit tydliga i sina rekommendationer att nästa steg borde vara diskussioner
mellan de svenska och brittiska flygstaberna, men ingen av dem visste att
en kontakt med den brittiska flygunderättelsetjänsten redan var etablerad,
vilket komplicerade situationen.

En viktig fråga att ta ställning till var huruvida regeringen och utrikes-
ledningen skulle kopplas in och under vilka former det i så fall skulle ske.
Om detta rådde delade meningar. Holger Henning skulle den tredje veck-
an i december resa till London för uppföljande samtal med Fressanges vil-
ket han hoppades skulle leda vidare.17' Men innan Henning hunnit ge sig
av blandade sig den svenska ambassadören i London, Gunnar Hägglöf, i
diskussionerna med ett förslag om att lyfta saken till diskussioner mellan
den svenska och brittiska regeringen. Hägglöf hade inte medverkat i förbe-
redelserna till Larssons och Fehrms besök i London, utan hade tillbringat
november i Stockholm där han med statsminister Tage Erlander, försvars-
minister Torsten Nilsson och utrikesminister Osten linden hade diskuterat
möjligheterna till ett eventuellt forskningssamarbete med Storbritannien
inom bland annat robotvapenområdet.'"
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Bakgrunden var de parallella samtal med USA om ett liknande samar-
bete som under hösten hade visat sig gå trögare än väntat. Sedan svenska
påstötningar genom militära kanaler hade visat sig resultatlösa hade den
svenska ambassadören Erik Boheman i Washington kopplats in. Boheman
skulle senare under vintern ta upp frågan om ett eventuellt informationsut-
byte inom robotvapenområdet med chefen för CIA, Allen Dulles, som han
var personligt bekant med sedan tidigare.'" Mot denna bakgrund menade
Hägglöf att Fehrms och Larssons kontakter i London var "mycket intres-
santa" och att närmandet till de brittiska myndigheterna var insatt "vid en
särdeles lämplig tidpunkt':"" Hägglöf förklarade att han skulle ta upp saken
med den brittiska utrikesministern Anthony Eden så snart denne återvände
från toppmötet på Bermuda som också den amerikanska utrikesministern
deltog i."" Innan dess borde inget göras på "lägre nivå".'"

Detta försök att ta kontroll över situationen uppskattades inte av Henning
som inte såg något behov av mer formella diplomatiska kontakter, åtmins-
tone inte i detta skede. Henning agerade skyndsamt för att avstyra initita-
tivet. Henning betonade under ett möte i London vikten av strikt sekretess
i frågan och att antalet inblandade personer begränsades till ett minimum.
Han förklarade vidare att försvarsstabens och flygstabens ledning hade in-
formerats och att han inom kort personligen skulle underrätta försvars-
minister Torsten Nilsson och kabinettssekreteraren i utrikesdepartementet
Arne S. Lundberg. Med "hänsyn till ärendets ytterst ömtåliga natur" skulle
inga andra "meddelas ens att samtal i frågan har ägt rum:"" Denna uppma-
ning att tillsvidare inte agera upprepade Henning i ett brev i mars 1954.1"

Intressant nog hörde av Hennings brev att döma utrikesminister Linden
inte till kretsen av direkt informerade. Att utrikesministern faktiskt stod
vid sidan om processen, och möjligen inte ens underrättades om att samtal
ägde rum, styrks av den beskrivning som Hugo Larsson senare har givit om
sina kontakter med regeringen. Larsson har uppgivit att han i samband med
denna och senare resor till Storbritannien förutom försvarsdepartementets
ledning brukade informera kabinettssekreteraren Lundberg, som uttryckli-
gen förbjöd honom att ta upp saken med utrikesministern.1"

I denna hantering framskymtar en annan möjlig orsak till Hennings
tveksamhet till att koppla in utrikesdepartementet. Hägglöf hade varit den
som sommaren 1951 underrättade utrikesminister Unden och slog larm om
de potentiella politiska konsekvenserna av försvarsminister Allan Vougts
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planerade resa till Storbritannien, vilket man från militärledningens sida
knappast hade glömt.'" Regeringen hade samma år på utrikespolitiska
grunder stoppat undertecknandet av ett samarbetsavtal mellan FOA och
norska FFI, och det nu planerade utbytet med Storbritannien var knappast
mindre kontroversiellt ur politisk synvinkel.'" Att engagera Hägglöf, som
saknade Bohemans fingertoppskänsla i västkontakterna, innebar en risk
att det hela utvecklade sig till en upprepning av händelserna två år tidigare
då lovande öppningar runnit ut i sanden efter regeringsingripanden. Detta
kunde undvikas om saken fortsatt hanterades på tjänstemannanivå genom
direktkontakter mellan svenska och brittiska myndigheter.

Mot denna tolkning talar emellertid det faktum att utrikesminister Un-
den deltagit i regeringens samtal med Hägglöf i Stockholm tidigare i no-
vember och då generellt hade uttryckt sig positiv till ett forskningsutbyte
med Storbritannien.'" I vilket fall som helst mynnade det hela ut i ett be-
slut om att dialogen tillsvidare skulle fortsätta genom de tekniska och ve-
tenskapliga kanaler till London som öppnats under hösten. Detta arrang-
emang gav i praktiken Larsson och Fehrm fria händer att tillsammans med
Henning arbeta fram former för ett djupare utbyte med Ministry of Supply,
förutsatt att detta skedde under iakttagande av strikt sekretess och under
former som innebar att regeringens officiella utrikespolitiska linje inte kom-
prometterades genom formella samarbetsavtal.

Robert Cockburns resa till Sverige
Det omedelbara resultatet av höstens diskussioner blev att Robert Cockburn
besökte Sverige i februari 1954. Cockburn hade några veckor innan avresan
tillträtt sin nya tjänst som Principal Director of Scientific Research and De-
velopment (Guided Weapons and Electronics) vid Ministry of Supply där
han i praktiken blev Mitchells högra hand i forskningsfrågor. En formell in-
bjudan från det svenska flygvapnet hade inkommit till Air Ministry genom
den brittiska flygattachén i Stockholm. Fressanges understödde initiativet
genom att orientera Mitchell om höstens diskussioner och förklara att Air
Ministry i princip ville se ett svenskt-brittiskt informationsutbyte inom ro-
botvapenområdet.'" Mitchell fick därigenom det klartecken från Air Mi-
nistry som han efterlyst tidigare under hösten och accepterade den svenska
inbjudan. Med under resan till Sverige var dessutom Dr Wheeler, en av Mi-
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nistry of Supplys robotspecialister med inriktning mot ramjetmotorer.1"
Samtalen med den brittiska delegationen i februari 1954 måste ses mot

bakgrund av de olika försök att samordna forskningen inom NATO som
gjordes under första delen av 1950-talet. Ett antal gemensamma institu-
tioner var vid denna tid under planering eller uppbyggnad inom NATO.
Ett första forskningsorgan hade tillkommit 1952 med bildandet av Adviso-
ry Group for Aerospace Research and Development (AGARD). Eftersom
NATO saknade centrala forskningsmedel skulle organisationen inte bedriva
någon forskning i egen regi, utan tanken var snarare att den skulle fungera
som ett informellt diskussionsforum mellan forskare i olika medlemsländer
och därigenom stimulera och uppmuntra till internationella samarbeten på
frivillig basis.'" Mellan NATO:s medlemsstater fördes parallellt också poli-
tiska diskussioner om en samordnad militär forskningspolitik, baserad dels
på framtida gemensamma forskningsprogram, dels på nationell specialise-
ring, koordinering och arbetsdelning mellan forskningsinstitutioner i oli-
ka länder. Arbetet försvårades dock av den generella öppenhet om resultat
och metoder som ett samarbete mellan flera länder förutsatte.'" Framfö-
rallt villkoret att forskningsresultat från gemensamt initierade projekt ock-
så skulle göras tillgängliga for samtliga medlemsstater ledde till betydande
sekretessproblem. Resultatet blev att större medlemsstater med egna mer
utvecklade forskningsinstitutioner som Storbritannien och Frankrike ofta
drog sig för att samarbeta internationellt.'"

I praktiken blev det därmed de länder med de svagaste förutsättning-
arna som satte ribban för vilka frågor som kunde bli föremål för gemen-
samma projekt, ett problem som visade sig mycket svårt att komma runt
och som skulle komma att prägla NATO-samarbetet under en stor del av
1950-talet.'" Viss gemensam forskning finansierades dock genom NATO:s
infrastrukturprogram, bland annat ett centrum för luftförsvarsforskning i
Haag i Nederländerna som inrättades 1955.1" Men det viktigaste bidraget
till NATO:s forskning kom från USA som 1953 inom ramen för Mutual De-
fence Assistance Program (MDAP) hade skapat ett nytt delprogram, kall-
lat Mutual Weapons Development Program (MWDP), genom vilket med-
lemsstaternas forskning understöddes finansiellt med amerikanska skatte-
medel. Men även inom MWDP bidrog kravet på fri informationsspridning
inom NATO till att begränsa djupet i samarbetet och det blev huvudsakli-
gen mindre medlemsstater som kom att utnyttja programmet.19° Samman-
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taget innebar detta att huvuddelen av den mer kvalificerade forskningen
inom NATO under 1950-talet bedrevs inom nationella forskningsinstitu-
tioner. Samarbeten mellan länder organiserades i regel bilateralt, vid sidan
om NATO:s centrala forskningsorgan, på grundval av ett ömsesidigt och
dubbelriktat kunskapsutbyte.191

Det samarbete som nu diskuterades mellan Sverige och Storbritannien
skulle ha just en sådan struktur. Syftet med den brittiska delegationens be-
sök var inte att diskutera en eventuell svensk anslutning till NATO:s forsk-
ningsprogram, utan att undersöka möjligheterna av ett informellt svenskt-
brittiskt militärtekniskt informationsutbyte på bilateral basis. Att Larsson
och Fehrm valde att ta de första kontakterna med brittiska myndigheter
genom underrättelsetjänstens kanaler hängde också samman med beho-
vet av sekretess runt ett eventuellt informationsutbyte, vilket visar att man
på svensk sida var medveten om frågans centrala betydelse ur brittisk syn-
vinkel.

Lika viktigt var vad man kunde ge i utbyte mot brittisk information. In-
för den brittiska delegationens besök tog Larsson upp denna fråga med för-
svarsdepartementets ledning som gav klartecken till att delar av det svenska
robotvapenprogrammet diskuterades med Ministry of Supplys specialis-
ter.'" Större delen av den brittiska delegationens fyra dagar långa besök,
som delades mellan Stockholm och robotbyråns försöksplats i Karlsborg
vid Vättern, upptogs av tekniska diskussioner om svensk robotforskning.'"
Diskussionerna handlade om forskningsprogrammets organisation, vilka
institutioner och företag som deltog, inriktningen och problemen inom de
olika delprojekten samt hur personalstyrkan var disponerad. Cockburn och
Wheeler introducerades också för flygförvaltningens souschef, generalma-
jor Bengt Jacobsson, och ledande befattningshavare vid FOA och flygför-
valtningens robotvapenbyrå.194

Efter hemkomsten till London i slutet av februari 1954 skrev Cockburn
och Wheeler en femtonsidig promemoria i vilken de i huvudsakligen po-
sitiva ordalag diskuterade sina erfarenheter av den svenska resan. Denna
rapport cirkulerades inom Ministry of Supply samt inom Air Ministry och
Admirality.'" Britternas huvudintryck var att den svenska robotsatsningen
i det stora hela hade en sund inriktning och att den leddes av vetenskapligt
mycket kompetenta forskare, men att resurserna och i synnerhet perso-
nalstyrkan var alldeles för knappt tilltagna i förhållande till ambitionerna.
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Robert Cockburn konstaterade efter sitt besök i februari 1954 att den svenska försvars-
forskningen hade kvalificerad personal men knappa resurser. Bilden visar försök med
en ombyggd spaningsradar PS-14 på Bromma flygfält omkring 1950. Foto: FOA vete-
ranförening.

Cockburn och Wheeler trodde att endast ett litet antal av projekten skulle
leda till operativa robotsystem. Mest intressant ur Ministry of Supplys syn-
vinkel var den planerade sjömålsroboten (som senare skulle introduceras i
det svenska attackflyget som huvudbeväpning till attackflygplanet A 32 Lan-
sen under beteckningen Rb 304) som skulle börja testas sommaren 1954. Av
detta projekt trodde sig britterna möjligen kunna ha ett visst utbyte. Slut-
satsen i stort blev dock att ett informationsutbyte ur rent teknisk och veten-
skaplig synvinkel framförallt skulle gynna svenskarna.'"

Egentligen skulle Cockburns befattning och tekniska kompetens, som
bland annat omfattade radar- och motmedelsområdet, ha medgivit diskus-
sioner inom ett bredare spektrum av problem. Att så inte blev fallet ska nog
tolkas som en medveten strategi från svensk sida. Mitchell och Cockburn
hade under samtalen i London tre månader tidigare varit mycket tydliga
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med att ett eventuellt svenskt-brittiskt forskningssamarbete borde byggas
upp gradvis och inledningsvis begränsas till ett litet antal tydligt avgränsade
problem. Larsson, som var medveten om att han inte hade speciellt mycket
att erbjuda i utbyte mot kvalificerad brittisk information, betraktade sam-
talen med den brittiska delegationen som en inledande kontakt och gjorde
sannolikt bedömningen att det skulle vara kontraproduktivt att i ett tidigt
skede be om alltför mycket.'"

Mot denna bakgrund blev den svenska linjen att vara relativt frikostig
med information samtidigt som egna frågor och önskemål hölls tillbaka i
möjligaste mån. Detta innebar att behovet av information inom radar- och
stridsledningsområdet tillsvidare fick ge vika till förmån för diskussioner
om det svenska robotvapenprogrammet. Larsson och Fehrm informerade
Cockburn om de svenska planerna att bygga upp ett nytt stridslednings-
system, men utan att specificera några egentliga önskemål. Cockburn drog
emellertid slutsatsen att det bara var en tidsfråga innan svenskarna ville tala
även om dessa problem och konstaterade i sin reserapport till Ministry of
Supply att de knappast skulle kunna förverkliga sina planer utan brittiskt
stöd:

A further reason [till de svenska sonderingarna] is the limitations of their ex-
isting ground radar surveillance system. They realise that they will eventually
have to re-invest in a completely new ground radar system for the control of
supersonic fighters and long-range ground-to-air weapons. The design and
production of such equipment is beyond their capacity and they will have to
rely on us.'"

Cockburn trodde mer specifikt att det snart skulle komma svenska förfråg-
ningar inom tre problemområden. Till att börja med skulle det svenska flyg-
vapnet inom en snar framtid behöva modernisera sitt luftbevakningssys-
tem. Att försöka skaffa in avancerade brittiska radarstationer trodde han var
svenskarnas huvudalternativ. Vidare skulle dessa sannolikt vilja ha infor-
mation om automatiska databehandlingsmetoder i anslutning till upprust-
ningen av radarsystemet. Slutligen antog han att svenskarna med brittiska
specialister skulle vilja diskutera hur ett effektivt radarsystem för spaning
på låg höjd kunde utformas.'"
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Ramverk för ett forskningssamarbete
På svensk sida var uppfattningen om samtalen med den brittiska delegatio-
nen mycket positiv. Holger Henning och den svenska flygattachén i Lon-
don, överste Arthur Falk, brevväxlade under mars om hur man kunde ut-
veckla den kontakt som hade öppnats. Falk hade i London träffat Cockburn
för flera uppföljande samtal och menade att nästa steg lämpligen borde
bli ett "utökande av de personliga kontakterna" eftersom "problemen däri-
genom kunna få en vidare belysning än som är möjligt genom ett skrift-
ligt besvarande av frågor som nödvändigtvis måste bli beskurna" på grund
av ärendets hemliga natur.2" Samtidigt underströk han att diskussionerna
bara hade handlat om inledningen av ett eventuellt forskningssamarbete:

Dr. Cockburn var optimistisk angående det fortsatta utbytet men betonade
nödvändigheten att låta förfaringssättet ske gradvis, att t.ex. tills vidare läm-
na åt sidan sådana frågor som principer för motåtgärder, störning, etc. Även
dit torde man kunna avancera så småningom enligt Dr. Cockburns uppfatt-
ning. Från vetenskapligt håll och från flygvapnets sida fanns all vilja att vara
hjälpsam, men på den politiska sidan är sekretessen ännu mycket strikt.'

Efter sina samtal med Cockburn tyckte sig Falk kunna se fyra specifika pro-
blemområden där svenska förfrågningar sannolikt skulle "behandlas väl-
villigt" av brittiska myndigheter. För det första trodde Falk att Ministry of
Supply skulle vara villigt att ta emot en teknisk specialist för att diskutera
grundläggande teoretiska problem beträffande styrningen av den svenska
jaktrobot som var under utveckling. I anslutning till detta kunde det kan-
ske vara möjligt att låna brittisk datortid för en mer noggrann analys. Detta
utbyte kunde inledas med ett två- eller tredagars besök vid Royal Aircraft
Establishment (RAE) i Farnborough. För det andra hoppades han att det
skulle vara möjligt att ordna tillstånd att studera utrustningen vid ett brit-
tiskt robotskjutfält. För det tredje borde man kunna diskutera Ministry of
Supplys erfarenheter av att lägga ut utvecklingsarbete hos industrin. Och
slutligen kunde det finnas förutsättningar att med brittiska specialister dis-
kutera vissa förväntade praktiska problem i anslutning till ett robotvapen
i operativ tjänst, som klargöringstekniker, lagringsbeständighet i fredstid
samt underhållsaspekter.202

Att samarbetet skulle byggas upp och successivt utvidgas genom diskreta
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direktkontakter mellan svenska och brittiska specialister var alla numera
ense om. Efter att Holger Henning, med försvarsstabschefen i ryggen, i bör-
jan av mars 1954 upprepat sin uppmaning att undvika politiska initiativ ver-
kar också ambassadör Gunnar Hägglöf i London till sist ha slutit upp bakom
denna linje."' Falk menade emellertid att en strategi med ett huvudsakligen
muntligt informationsutbyte under sträng sekretess skulle kräva en bety-
dande samordning mellan de inblandade myndigheterna på hemmaplan,
vilket han påpekade i sitt brev.204 Henning, som betraktade koordinerings-
ansvaret som sin och utrikesavdelningens uppgift, medgav visserligen att
sekretessen kunde medföra "vissa svårigheter beträffande samordningen",
men visade samtidigt att han hade situationen under kontroll genom att
inte kommentera saken närmare."' Under sommaren 1954 fortsatte kon-
takterna att utvecklas enligt dessa linjer. Hugo Larsson reste den 20-21 maj
till London i spetsen för en delegation från flygförvaltningen för att disku-
tera en gemensam utveckling av en flygburen spaningsradar med Decca
Radar. Under besöket träffade han Mitchell och med stor sannolikhet även
Cockburn för att informera Ministry of Supply om planerna och utverka
myndighetens klartecken. Men vad som blev resultatet av resan är oklart.206

Sammantaget hade Hugo Larsson och Martin Fehrm på sommaren 1954
kommit en bra bit på vägen mot att realisera de mål som satts upp ett år t i-
digare när ett nytt stridslednings- och luftbevakningssystem till flygvapnet
började undersökas inom SOS-utredningen. Fehrms och Larssons grund-
tanke var, som vi har sett i detta kapitel, att arbetet skulle bedrivas långsik-
tigt och systematiskt med vetenskapliga metoder. Denna ambition tog sig
uttryck i SOS-utredningens sammansättning och operationsanalytiska me-
todik, som organisatoriskt också bidrog till att legitimera och motivera att
FOA:s civila forskare spelade en framträdande roll i planeringen av ett nytt
stridslednings- och luftbevakningssystem till flygvapnet.

De vetenskapliga ambitionerna avspelade sig också i Larssons och Fehrms
strävan att förankra utredningen i den internationella radarforskningen. En
stor del av deras verksamhet under 1953-54 kan i själva verket beskrivas som
försök att etablera nätverkskontakter med centralt placerade beslutsfatta-
re inom brittiska myndigheter vilka hade befogenheterna, resurserna och
inte minst viljan att stötta det svenska forsknings- och utvecklingsarbetet
tekniskt och vetenskapligt. Dessa kontakter byggdes med befintliga nätverk
som grund. Mellan de svenska och brittiska flygstaberna liksom mellan un-
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derrättelsetjänsterna fanns redan upparbetade förbindelser och det var som
vi sett genom dessa kanaler som de första sonderingarna mellan FOA och
Ministry of Supply kunde ske hösten 1953.

Samtidigt kan man konstatera att de svenska försöken att komma i kon-
takt med den brittiska forskningen gynnades av avsaknaden av effektiva in-
stitutioner för vetenskapligt samarbete inom NATO. Strukturen i det disku-
terade informationsutbytet skilde sig därför inte mycket från hur Storbri-
tanniens vetenskapliga kontakter med andra stater var organiserade vilket
underlättade beslutsprocessen på brittisk sida.

Det faktum att forskningsutbytet kunde ske vid sidan om de samarbets-
organisationer som fanns inom NATO, som exempelvis Mutual Weapons
Development Program (MWDP), underlättade också den politiska förank-
ringen hos den svenska regeringen, som var redo att acceptera informella
kontakter mellan svenska och brittiska forskare så länge dessa inte fordrade
politiska samarbetsavtal med andra stater. Regeringen intog här en försik-
tigt pragmatisk hållning. Den höll sig å ena sidan informerad om samar-
betets utveckling och förstod dess betydelse, men verkar å andra sidan inte
ha varit drivande i kontakterna med Ministry of Supply, som lämnades till
de tekniska specialisterna att bygga upp. Sommaren 1954 hade stommen
till ett tekniskt och vetenskapligt informationsutbyte med brittiska forsk-
ningsinstitutioner skapats liksom en utredningsorganisation på hemmap-
lan, men det återstod fortfarande att fylla detta ännu bräckliga ramverk
med praktiskt innehåll.
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KAPITEL 3. A  STRONG  O U T E R  D E F E N C E

Brittisk radar i centrum för systemet, 1954-55

Samtidigt som Hugo Larsson och Martin Fehrm var upptagna med att sam-
ordna SOS-utredningen med den brittiska forskningen hade utrednings-
arbetet på hemmaplan i praktiken helt stannat upp. Vid ett första sam-
manträde i SOS-utredningens ledningskommitté den zo september 1953
hade bland annat en preliminär dagordning för utredningen antagits, men
med undantag för vissa inledande tester av nya metoder för automatiserad
stridsledning av jaktplan med hjälp av analoga datorer hade inte mycket
hänt sedan dess.'" Huvudanledningen till förseningarna var konkurrensen
om tid och arbetskraft med en nytillsatt utredning om luftförsvarets fram-
tid som under flyggeneralen och blivande flygvapenchefen Axel Ljungdahls
ledning hade blivit en alltmer prioriterad fråga under vintern 1953-54.

Ett av de viktigaste problemen som Larsson hade diskuterat med Robert
Cockburn i London i november 1953 och i Stockholm tre månader senare
var robotvapnens plats i framtidens luftförsvar."' Nya robotvapensystem
var vid denna tid under utveckling inte enbart hos de ledande stormakter-
na USA och Sovjetunionen, utan i flera andra länder i Västeuropa. I Stor-
britannien hade robotvapenprogrammet genom ett regeringsbeslut 195o
tilldelats samma prioritet som kärnvapenutvecklingen, vilket förklarar se-
kretessen runt de svensk-brittiska kontakterna i frågan.'" Men vad de nya
vapnen skulle betyda taktiskt och operativt när de togs i bruk under senare
delen av 1950-talet var fortfarande en omdebatterad fråga: Skulle det be-
mannade jaktplanet på sikt kunna ersättas av billigare och effektivare luft-
värnsrobotsystem? Eller skulle de enkla och mångsidiga jaktplanen fortsatt
vara ryggraden i det defensiva luftförsvaret? Inom det brittiska försvarseta-
blissemanget gick uppfattningarna starkt isär. Relationen och avvägningen
mellan jaktplan och markbaserade luftvärnsrobotsystem skulle utvecklas
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Bristol Bloodhound var ett första generationens luftvärnsrobotsystem som togs i bruk av
det brittiska flygvapnet hösten 1958. Systemet utvecklades för att bekämpa kvalificerade
bombflygplan på höga höjder upp till 20 000 meter och användes i den rollen bland an-
nat av det svenska flygvapnet, som köpte den vidareutvecklade versionen Bloodhound
Mk II i början av 1960-talet. Foto: Krigsarkivet.

till en av 1950-talets stora försvarspolitiska stridsfrågor i Storbritannien.'
Cockburn befann sig i debattens absoluta centrum, först som vetenskap-

lig rådgivare till Air Ministry och senare som biträdande forskningschef
vid Ministry of Supply med koordineringsansvar för det brittiska robotva-
penprogrammet."' Den uppfattning som Cockburn drev internt var den-
samma som den brittiska flygvapenledningens, nämligen att robotvapnen
skulle fylla en huvudsakligen kompletterande funktion i luftförsvaret, men
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utan att ersätta jaktflyget som det viktigaste luftförsvarsvapnet.212 Robot-
systemen skulle fungera dels som ett effektivt punktskydd vid viktiga mål
som storstäder och det strategiska bombflygets baser, dels som specialvapen
att sättas in mot kvalificerade mål som kärnvapenbestyckade bombplan på
mycket höga höjder upp till zo 000 meter.213 Inom den politiska ledningen
fanns däremot många som ville gå längre och som betraktade robotvapnen
som en "technological fix" som möjliggjorde snabba och svepande bespa-
ringar i luftförsvaret. En tongivande förespråkare för denna linje var depar-
tementschefen vid Ministry of Supply, den blivande konservative försvars-
ministern Duncan Sandys, som genom att skära i luftförsvaret och jaktfly-
get hoppades kunna skapa utrymme for en satsning på uppbyggnaden av
de brittiska kärnvapenstyrkorna.214

Under vintern 1953-54 drog denna strid in också i den svenska försvars-
debatten. Ljungdahls utredning ingick som en del i ett omfattande militärt
studiearbete som hade inletts hösten 1953 i syfte att ta fram underlag till
ett nytt parlamentariskt försvarsbeslut som skulle ersätta det som fattats
1948. Försvarsledningens utredning, som fick samlingsnamnet ÖB-54, blev
den första samlade analysen av det svenska försvarets strategiska situation
i ljuset av det kalla krigets ändrade militärpolitiska förhållanden sedan de
skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarna 194,49. Den snabba mi-
litärtekniska utvecklingen var, som Wilhelm Agrell har uttryckt saken, en
hela tiden närvarande och överordnad förändringsfaktor i studiearbetet.'

Luftförsvarets framtida tekniska inriktning var vid sidan om en eventuell
svensk atomvapenutveckling den viktigaste frågan att ta ställning till. Flyg-
vapnet hade varit den stora vinnaren i 1948 års försvarsbeslut, som bland
annat hade inneburit en kraftig förstärkning av jaktflyget. Luftförsvarsfrå-
gan riskerade mot bakgrund av den osäkra militärtekniska utvecklingen att
utvecklas till en dragkamp om resurser mellan framförallt flygvapnet, som
fortsatt ville att jaktplanen skulle vara ryggraden i luftförsvaret, och armen
som ville ha en starkare tonvikt vid markbaserade luftvärnsrobotsystem och
luftvärnsartilleri av traditionellt slag.

I denna situation tillsatte överbefälhavaren Nils Swedlund en speciell del-
utredning för att komma med rekommendationer om luftförsvarets fram-
tida utformning. Uppdraget att leda utredningen gick till Axel Ljungdahl,
som ansvarade för Stockholms luftförsvar i egenskap av chef för tredje fly-
geskadern och som inom flygvapnet hade varit drivande i arbetet med att
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taktiskt förnya jaktflygets rol l . '  Ljungdahls och flygvapnets inflytande ba-
lanserades samtidigt genom att civila specialister tog plats i utredningen
vid sidan om marinens och armens representanter. Hugo Larsson var ton-
givande i diskussionerna genom sin medverkan i det svenska robotvapen-
programmet och sina inblickar i situationen i Storbritannien. Efter förslag
från FOA beslutades att utredningen skulle bedrivas med operationsanaly-
tisk metodik och Larsson tog personligen plats i utredningen som expert.'"

Valet av analysmodell gav FOA ett starkt inflytande över utredningsar-
betet och ska sannolikt ses som ett sätt att vingklippa flygvapnet. Swed-
lund ville att militären skulle uppvisa en enad front gentemot de politiska
beslutsfattarna i regeringen och riksdagen och hoppades säkert att opera-
tionsanalysen och de civila specialisternas medverkan skulle bidra till att
undertrycka de hotande konflikterna inom utredningen. I ett bredare per-
spektiv kan hans agerande ses som en fortsättning på den strategi som fö-
reträdaren Helge Jung med framgång hade drivit under slutet av 1940-talet,
att med breda och långsiktiga kompromisser säkra samhällelig och politisk
uppslutning bakom ett starkt försvar.'" Med operationsanalysen fick för-
svarsledningen nu dessutom ett neutralt teknokratiskt instrument med vil-
ket kontroversiella frågor kunde omvandlas till vetenskapliga problem, ett
verktyg som med varierande framgång skulle tillgripas under 1950-talet för
att dämpa uppblossande vapengrensstrider inom försvaret.'"

När Ljungdahls luftförsvarsutredning presenterade sin slutrapport i maj
1954 kan resultatet mycket riktigt beskrivas som en kompromiss mellan i
första hand armen och flygvapnet. Slutsatsen var att det bemannade jakt-
flygplanet fortsatt skulle utgöra ryggraden i luftförsvaret medan luftvärns-
robotsystem framförallt skulle fylla en kompletterande funktion som skydd
mot flyganfall på mycket höga höjder. Frågan om vem som skulle kontrol-
lera ett framtida svenskt luftvärnsrobotsystem - armen eller flygvapnet -
sköts av utredningen på framtiden. Slutligen föreslog utredningen att det
tunga luftvärnsartilleriet skulle utgå.'" Rekommendationerna kom att ingå
i ÖB-54 som i en offentlig och en hemlig del överlämnades till riksdagen i
oktober 1954.221
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Mer pengar till stridsledningen
Att utreda stridsledningens modernisering ingick inte i  direktiven till
Ljungdahls luftförsvarsutredning, men det starka sambandet mellan strids-
ledningssystemets utformning och jaktflygets tekniska och taktiska utveck-
ling innebar att frågan ändå fick ett visst utrymme i studierna. I bakgrun-
den fanns den kritik som armens representanter riktade mot den enligt dem
alltför optimistiska uppskattningen av jaktflygets effektivitet. Ett jaktflyg
med den breda roll som utredningen tilldelade det skulle, enligt armens
representanter, behöva ett väsentligt upprustat stridsledningssystem för att
kunna fullgöra sina uppgifter. I ett kritiskt yttrande över utredningen innan
den överlämnades till riksdagen i oktober 1954 påpekade armschefen Carl-
August Ehrensvärd just detta, att utredningen hade byggt sina modeller och
resonemang om jaktflygets effektivet på grundval av ett nytt moderniserat
stridsledningssystem som varken var beslutat eller finansierat. Med detta
trodde sig Ehrensvärd ha hittat en svaghet som kunde användas mot flyg-
vapnet i de stundande parlamentariska förhandlingarna, men effekten skul-
le visa sig bli den rakt motsatta.222

Flygvapnet hade i själva verket redan när utredningens viktigaste slut-
satser började utkristallisera sig under senvintern 1954 fått upp ögonen för
detta problem, nämligen att man utan en tydlig plan för stridslednings-
och luftbevakningssystemets modernisering riskerade att blottas under den
kommande politiska budgetprocessen. I syfte att förekomma armens kritik
gav flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld den 13 mars order till luftbevak-
ningsinspektionen att skyndsamt genomföra en kostnadsutredning. Upp-
draget gick till inspektionens stabschef överstelöjtnant Gerdt Stangenberg
som under några intensiva dagar i mitten av mars satte samman en tids- och
kostnadsplan för tioårsperioden fram till budgetåret 1964/65. Stangenbergs
förslag presenterades den 22 mars och innehöll kostnader på sammanlagt
60o miljoner kronor. Detta motsvarade närmare en tiondel av flygvapnets
budget under den aktuella perioden vilket föranledde flygstabens ledning
att ge order om besparingar. Flygstaben ville ha en kostnadsram som var
tillräckligt stor för att ge intryck av en komplett moderniseringsplan, men
utan att fördenskull framstå som orealistisk. Tre dagar senare antogs en
reviderad plan i vilken kostnaderna hade skurits ned till 270 miljoner på
driftsbudgeten och 61 miljoner på kapitalbudgeten.223 Flygvapenledningen
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godkände siffrorna som sedan i stort sett oförändrade kom att ingå i det
underlag som överlämnades till riksdagen i oktober. Stangenbergs utred-
ning fogades också till luftförsvarsutredningens slutrapport av den 4 maj
som ett appendix."'

Om Hugo Larsson hade ett finger med i detta spel är oklart, men vad man
kan konstatera är att konkurrensen mellan flygvapnet och armen hade gyn-
nat hans utredningsintressen i flera viktiga avseenden. Med Stangenbergs
utredning fanns det för första gången en budget och en långsiktig tidsplan
för stridslednings- och luftbevakningssystemets utveckling. Det gav SOS-
utredningen tydligare ramar och ett starkare mandat från flygvapnets led-
ning, som nu hade ett direkt försvarspolitiskt intresse i utredningsarbetet.
Samtidigt var det ett i sak ganska skissartat dokument med tonvikten vid
ekonomiska och organisatoriska frågor, vars främsta betydelse var att det
utgjorde en tydlig markering från flygvapnets sida om behovet av ett nytt
ledningssystem. Flygvapnets planer band med andra ord inte FOA:s hand-
lingsutrymme i någon större utsträckning. Sammantaget och i kombina-
tion med den försiktiga öppning mot den brittiska forskningen som hade
skapats genom kontakterna med Ministry of Supply gjorde detta att SOS-
utredningen kunde återupptas under helt nya och mer gynnsamma förut-
sättningar på sommaren 1954.

Lundquists systemskiss
Ett första sammanträde för året hölls den 2 juli. Mötets viktigaste fråga blev
hur utredningsarbetet fortsatt skulle bedrivas. Efter förslag från Nils-Hen-
rik Lundquist beslutades att han under sommaren skulle ta fram en teknisk
systemskiss som komplement till Stangenbergs utredning som grund för
vidare diskussioner om SOS-utredningens inriktning och prioriteringar.225

Efter sex veckors arbete förelåg arbetet i form av en fjorton sidor lång PM
som delgavs utredningens samtliga ledamöter i mitten av augusti. Lund-
quists huvudslutsats var att upprustningen av stridsledningen borde börja
med ett moderniserat radarsystem. Analysen och resonemangen grunda-
des i en prognos om den sannolika utvecklingen inom radarområdet som
enligt Lundquist gick i riktning mot mer integrerade system. Lundquist re-
dogjorde i en nyckelparagraf i inledningen av dokumentet för konsekven-
serna av detta:
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I nuvarande system görs en skarp distinktion mellan spaningsradar för luftbe-
vakningsändamål och för stridsledningsändamål. Denna distinktion är emel-
lertid till mycket stor del betingad av egenskaperna hos den materiel, som
stått till förfogande. En granskning av den moderna radarteknikens möjlig-
heter visar, att det ur dessa synpunkter inte finns anledning att företa en sådan
gränsdragning; om man kan konstruera en radar, som fyller de högt ställda
anspråken på t.ex. en jaktstridsledningsradar, så uppfyller denna automatiskt
alla krav som rimligen kan ställas på en fjärrspaningsradar för luftbevak-
ningsändamål.'"

Slutsatsen var radikal i sin enkelhet. Istället för en splittrad och invecklad
organisation med ett stort antal specialiserade radarstationer ville Lund-
quist bygga systemet runt ett litet antal kraftfulla och enhetliga spanings-
stationer, som skulle kunna ge en samlad bild av situationen i luftrummet.
Lundquists tanke var att dessa "normalstationer", som han valde att kalla
dem, skulle kombinera styrkorna hos befintliga stridslednings- och luftbe-
vakningsstationer: de skulle ha en räckvidd på mer än 30o kilometer och
en noggrannhet motsvarande flygvapnets befintliga stridsledningsradar PS-
14. Mer oklart var om normalstationerna dessutom skulle kunna bidra med
höjdinformation. Lundquist visste för lite om den internationella utveck-
lingen för att kunna ta tydlig ställning i denna fråga och lämnade öppet för
att behålla det befintliga systemet med speciella "nickande" höjdmätare,
placerade i anslutning till de stora moderstationerna.2"

Behovet av mer specialiserade radarstationer skulle inte komma att för-
svinna helt. Mellan de relativt glest placerade normalradarstationerna skulle
det på låga höjder uppstå breda luckor i radartäckningen som en lågtflygan-
de fiende kunde utnyttja för att undgå upptäckt. Det andra huvudinslaget i
Lundquists system var därför en kompletterande lågspaningskedja utmed
kustbandet, bestående av radarstationer upplyfta till mellan femhundra och
tusen meters höjd som kunde upptäcka även lågtflygande fientliga flyg-
plan upp till to mil från kusten. Det kritiska problemet var hur stationerna
skulle kunna lyftas och förankras på tillräcklig höjd, utan att det förde med
sig orimliga kostnader eller oacceptabel sårbarhet. I det befintliga systemet
hanterades bevakningen på låg höjd genom marinens kustspaningsstatio-
ner, som vanligen var placerade på klippor vid kusten eller ståltorn, vilket
emellertid bara gav 3o-4o kilometers räckvidd mot flygplan på lägsta höjd.
Den lösning som Lundquist bedömde som mest lovande var att lyfta dem
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R A M A , M O N

AERIAL DESIGN - BEAM DIMENSIONS AT SOO Km RANGE

Teknikutvecklingen gick under 1950-talet i riktning mot radarstationer som kombinerade
lång räckvidd med hög upplösning, vilket minskade behovet av specialiserade spanings-
och stridsledningsstationer. Bilden illustrerar sambandet mellan minskad lobbredd och
ökad precision på stora avstånd. Foto: Krigsarkivet.

antingen med gasfyllda ballonger eller genom ett system av gyrostabilise-
rade obemannade elektriska helikoptrar. Diskussionen om radarsystemets
utformning upptog större delen av Lundquists dokument medan kommu-
nikation och ledning behandlades betydligt mer skissartat. Han stannade i
stort sett vid konstateradet att radarstationernas information borde överfö-
ras i oförändrat skick till luftförvarscentraler där databehandling och strids-
ledning av jaktplan och robotvapen skulle ske på elektronisk väg.228

Lundquists systemskiss behandlades under två heldagar vid FOA:s hu-
vudkontor i Stockholm den 27 september och 16 oktober 1954. Hugo Lars-
son ledde tillsammans med Martin Fehrm diskussionerna som till stor del
kom att handla om förslaget till nytt radarsystem. Flygvapnets reaktioner
på dokumentets två huvudförslag, att hantera stridsledning och luftbevak-
ning med en normalstation och att bygga upp en speciell lågspaningskedja
med helikopter- eller ballongburna radarstationer, var skeptiska. Invänd-
ningarna gällde framförallt kostnaderna, sårbarheten och komplexiteten
hos systemet som flygvapnet menade skulle göra systemet dyrt att bygga
upp och underhålla samt svårt att skydda i kr ig . '
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Kritiken gällde inte enbart vad flygvapnet upplevde som en avsaknad av
militär realism i några av de mer radikala förslagen, utan ett lika stort pro-
blem var det bristande kunskapsunderlaget. Lundquists dokument innehöll
över huvud taget få hänvisningar till den internationella radarutvecklingen
och vad diskussionerna kanske mest av allt visade var hur lite man egentli-
gen visste om verksamheten utomlands.

Diskussionerna mynnade ut i en tudelad strategi för att förbättra kun-
skapsläget. Till att börja med skulle de tekniska kraven på ett framtida ra-
darsystem specificeras inom ramen för en ny delutredning som fick namnet
LFRU (Luftförsvarsradarutredningen). Utredningen skulle ledas av labo-
rator Tord Wikland, en av FOA:s mer erfarna forskare som redan tidigare
under sommaren hade gjort vissa inledande studier.'"

I början av oktober diskuterades hur LFRU skulle organiseras.' Bak-
om den nya utredningen fanns även tankar på flygförvaltningens långsik-
tiga kunskapsförsörjning. Sommaren 1954 hade flygförvaltningens elek-
triska byrå ombildats till en avdelning med fyra nya byråer. Henrik Lind-
gren, som tidigare hade lett utvecklingssektionen, blev ny avdelningschef
och John-Fredrik Hamilton blev byråchef med ansvar för radarverksam-
heten. Markradarsektionen leddes av Bengt Strömberg. En speciell luftbe-
vakningsbyrå bildades samtidigt med systemansvar för flygvapnets strids-
ledning och luftbevakning."'

Omorganisationen innebar på papperet visserligen en betydande för-
stärkning av flygförvaltningens elektrotekniska resurser, inte minst genom
en större personalstyrka. Men det var fortfarande inom FOA 3 som den
mesta tekniska och vetenskapliga kompetensen inom radar- och elektro-
nikområdet fanns, vilket begränsade flygvapnets möjligheter att på egen
hand planera sina system. Mot denna bakgrund blev utbildningen av elek-
troavdelningens personal minst lika viktig som utarbetandet av kravspeci-
fikationer till kommande radarupphandlingar."

Denna kunskapsförmedlande ambition speglades i  utredningens or-
ganisation som syftade till att skapa bredast möjliga kontaktytor mellan
FOA:s forskare och förvaltningens ingenjörer. Utredningen skulle genom-
föra grundliga analyser av alla aspekter av ett framtida radarsystem. Sam-
mantaget bildades inte mindre än åtta olika arbetsgrupper runt lika många
tekniska problem: låghöjdsspaning över hav respektive land, vågutbredning
över vatten, skydd mot elektronisk störsändning, ekoanalys och dämpning
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FOA 3 i Frösunda norr om Stockholm. Foto: FOA veteranförening.

av störekon, höjdmätning vid stridsledning, utveckling av elektronrör samt
indikering och presentation."'

Huvuddelen av personalen kom från FOA 3, men i varje studiegrupp in-
gick minst en men vanligen flera representanter från elektroavdelningen.
Därtill medverkade även personal från marin- och armftygförvaltningen
i utredningen. Lindgren deltog personligen i tre grupper medan Hamil-
ton, Strömberg och hans medarbetare Sven Sjögren vid markradardetaljen
medverkade i två vardera. Viss kompetens hämtades vidare från den civila
forskarvärlden genom att Martin Fehrm värvade professorn i elektronfysik
vid KTH, Bertil Agdur, till att leda arbetsgruppen om elektronrörsutveck-
ling i vilken även Sigvard Tomner från Svenska Aktiebolaget Elektronrör
(SER) medverkade.'"

Tanken var inte att utredningen skulle bidra med någon ny forskning i
egentlig mening, utan snarare diskutera igenom och systematisera befintlig
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kunskap. I varje studiegrupp skulle en speciellt utsedd "redaktör" ansvara
för att kontinuerligt dokumentera gruppens arbete och i skriftlig form göra
det tillgängligt för en bredare krets.236

Samarbetet fördjupas
Den andra delen av Hugo Larssons tudelade strategi för att förbättra kun-
skapsläget på radarområdet bestod i att ta en ny kontakt med Ministry of
Supplys ledning för att försöka ge studierna en internationell förankring.
Under sommaren 1954 hade formerna för det begynnande svensk-brittiska
forskningssamarbetet börjat sätta sig. En direktkontakt med ledande tjäns-
temän inom Ministry of Supply hade etablerats vilket innebar att under-
rättelsetjänsten i praktiken hade spelat ut sin roll som mellanhand. Holger
Henning och utrikesavdelningen skulle framöver inta en mer undanskymd
position även om säkerhetsfrågor fortsatt diskuterades med den brittiska
flygstabens underrättelseavdelning. Som vi sett i förra kapitlet var tanken
att informationsutbytet rent praktiskt skulle ske genom personliga möten
mellan brittiska och svenska specialister, medan kontakterna brevledes på
grund av sekretessen skulle begränsas till ett minimum.

Ett visst utbyte av information och teknik hade redan skett efter dessa
linjer. En svensk delegation hade i maj 1954 besökt Royal Aircraft Establish-
ment (RAE) i Farnborough och i september hade en andra delegation dis-
kuterat telemetri för robottester med brittiska specialister vid Signals Re-
search and Development Establishment (SRDE) i Christchurch.237 I anslut-
ning till det senare besöket hade en överenskommelse träffats om leverans
av telemetrisk utrustning till robotbyråns svenska testanläggningar.238 Slut-
ligen hade det också genom Ministry of Supplys förmedling inletts förhand-
lingar med Department of Supply i Australien om ett eventuellt svenskt köp
av det obemannade målflygplanet Jindivik som kunde användas vid flygtes-
ter av jakt- och luftvärnsrobotar."'

Sammantaget innebar dessa resor att ett fungerande utbyte med brit-
tiska forskningsinstitutioner hade etablerats på rekordtid, snabbare än nå-
gon på svensk sida hade kunnat hoppas när de första trevande kontakterna
togs på hösten 1953. Men sommarens studieresor till Storbritannien innebar
samtidigt att alla fyra punkter som diskuterats med Robert Cockburn un-
der våren hade bockats av. Ett fortsatt samarbete måste föregås av nya kon-
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Hawker Hunter skulle förstärka Stockholms luftförsvar på höga höjder. Leveranserna till
flottiljerna F 18 i Tullinge och F 8 i Barkarby inleddes i augusti 1955. Foto: Krigsarkivet.

takter med beslutande brittiska myndigheter. Larsson och Fehrm ville dels
att informationsutbytet skulle fördjupas till att gälla mer hemliga aspekter
av robotvapenutvecklingen, dels att det skulle vidgas till att även omfatta
stridslednings- och luftbevakningsfrågor som dittills inte hade diskuterats.

Slutsatsen blev att flygstaben borde kopplas in på ett tydligare sätt. För-
utsättningarna för ett fortsatt närmande genom flygvapnet framstod som
mycket goda. Flygvapnet hade så sent som i juni 1954 tecknat ett kontrakt
med den brittiska flygplanstillverkaren Hawker-Siddely om köp av 120 jakt-
plan av typen Hunter som under den svenska beteckningen J 34 skulle för-
stärka Stockholms luftförsvar på hög höjd.2" Leveranserna skulle inledas
sommaren 1955. Upphandlingen hade redan inneburit intensifierade kon-
takter mellan de svenska och brittiska flygvapnen. En svensk delegation
under ledning av flygplanavdelningens chef Åke SuncMn hade under vå-
ren 1954 rest till Storbritannien och gjort flera industribesök i anslutning
till utvärderingen av Hawker Hunter och huvudkonkurrenten Superma-
rine Swift.241
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Under vintern 1955 planerade flygvapenchefen Axel Ljungdahl att per-
sonligen besöka Storbritannien i vad som skulle bli hans första utlandsresa
i sin nya befattning. Ljungdahls huvudsyfte med resan var att befästa gamla
och knyta nya kontakter inom den brittiska flygvapenledningen och han
skulle bland annat träffa den brittiska flygvapenchefen, Air Chief Marshal
William Dickson. Mot bakgrund av flygvapnets stororder till den brittiska
flygindustrin stod också materielfrågor högt upp på dagordningen.242

I denna situation bedömde Larsson, som hoppades få draghjälp genom
flygvapenchefens resa, tiden som mogen för en ny kontakt med Ministry
of Supply. Ett tillfälle uppenbarade sig under senhösten när en delegation
från flygförvaltningen skulle besöka Storbritannien för att diskutera elek-
tronikfrågor som förberedelse till flygplansleveranserna, vilket gav Lars-
son en förevändning att resa till London under diskreta former. Besöket
ägde rum i november 1954. I London träffade Larsson för tredje gången på
ett år Steuart Mitchell och med stor sannolikhet också Robert Cockburn,
som var insatt i sakfrågorna och som på uppdrag av sin chef rent praktiskt
hanterade mycket av kontakterna med svenskarna. Under samtalet redo-
gjorde Larsson för det svenska arbetet inom SOS-utredningen och under-
sökte möjligheterna att få brittisk hjälp även inom radarområdet. Mitchell
ställde sig personligen positiv till att utvidga samarbetet i denna riktning
men förklarade liksom tidigare att Ministry of Supply inte kunde fatta be-
slut i denna fråga utan att avgörandet låg hos den politiska och militära led-
ningen inom Air Ministry.2"

Beskedet kan knappast ha kommit som en överraskning. Efter sina tidi-
gare kontakter med Mitchell och Cockburn bör Larsson vid denna tid ha
hunnit bilda sig en uppfattning om ansvarsfördelningen mellan de brittis-
ka myndigheterna. Av tidpunkten att döma - resan skedde mindre än tre
månader innan Axel Ljungdahl skulle besöka Storbritannien i februari 1955
-  verkar det mer sannolikt att han hoppades kunna stimulera till interna
diskussioner på brittisk sida mellan Ministry of Supply och Air Ministry
i syfte att bereda marken för ett snabbt beslut i anslutning till flygvapen-
chefens kommande överläggningar med den brittiska flygvapenledning-
en.

Detta vari alla händelser just vad som skedde. Den 19 november, medan
Hugo Larsson fortfarande var kvar i London, skrev Mitchell till den biträ-
dande flygstabschefen, Air Marshal Thomas Pike, och redogjorde för sitt
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samtal med den svenske forskningschefen.245 Som biträdande flygstabs-
chef var Thomas Pike tredjeman inom det brittiska flygvapnet med en po-
sition inom Air Ministry som närmast motsvarade den svenska flygstabs-
chefens.2" I denna roll ingick bland annat ansvar för forskning och teknik-
utveckling. Ett av hans viktigare uppdrag var att representera Air Ministry
i den inflytelserika Defence Research Policy Committee (DRPC) där också
Mitchell satt med i egenskap av Controller of Guided Weapons and Elec-
tronics (CGWL) vid Ministry of Supply."' Cockburn var ledamot under
sin tid som vetenskaplig rådgivare vid Air Ministry, men förlorade sin plats
i och med flytten till Ministry of Supply.'" Sammantaget gjorde detta Pike
till en av Mitchells viktigaste kontakter inom Air Ministry. De var person-
ligt bekanta och hade regelbunden kontakt i en rad frågor som rörde flyg-
vapnets forskning och teknikförsörjning. Mitchell hade vidtalat Pike redan
i samband med de svenska sonderingarna på hösten 1953, men denne hade
då ställt sig avvisande till att träffa Hugo Larsson och istället hänvisat ho-
nom till den avdelning inom Air Ministry som formellt handlade utlands-
kontakter.249

Den svenska flygvapenchefens stundande besök i Storbritannien gjorde
emellertid att saken nu kom i ett delvis annat läge. I sitt brev förklarade Mit-
chell att han under samtalet med Larsson hade fått förhandsinformation om
flera frågor som Ljungdahl sannolikt skulle komma att ta upp med Dickson
och som Air Ministry borde känna till. Larsson hade speciellt understrukit
behovet av brittiskt stöd i moderniseringen av flygvapnets stridslednings-
och luftbevakningssystem:

Larsson repeated what he has told us before, namely that Sweden is faced
with the problem of creating a complete C[ontrol]. & R[eporting]. system
[stridslednings- och luftbevakningssystem] and that the development front
to be covered in such a task is far greater than her resources can handle. She
is therefore very desirous of obtaining at least some parts of a C. & R. system
from the U.K.2"

Mitchell hade genom Cockburn och sina egna samtal med Hugo Larsson en
ganska god bild av de svenska planerna, och menade att det enklaste sättet
att hjälpa svenskarna skulle vara att erbjuda dem en modern och effektiv
spaningsradarstation att bygga systemet runt:
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The date of entry into Service which the Swedes have in mind is about 1959,
and by that time, if you wanted them to have something, I think there would
be a lot of merit in giving them the Type 8o since by that time the security
factor on Type 8o will not be very high and the money value to British indu-
stry of business of this type might be quite considerable.25'

Den radarstation som Mitchell menade att svenskarna borde erbjudas var
den första i en ny brittisk efterkrigsgeneration anpassad till det kalla krigets
hotbild. Type 8o hade varit under utveckling vid Radar Research Establish-
ment (RRE) i Malvern sedan 1950 och en prototyp hade testats av det brit-
tiska flygvapnet i en luftförsvarsövning redan sommaren 1952.252

Skillnaden gentemot tidigare generationer radarstationer var betydan-
de. Till att börja med hade stationen tack vare ny sändar- och mottagartek-
nik och en större antenn en mycket lång räckvidd, uppemot 400 kilome-
ter mot enstaka flygplan på 7000 meters höjd.253 Detta utgjorde närmast
en fördubbling jämfört med tidigare radargenerationer. Men den kanske
viktigaste nyheten var att den längre räckvidden hade kunnat förenas med
hög upplösning och skärpa i bilden, en tidigare omöjlig kombination som
gjorde att stationen på en och samma gång kunde användas till både strids-
lednings- och luftbevakningsuppgifter.254 Denna utveckling — som Nils-
Henrik Lundquist i stora drag korrekt hade förutspått i sin promemoria
om den framtida radarorganisationen tre månader tidigare — skulle på sikt
driva fram betydande organisatoriska förändringar inom det brittiska flyg-
vapnets ledningssystem."'

Efter den forcerade utvecklingsprocessen, som skyndats på genom hotet
från det allt starkare sovjetiska bombflyget, hade Air Ministry beslutat om
fullskalig utbyggnad i hela landet med tyngdpunkten förlagd till en spa-
ningskedja längs med den engelska östkusten som var den mest sannolika
angreppsvägen. Detta skulle ge en effektiv bevakning av hela luftrummet
över Nordsjön bort till den danska och norska kusten. En framskjuten spa-
ningsstation vid Saxa Vord på Shetlandsöarnas nordligaste punkt skulle
samtidigt ge förvarning om flyganfall från nordost över Norska havet.256 I
november 1954, när Hugo Larsson besökte Ministry of Supply, hade ingen
av de nya radarstationerna ännu hunnit tas i bruk men installations- och
monteringsarbeten hade inletts på ett tiotal platser runt om i Storbritan-
nien. En radarstation vid Trimmingham utanför Dover sydöst om London
skulle överlämnas till RAF Fighter Command i april 1955 och enligt ut-
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Ministry of Supplys teststation i Bard Hill, Norfolk, under in-
stallation hösten 1953. Foto: Krigsarkivet.

byggnadsplanerna skulle ytterligare stationer i snabb takt bli operativa un-
der sommaren och hösten.'" Hela utbyggnaden skulle vara avslutad 1957.
Dessutom var det beslutat att en Type 8o-station skulle avdelas till det ka-
nadensiska flygvapnet i Västtyskland dit den skulle levereras under som-
maren 1955.258

De brittiska myndigheterna hyste stora förhoppningar om att den nya
radarstationen inte enbart skulle bli stommen i ett nytt, moderniserat led-
ningssystem i Storbritannien utan också i stor skala kunna säljas till olika
NATO-stater i samband med den upprustning av alliansens luftbevaknings-
system som nyligen hade inletts.'" I oktober 1954 hade en delegation flyg- .
officerare från NATO givits en rundvandring vid radarstationen Bard Hill
norr om London, en testanläggning som Ministry of Supply hade byggt
upp tillsammans med industrin under utvecklingsarbetet och som fortfa-
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Radarantennen, som var hela 25 meter bred och 8 meter hög, hade ett imponerande
utseende som Decca använde aktivt i den internationella marknadsföringen av Type
8o-systemet, som framgår av detta fotografi hämtat ur företagets informationsbroschyr.
Storleken gav väsentligt längre räckvidd än tidigare generationer radarstationer. Under
7000 meter begränsades räckvidden av jordytans krökning och avståndet till radarhori-
sonten, medan enstaka flygplan på högre höjder kunde upptäckas på omkring 40o kilo-
meters avstånd. Foto: Krigsarkivet.

rande var den enda Type 8o-stationen i kontinuerlig drift i landet."' Ett
erbjudande hade också riktats till ett antal medlemsstater om en eventuell
anskaffning.26'

Steuart Mitchells förslag innebar i praktiken att detta erbjudande skulle
utvidgas till att omfatta även det svenska flygvapnet.262 Larsson hade upp-
givit att flygvapnet skulle behöva de nya radarstationerna levererade tidi-
gast omkring 1959, vilket var i linje med tidsplanen i Stangenbergs utred-
ning.263 Eftersom utbyggnaden i Storbritannien vid denna tidpunkt skulle
vara avslutad sedan två år och eftersom radarstationen sannolikt skulle vara
i bruk i flera andra västeuropeiska länder vore en försäljning till det svens-
ka flygvapnet synnerligen fördelaktig ur den brittiska industrins synvinkel.
Mitchell förslog i sitt brev till Thomas Pike att ett lämpligt nästa steg - om
man från Air Ministrys sida ville driva saken vidare - kunde vara att bjuda
in en eller ett par representanter för det svenska flygvapnet till Bard Hill för
att se radarstationen i drift, varefter diskussioner om en eventuell svensk
anskaffning kunde inledas."'
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Om Larssons plan var att stimulera till interna diskussioner mellan brit-
tiska myndigheter som en förberedelse till Ljungdahls kommande resa till
Storbritannien kan man konstatera att den föll över förväntan väl ut. Det var
inte enbart närheten i tiden till NATO-delegationens besök vid Ministry of
Supplys testanläggning i Bard Hill som gjorde tidpunkten för hans resa så
lyckad. Bara några månader tidigare, under sensommaren 1954, hade det
svenska luftförsvarets strategiska betydelse varit föremål för diskussioner
mellan utrikesledningen inom Foreign Office och flygvapenledningen vid
Air Ministry. Mitchell, som hade den brittiska industrins intressen att vär-
na, hade i sitt brev till Pike framförallt understrukit den ekonomiska och
industriella betydelsen av att sälja moderna radarstationer till det svenska
flygvapnet, men under behandlingen inom flygvapenledningen tillkom den
vidare flygstrategiska betydelsen av ett moderniserat svenskt radarsystem
som ytterligare en faktor i diskussionerna.

Svensk radarinformation till brittisk luftbevakning?
Ett led i NATO:s begynnande militära samordning var olika gemensamt
finansierade infrastrukturprojekt av vilka det kanske viktigaste var arbetet
med att koppla samman medlemsstaternas radarsystem. Bakgrunden var
den påbörjade utplaceringen av amerikanska taktiska kärnvapen på flyg-
baser i Europa och införlivandet av dessa i NATO:s krigsplanering. Trovär-
digheten i doktrinen om "säkerställd vedergällning" med kärnvapen byggde
ytterst på att den centrala ledningen vid Europakommandot SHAPE i alla
situationer hade tillgång till snabb och tillförlitlig information om fientliga
flyganfall, vilket innebar att bevakningen av det västeuropeiska luftrummet
måste förstärkas och underställas central kontroll. Mot denna bakgrund
hade NATO-ledningen inom SHAPE under 1953 presenterat en första sam-
manhängande plan på en NATO Early Warning Chain.265

Förslaget innebar att det europeiska luftrummet delades upp i tre regi-
oner: en nordlig region omfattande Norge och Danmark, en central med
Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Västtyskland samt
en sydlig region som omfattade Turkiet, Italien och Grekland.266 Det skulle
inte bli ett helt integrerat stridsledningssystem - luftförsvaret skulle fort-
satt ligga under nationell kontroll -  utan vad som planerades var i första
hand en sammankoppling av medlemsstaternas luftbevakningssystem längs
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med gränsen mot östblocket.267 Samtidigt skulle alliansens nyuppsatta in-
frastrukturfonder finansiera en viss gemensam teknisk upprustning av de
nationella radarsystemen. Nya och moderna spaningsradarstationer som
den brittiska Type 8o-stationen skulle huvudsakligen introduceras i den po-
litiskt och militärt prioriterade centrala sektorn medan planerna för flank-
sektorerna i stort sett bara handlade om en mindre upprustning av redan
befintliga radarsystem."'

Storbritanniens intresse i denna verksamhet var dubbelt. Dels hoppades
brittiska myndigheter att projektet skulle ge brittisk radarindustri beställ-
ningar, dels hoppades man att det nya systemet skulle öka förvarningsti-
derna i det brittiska luftförsvaret.' Fasta kommunikationer mellan Storbri-
tannien och kontinenten började etableras under 1954-55. Med Frankrike
upprättades en förbindelse sommaren 1954 genom en länk över Engelska
kanalen vilket gav det brittiska luftförsvarets högkvarter utanför London
tillgång till information från spaningsradarstationer i Frankrike och Bel-
gien.'"

En motsvarande sammankoppling med den norska luftbevakningen var
i ett långt framskridet planeringsstadium. Förbindelsen bestod av en un-
dervattenskabel mellan Aberdeen i Skottland och Bergen i Norge och skulle
enligt planerna tas i bruk under våren 1955.271 Detta skulle utöka Storbri-
tanniens förvarning med hundratals kilometer i nordostlig riktning. Eta-
bleringen av fasta kommunikationer till Norge innebar också att det svens-
ka radarsystemet fick en mer omedelbar luftoperativ betydelse ur brittisk
synvinkel eftersom planer redan fanns på att i en kris- eller krigssituation
utbyta information mellan de norska och svenska luftbevakningsorganisa-
tionerna.272 Mot denna bakgrund kom frågan närmast naturligt: Skulle det
vara möjligt att få tillgång till uppgifter även från svenska radarstationer via
den norska luftbevakningen?

Möjligheten uppmärksammades först av den brittiska ambassadören i
Stockholm, Robin Hankey, som i slutet av juli 1954 tog upp frågan i ett
brev till Northern Department i London, den enhet inom Foreign Office
som handlade skandinaviska frågor.'" Hur långt hade egentligen det norsk-
svenska samarbetet hunnit? Detta visste inte utrikesledningen i London,
som innan planerna på en uppkoppling mellan Skottland och Norge kom
på tal hade visat ett begränsat intresse för den skandinaviska luftbevak-
ningssamordningen. Den brittiska ambassaden i Oslo vidtalades och några
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veckor senare, efter kontakter med den norska flygvapenledningen, kunde
ambassadören Michael Wright rapportera tillbaka att det egentligen inte
fanns några praktiska hinder för ett sådant arrangemang:

Our information here is that such a link-up has made greater progress than is
suggested [in] Hankey's letter. It is true that a link with the Sola sector in Nor-
way is still in the preliminary planning stage, but an experimental link-up has
already been achieved in the North. Furthermore, technical contacts have not
been confined to a "low level". My Air Attaches has been in close touch with the
Royal Norwegian Air Force here, and Major-General Tufte-Johnsen, Chief of
Staff, told him recently that he could foresee no Norwegian objection to the
inclusion of Swedish data in the plots passed over the Norway-United King-
dom link. If we do not disturb matters I belive there is a good chance that this
will take place of its own momentum, or with slight impulsion from my Air
Attach& provided of course that the proposed bilateral agreement between
United Kingdom and Norway is approved."'

Men även om ett svenskt-norskt-brittiskt utbyte av luftbevakningsinforma-
tion tekniskt var enkelt att åstadkomma skulle det vara politiskt synnerli-
gen känsligt, inte minst ur svensk synvinkel. Medan den svenska regeringen
kanske kunde godkänna ett luftbevakningssamarbete med Norge skulle en
sammankoppling med Storbritannien vara en helt annan sak. Wright re-
kommenderade en försiktig strategi:

I accordingly suggest that our best course is to allow matters to develop, as they
are doing, on the technical level between the Norweigans and the Swedes [...1
and not to raise it at the political level for the present, either here or in Stock-
holm. If all goes well the result will be that we shall get in the United King-
dom the Swedish data without any further negotiation or argument. There
would, of course, then be the risk that someone on the Swedish side would
intervene to stop it, either because they suddently awoke to what was happen-
ing, or because they had known but changed their mind and did not wish it
to continue. That hurdle we should have to take if and when the time came.
But it seems to me on general principles [...] that there is less risk of interfer-
ence with a system which is already working than of objection to instituting
a system in the first place."'

I början av september vidtalades också Air Ministry, som omedelbart ut-
tryckte sitt intresse. I ett yttrande konstaterade flygstaben att en förbindel-
se med Sverige kunde ge den brittiska luftbevakningen en bild av situatio-
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nen i luften ytterligare många hundra kilometer i ostlig riktning, en utö-
kad förvarning som i tid skulle vara av "enorm betydelse" för det brittiska
luftförsvaret."'

Utrikesledningen i London betonade samtidigt att saken tillsvidare un-
der inga omständigheter fick tas upp med varken svenska militärer eller po-
litiker. Förhoppningen var att den svensk-norsk-brittiska sammankoppling-
en skulle fullbordas på det tekniska planet i takt med att samarbetet mellan
Sverige och Norge fördjupades, utan att ett direkt brittiskt ingripande skulle
bli nödvändigt. Detta blev också vad man slutligen enades om. Samtalen
avslutades i slutet av september 1954 med ett beslut att avvakta den fortsatta
händelseutvecklingen."'

Men redan två månader senare aktualiserades saken på nytt i samband
med Hugo Larssons besök i London och Steuart Mitchells brev till Tho-
mas Pike.

Diskussioner inom Air Ministry
Hur skulle man ställa sig till den svenska flygvapenchefens väntade öns-
kemål om moderna spaningsradarstationer? Borde det svenska flygvap-
net erbjudas Type 8o-systemet på de villkor som Steuart Mitchell och Mi-
nistry of Supply föreslog? Thomas Pike gav den 26 november order till de
närmast berörda avdelningscheferna vid Air Ministry att skyndsamt utre-
da och komma med rekommendationer om hur de svenska sonderingarna
skulle bemötas."'

Storbritanniens militära myndighetsorganisation skilde sig under
1950-talet i viktiga avseenden från den svenska, ett förhållande som har
betydelse för hur informationsutbytet mellan de svenska och brittiska flyg-
vapnen ska förstås. I Storbritannien ingick flygstaben liksom marin- och
armsstaberna i speciella vapengrensministerier som stod under direkt po-
litisk ledning av en minister i den brittiska regeringen. Flygministern var
i Storbritannien chef för Air Ministry medan flygvapenchefen var chef för
flygstaben, som ingick som en enhet i ministeriet.'" I den svenska stats-
förvaltningen gjordes däremot en tydlig åtskillnad mellan regeringskansliet
och myndighetsnivån. Flygvapnet var en egen myndighet under militär led-
ning. Skillnaden innebar rent praktiskt att befattningshavare i svenska mili-
tära myndigheter kunde samarbeta och förhandla med brittiska ministerier
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som företrädare för den svenska staten, utan att den svenska regeringens
direkta inblandning var nödvändig.

Samtidigt hade de brittiska vapengrenscheferna en stark och självstän-
dig roll i förhållande till sina departementschefer. Flygvapenchefen kunde
avhandla viktiga strategiska frågor direkt med försvarsministern och led-
ningen för Ministry of Defence utan att behöva använda flygministern som
mellanhand.2" I anslutning till de stora svensk-brittiska flygplansaffärerna i
slutet av 1940-talet hade det mot denna bakgrund utvecklats en ordning där
den svenska flygvapenledningen förhandlade direkt med stabssidan i Air
Ministry och även med berörda tjänstemän inom Ministry of Supply, som
hanterade det brittiska flygvapnets teknikförsörjning och beställningar hos
den brittiska flygindustrin.2" Med det kalla krigets utbrott och bildandet av
NATO kom detta samarbete successivt att fyllas med ett allt större militärt
innehåll, bland annat ett underrättelseutbyte och förberedelser för krigstida
luftoperativ samverkan.282 Att det brittiska flygvapnet och marinen, liksom
underrättelsetjänsten, skulle tillåtas utveckla sina svenska kontakter så långt
praktiskt möjligt blev den brittiska regeringens formella linje efter diskus-
sioner i kabinettets försvarskommitte våren 1952. Förhoppningen var att ett
informellt samarbete mellan ländernas militära myndigheter skulle knyta
Sverige närmare Störbritannien och NATO, utan att politiska avtal och re-
geringskontakter skulle behövas. Bakom detta beslut fanns antagandet att
den svenska regeringen hade gett sitt tysta samtycke till kontakterna, och att
den svenska militären agerade med den politiska ledningens mandat. Lik-
som på svensk sida var det endast ett mindre antal nyckelpersoner i den po-
litiska och militära ledningen som hade full kunskap om samarbetet. Min-
istry of Supplys ledning tycks inte ha varit fullt informerad om de militära
planeringskontakterna och underrättelsesamarbetet, vilket bidrog till den
inledande förvirringen i Larssons och Fehrms kontakter med Mitchell och
Cockburn hösten 1953283

Sammantaget var detta en ordning som gav den brittiska flygstaben ett
betydande utrymme att på egen hand besluta om djupet och omfattning-
en i det militärtekniska informationsutbytet med det svenska flygvapnet.
Internt hade Air Ministry tydliga rutiner som strukturerade besluts- och
granskningsprocessen när hemlig information skulle delges organisationer
i utlandet. Alla beslut skulle till att börja med sekretesskontrolleras av flyg-
vapnets säkerhetstjänst, en enhet som sorterade under Air Ministrys under-
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rättelseavdelning. Dessutom skulle avdelningen för operativa krav, Directo-
rate of Operational Requirements, konsulteras liksom den avdelning som
ansvarade för det specifika teknikområdet, vilket inom radarområdet var
flygstabens signalavdelning som ledde planeringen av det brittiska strids-
lednings- och luftbevakningssystemet.'

I en vidare mening skedde Air Ministrys handläggning inom de ramar
som fastlagts av Exchange of Military Information Policy Committee, ett
interdepartementellt samarbetsorgan som under ledning av Ministry of De-
fence samordnade den brittiska politiken på området."'

Steuart Mitchell, som representerade Ministry of Supply i kommittal,
förutsåg tidigt att det skulle komma nya svenska sonderingar om ett utvid-
gat teknikutbyte. Tillsammans med Air Ministrys underrättelsechef Fran-
cis Fressanges hade han redan under sommaren 1954 vänt sig till kommit-
t61 för vägledning om hur man skulle se på svenska förfrågningar om ett
djupare samarbete inom framförallt robotvapenområdet.286 Ärendet var
fortfarande under behandling när Hugo Larsson träffade Steuart Mitchell i
november 1954. Larssons förfrågningar om bland annat ett samarbete runt
ramjetmotorer till en framtida svensk luftvärnsrobot möttes därför av ett
negativt besked."'

Situationen var delvis annorlunda inom det något mindre hemliga ra-
darområdet. Till skillnad från ett utvidgat informationsutbyte rörande ro-
botvapen var detta inte en bedömningsfråga som behövde underställas
EMI Policy Committee, utan frågan låg helt uppenbart inom ramarna för
vad Air Ministry hade mandat att besluta på egen hand. De upparbetade
och halvt institutionaliserade kontakterna mellan de svenska och brittiska
underrättelsetjänsterna visade åter sitt stora värde. Fressanges hade under
hösten 1954 efterträtts som underrättelsechef av Air Vice-Marshal William
MacDonald, som fick något av en nyckelroll i beslutsprocessen. Holger
Henning hade redan varit i kontakt med underrättelseavdelningen och för-
säkrat sig om att informationsutbytet fortsatte som tidigare trots bytet på
chefsposten. MacDonald fick samtidigt en orientering om samarbetet med
den svenska underrättelsetjänsten av sin företrädare i samband med över-
lämnandet."'

MacDonald ställde sig helt och hållet bakom Mitchells rekommendatio-
ner. I sitt svar till Thomas Pike pekade han bland annat på den goda svenska
sekretessen som enligt hans uppfattning gjorde det möjligt för Storbritan-
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nien att anförtro Sverige hemlig information och teknik på samma villkor
som mer gynnade NATO-stater:

Service Ministries may release to Sweden classified information graded up to
Secret, provided there is a "need to know". However, we have, in the past, been
more forthcoming to Sweden than to some of the N.A.T.O. countries, and,
from the security aspect, I consider that Sweden will afford proper protection
to any classified information or equipment released to her.'"

MacDonald menade mot denna bakgrund att det inte fanns några hinder
att ge Sverige stationen:

Type 8o Radar equipment is being released to certain N.A.T.O. countries with
a provisio that the operational use of this equipment in the U.K. C. and R. Sys-
tem is not disclosed. In view of the time interval before the proposed delivery
of the equipment, there should be no objection to releasing the Type 8o to
Sweden. By1959 models of this equipment will be in use on the Continent and
we must assume that information on the important characteristics of the set
will have become widely known by then. In view of the security standards in
Sweden, and provided a "need to know" exists, I consider there is no security
objection to disclosing information about the equipment, provided details of
its operational use in the U.K. are not divulged."'

En vecka in i december 1954 hade Air Ministry i praktiken sin uppfattning
klar sedan de tre närmast berörda avdelningscheferna hade yttrat sig posi-
tivt till Ministry of Supplys huvudrekommendationer."'

Uppdraget att ställa samman en PM med underlag till Ljungdahls besök
gick till chefen för Air Ministrys policyavdelning, Air Vice-Marshal Edward
Chilton som tidigare under hösten hade deltagit i diskussionerna om ett
eventuellt svenskt-norskt-brittiskt luftbevakningsutbyte. I sin kortfattade
strategiska analys sammanfattade han det brittiska intresset av att samar-
beta med det svenska flygvapnet."' Chilton menade att det fanns både of-
fensiva och defensiva fördelar med detta. Ur defensiv synvikel skulle ett väl
utbyggt svensk luftförsvar, med ett modernt radarsystem i botten, skapa en
"stark yttre ring av luftförsvar" som tog udden av en sovjetisk flygoffensiv
innan den nådde brittiskt luftrum.293 Offensivt skulle Storbritanniens egen
strategiska flygoffensiv mot öst samtidigt underlättas genom att ett starkt
svenskt flygvapen hindrade det som genomflygningsområde viktiga skandi-
naviska luftrummet från att hamna under fientlig kontroll.294 Air Ministrys
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analys ligger här i linje med det vi vet om den under det kalla krigets inled-
ningsskede dominerande brittiska och amerikanska synen på det svenska
luftförsvaret som en förlängning av det västliga luftförsvaret i Europa."'
Slutligen pekade Chilton också på de möjligheter till utbyte av luftbevak-
ningsinformation mellan Sverige och Storbritannien som öppnades genom
den norsk-brittiska förbindelsen. Slutsatsen blev dock densamma som tidi-
gare, nämligen att man från brittisk sida borde avvakta utvecklingen av det
svensk-norska luftbevakningssamarbetet och av politiska skäl inte ta några
egna initiativ i denna fråga. Inte heller skulle saken tas upp med Ljungdahl
vid hans kommande besök.296

Samtidigt fanns det vissa andra tekniska samordningsfrågor som man
från svensk sida faktiskt var redo att diskutera med det brittiska flygvap-
net. Larsson hade under sitt möte med Mitchell i november tagit upp frå-
gan om hur flygvapnets nya stridsledningssystem kunde anpassas till de
motsvarande system som var under uppbyggnad i Storbritannien och inom
NATO. Mer specifikt handlade det om en anpassning av systemets två vikti-
gaste gränssnitt för identifiering och kommunikation i syfte att möjliggöra
ett krigstida samarbete mellan svenska och västliga flygstridskrafter i eller
i anslutning till svenskt luftrum. Larsson hade för det första velat att de ra-
darstationer som eventuellt skulle köpas in från Storbritannien skulle vara
utrustade med ett igenkänningssystem som kunde identifiera NATO-flyg-
plan. För det andra hade han med Mitchell tagit upp frågan om huruvida
flygvapnet borde byta frekvens från VHF- till UHF-bandet för sin strids-
ledningskommunikation, ett beslut som till stor del berodde på hur Stor-
britannien och NATO skulle agera på sikt.297

Mitchell betraktade detta som rent flygmilitära angelägenheter och nöj-
de sig med att vidarebefordra Larssons frågor till Air Ministry utan varken
närmare kommentarer eller rekommendationer.298 Inte heller Air Ministry
kunde ta ställning direkt. MacDonald konstaterade i sitt yttrande att det
visserligen låg i Storbritanniens intresse att uppmuntra svenska ansträng-
ningar i denna riktning, men att det i båda fallen handlade om teknik som
utvecklats tillsammans med USA och att amerikanska myndigheter därför
måste konsulteras. Även om det beträffande igenkänningssystemet sanno-
likt inte skulle vara något problem att få amerikanskt klartecken - USA hade
nyligen vänt sig till Storbritannien med en begäran att släppa det samut-
vecklade systemet IFF Mk X till Spanien där amerikanska flygbaser var un-
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der utbyggnad - skulle ett besked troligen inte gå att ra innan Ljungdahls
besök i februari 1955. Beträffande ett möjligt frisläppande av UHF-teknik till
svenska flygvapnet ville MacDonald ytterligare undersöka vissa sekretess-
frågor avseende störskyddet innan han kunde ge ett slutgiltigt yttrande."'

Den allra viktigaste frågan, huruvida det svenska flygvapnet skulle ges
möjlighet att köpa det brittiska Type 80-systemet, hade Air Ministry dock
redan besvarat jakande. Edward Chilton avslutade sin promemoria den 7
december 1954 med konstaterandet att Ljungdahls stundande besök i Stor-
britannien sannolikt skulle visa sig fördelaktigt ur såväl "ekonomisk som
strategisk synvinkel"."'

Slutsatserna var starkt präglade av Ministry of Supplys rekommendatio-
ner. Formellt var det visserligen Air Ministry som beslutade om internatio-
nella militärtekniska samarbeten inom flygområdet, antingen på egen hand
eller inom ramen för EMI Policy Committee. Men Ministry of Supply kun-
de samtidigt i kraft av sin tekniska och vetenskapliga sakkunskap utöva ett
betydande informellt inflytande över Air Ministrys interna beslutsproces-
ser, vilket inte minst framgår av att Steuart Mitchells brev till Thomas Pike
ordagrant låg till grund för långa stycken i det underlag som flygstaben un-
der december tog fram till den brittiska flygvapenchefen.

Framgången i de svenska kontakterna med brittiska myndigheter hös-
ten 1954 var också ett resultat av att man på svensk sida hade lyckats bygga
upp ett nätverk som omfattade parallella förbindelser med personer i flera
olika nyckelbefattningar på brittisk sida. Snabbheten i den brittiska besluts-
gången berodde till stor del just på att ledande beslutsfattare inom både Mi-
nistry of Supply och Air Ministry utifrån sina olika men ändå sammanfal-
lande intressen hade kommit fram till att den svenska systemutvecklingen
borde understödjas med brittisk teknik. Sekretessfrågorna, som hade kun-
nat ställa till betydande problem, underlättades samtidigt av det förtroen-
de som byggts upp genom kontakterna mellan utrikesavdelningen och den
brittiska flygstabens underrättelseavdelning. Svenska tekniker och flygof-
ficerare skulle under de kommande åren bli allt skickligare på att utnytt-
ja denna kombination av teknisk-vetenskapliga och militära förbindelser i
kontakterna med brittiska myndigheter.
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Den svenska regeringen griper in
Efter hemkomsten till Stockholm i slutet av november 1954 informerade
Hugo Larsson regeringen om sina samtal i London. Detta skedde sanno-
likt i enlighet med rutiner som etablerats i anslutning till hans tidigare re-
sor till Storbritannien, vilket innebar att försvarsminister Torsten Nilsson
och kabinettssekreteraren vid utrikesdepartementet Arne S. Lundberg fick
personliga orienteringar, men att inga samtal fördes med utrikesministern.
Eftersom inga protokoll har påträffats vet vi inte vad som diskuterades vid
dessa tillfällen. Att utrikesministern inte fick någon föredragning av FOA-
chefen Hugo Larsson kan naturligtvis förklaras med ärendets känslighet.
Samtidigt kan denna brist på direkt kontakt ur en aspekt anses sakna be-
tydelse då försvarsministern -  och därmed formellt sett regeringen -  in-
formerats tillsammans med utrikesdepartementets högste tjänsteman.'

I slutet av november eller början av december 1954 valde dock försvars-
minster Torsten Nilsson att ta en egen kontakt med den brittiska utrikesled-
ningen genom den brittiska ambassadören Robin Hankey i Stockholm.'
Att inleda politiska diskussioner med Storbritannien om ett militärtekniskt
samarbete var som vi sett en möjlighet som hade diskuterats inom den
svenska regeringen en kort tid hösten 1953 men som aldrig resulterade i
några faktiska regeringskontakter. Att Torsten Nilsson valde att ta upp sa-
ken på nytt ska ses mot bakgrund av atomvapenfrågan som hade hamnat
på regeringens bord tidigare under hösten. I oktober 1954 hade överbefälha-
varens utredning ÖB 54 överlämnats till riksdagen. Militärledningen hade
inte öppet tagit ställning för ett svenskt atomvapen, men frågan var defini-
tivt uppe på den politiska dagordningen." Regeringen diskuterade olika
handlingsmöjligheter.30  ̀Ett lockande alternativ till en kostsam och resurs-
krävande svensk egenutveckling var att köpa atombomber utomlands, från
antingen Storbritannien eller USA. Fysikern Torsten Magnusson, som ledde
den kärnfysiska forskningen vid FOA, hade på regeringens uppdrag i no-
vember informellt sonderat möjligheterna att anskaffa amerikanska atom-
vapen med en forskarkollega verksam vid USA:s ambassad i Paris.'"

Försvarsminister Torsten Nilsson vände sig till den brittiska ambassa-
dören i Stockholm i samma ärende. Denne verkar närmast ha blivit tagen
på sängen av den svenska försvarsministerns uppriktiga fråga och valde att
svara i undanglidande ordalag, men informerade inte desto mindre utrikes-
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ledningen vid Foreign Office i London där man inte heller riktigt visste hur
saken skulle hanteras. Att Sverige skulle få tillgång till brittiska atomvapen
betraktades visserligen som fullkomligt uteslutet, inte minst mot bakgrund
av Storbritanniens samarbete med USA på området, men eftersom frågan
kom från den svenska regeringen kunde den inte helt ignoreras. Det hela
mynnade ut i att ärendet skulle tas upp till behandling vid de brittiska vice
stabschefernas nästa möte som var planerat till den 6 januari 1955. Under
samtalet med Hankey hade Nilsson även uttryckt önskemål om ett mer ge-
nerellt militärt forskningssamarbete och det var om detta som diskussio-
nerna i London huvudsakligen kom att handla."'

Uppdraget att skriva ett underlag till de vice stabschefernas möte gick
även denna gång till Edward Chilton vid Air Ministrys policyavdelning som
ännu inte hade hunnit avsluta förberedelserna inför flygvapenchefen Axel
Ljungdahls kommande besök. Torsten Nilssons samtal med ambassadö-
ren i Stockholm kom härigenom att kopplas samman med Hugo Larssons
sonderingar hos Ministry of Supply i vad som blev en improviserad brittisk
snabbgenomgång av motiven och förutsättningarna för ett svenskt-brittiskt
forskningssamarbete.307

Forskningsrådgivaren vid Air Ministry menade i en kommentar den 14
december att man borde ställa sig två grundläggande frågor innan man gick
vidare i samarbetet med svenskarna: Skulle ett djupare forskningssamar-
bete leda till några vetenskapliga fördelar för brittiskt vidkommande? Om
inte, fanns det tillräckliga politiska vinster med att ändå hjälpa svenskarna?
Att det var svenskarna som ur rent teknisk och vetenskaplig synvinkel drog
mest nytta av utbytet var uppenbart. Svenska forskningsinstitutioner hade
visserligen mycket kvalificerad personal, men hade samtidigt alltför små
resurser för att vara verkligt intressanta som samarbetspartners till brittisk
försvarsforskning. I detta avseende låg Air Ministrys slutsatser i linje med
den bedömning som Ministry of Supply hade gjort efter Cockburns och
Wheelers resa till Sverige i februari 1954.308 Möjligen kunde man ha nytta av
ett samarbete inom luftförvarsområdet där det svenska flygvapnet med sina
korta förvarningstider stod inför liknande utmaningar som det brittiska. Ett
sådant utbyte kunde i förlängningen dessutom gynna det svensk-brittiska
samarbetet inom underrättelse- och signalspaningsområdet.309

I det stora hela kunde ett tekniskt-vetenskapligt samarbete med svensk-
arna endast motiveras på politiska grunder som ett sätt att knyta Sverige
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närmare väst. Detta var också huvudslutsatsen i den promemoria som Chil-
ton presenterade den 4 januari 1955:

There seems little doubt that the Swedes have more to gain than to give in their
plea for friendly co-operation in scientific research. In the past we have found
the Swedish Services much more ready to co-operate with us than the Swed-
ish Ministers, and it is therefore encouraging that the present approach has
come from the Swedish Minister of Defence - with the hope held out by our
Ambassador that fruitful co-operation between the technical experts of the
two countries might enable him to build up among a number of Swedish Min-
isters an attitude of mind leading to a less isolationist and neutralist policy.'"

Ett problem var emellertid hur sekretessen skulle hanteras och i detta avse-
ende medförde den svenska regeringens intresse också risker. I sitt under-
lag till de vice stabschefernas möte hänvisade Chilton till ett samtal med
underrättelsechefen MacDonald, som hade pekat på vikten av att skydda de
hemliga kanaler som redan fanns till svenskarna, kontakter som han inte
ens trodde den svenska regeringen hade full kunskap om och som måste
hanteras med yttersta omsorg och diskretion:

He [MacDonald] reports that we have now got excellent undercover links with
the Swedes which we do not want either to disturb or to disclose to any persons
not at present aware of them. The Swedish Minister of Defence is probably
unaware of those. Therefore, while we agree that co-operation [...] should be
encouraged, we feel that that the contacts developed as a result of Mr. Nils-
son's approach should not be allowed to disturb or prejudice our present un-
dercover contacts. Further, for the reasons mentioned and because of Swed-
ish sensitivities, this matter will need to be handled extremely carefully.'"

Den brittiska inställningen var kluven. Å ena sidan kunde den svenska re-
geringens intresse i ett tekniskt-vetenskapligt informationsutbyte med Stor-
britannien tolkas som att den kunde tänka sig att styra om även den offi-
ciella utrikes- och säkerhetspolitiken i mer västvänlig riktning. Å andra
sidan kunde formella regeringskontakter riskera de praktiska samarbeten
som byggts upp mellan svenska och brittiska militärer de senaste åren. Ex-
akt vilka hemliga svensk-brittiska kanaler som MacDonald syftade på är
dock oklart. Sannolikt handlade det dels om hans egna kontakter med sek-
tionschefen Holger Henning och den svenska underrättelsetjänsten, dels
om den planeringskontakt som fanns mellan försvarsstaben i Stockholm
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och NATO:s nordkommando i Oslo som stod under brittisk ledning.32
Liksom Henning ville MacDonald att dessa samarbeten fortsatt skulle

skötas utan inblandning från politiskt håll. Underrättelsechefens yttrande
blev vägledande för de vice stabschefernas beslut. Vid mötet den 6 januari
1955 beslutades att svenskarna skulle erbjudas möjligheten till ett fördjupat
forskningssamarbete, ett erbjudande som emellertid inte skulle riktas till
den svenska regeringen utan genom att en "kvalificerad svensk teknisk spe-
cialist" bjöds in till Storbritannien under diskreta former. Som väntat blev
det ett negativt besked om atomvapenutvecklingen som inte kunde rymmas
ens inom ett breddat samarbete. Om och hur den svenska regeringen skulle
informeras om detta lämnade de vice stabscheferna till Foreign Office och
ambassaden i Stockholm att besluta.'"

Sammantagna ger de många turerna under vintern 1954-55 ett något för-
virrat intryck. Ingen, varken på svensk eller brittisk sida, verkar till följd av
den strikta sekretessen ha kunnat skaffa sig något riktigt grepp om händel-
seutvecklingen. Det verkar inte heller ha funnits någon samlad svensk linje
i kontakterna med britterna, utan regeringens agerande skedde delvis fri-
kopplat från de militära myndigheternas. Många viktiga frågor avhandlades
dessutom muntligt utan att samtalen tecknades ned, vilket gör det svårt att
med utgångspunkt i det bevarade källmaterialet återskapa en sammanhäng-
ande bild av vad som egentligen hände.

Slutresultatet blev i alla händelser att ett litet men viktigt steg togs i rikt-
ning mot ett djupare tekniksamarbete. I sak innebar de vice stabschefernas
beslut den 6 januari 1955 visserligen inte mycket nytt utan det formalisera-
de i stort sett endast den samarbetsform som genom personliga samman-
träffanden och ett huvudsakligen muntligt informationsutbyte gällt sedan
ett knappt år tillbaka. Samtidigt innebar det ett militärt klartecken till dis-
kussioner även inom problemområden där informationsutbytet skulle ha
en tydlig slagsida i svensk riktning, vilket skulle komma att vidga Mitchells
och Cockburns handlingsutrymme betydligt på lite längre sikt. Även om
försvarsminister Torsten Nilssons ingripande ger ett något naivt intryck
vid sidan om de svenska militära myndigheternas tålmodigt och skickligt
etablerade personkontakter inom den brittiska försvarsbyråkratin blev det
alltså inte helt resultatlöst.

Störst omedelbar betydelse hade emellertid Air Ministrys beslut att er-
bjuda svenskarna moderna spaningsradarstationer, något som i grunden
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skulle komma att ändra förutsättningarna för det svenska planeringsarbe-
tet inom SOS-utredningen. Inget av detta kände svenskarna ännu till utan
det skulle dröja ytterligare några månader fram till sommaren 1955 innan
vidden av vinterns genombrott i de brittiska kontakterna blev uppenbar för
de inblandade hemma i Stockholm.

Mitchells erbjudande
En konsekvens av det brittiska principbeslutet i januari 1955 blev ironiskt
nog att den svenska flygvapenchefen Ljungdahls planerade resa till Stor-
britannien månaden efter, som hade varit upphovet till mycket av vinterns
diskussioner, inte fick den betydelse man på svensk sida kanske hade hop-
pats.'" Britterna valde istället att meddela sitt besked genom de diskreta
tekniska kanaler som man hade beslutat skulle vara den huvudsakliga kom-
munikationsvägen till svenskarna. Detta skedde i slutet av april eller bör-
jan av maj 1955. Hugo Larsson, som uppenbarligen var den som britterna
beslutat använda sig av som kontaktman, fick någon gång vid denna tid ett
telegram från Robert Cockburn med en uppmaning att genast resa till Lon-
don. Det kortfattade meddelandet innehöll inga andra upplysningar. Lars-
son förstod emellertid, som han senare minns, genast vad det handlade om
och kontaktade försvarsdepartementet. Regeringen gav klartecken till en
resa de två första veckorna i juni.'" Larsson hoppades att resan till Stor-
britannien skulle innebära fortsatta samtal om det svenska robotvapenpro-
grammet, där utvecklingsarbetet på hemmaplan gick trögt. Dessutom ville
han diskutera SOS-utredningens arbete med brittiska specialister.'" Denna
hade under våren 1955 börjat uppvisa tydliga resultat, inte minst inom delut-
redningen LFRU där de flesta arbetsgrupper redan hade hunnit presentera
preliminära rapporter.'" En samlad delrapport väntades till sommaren.'"

Larsson tänkte sig att diskussionerna skulle ske i två steg. Till att börja
med skulle han personligen testa utredningens viktigaste slutsatser på Robert
Cockburn och Ministry of Supplys personal för att få brittiskt stöd för sys-
temfilosofin och utredningsarbetets inriktning i stort. Sedan skulle diskussio-
ner om specifika delsystem och detaljproblem vidta. Dessutom hoppades han
kunna utverka brittiskt klartecken till ytterligare möten senare under året'"

Bland de konkreta problem man från svensk sida ville diskutera domi-
nerade radarproblemen. En speciell arbetsgrupp inom LFRU hade under
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vintern och våren 1955 genomfört teoretiska studier om hur ett lågspanings-
system kunde utformas. Huvudspåret var att bygga ett system med antingen
helikopter- eller ballongburna radarstationer.' Ministry of Supply arbe-
tade med ett liknande ballongradarprojekt under täcknamnet Blue Joker
som var i ett relativt långt framskridet utvecklingsskede.3" Larsson ville
veta om Ministry of Supply även bedrev utveckling av helikopterburna ra-
darsystem och om det här fanns möjligheter till samarbete. En annan viktig
fråga var radarstationers störskydd. Studierna inom LFRU pekade samfällt
i riktning mot att möjligheten till snabb frekvensväxling, helst mellan varje
puls, i framtiden skulle vara ett krav hos spanings- och stridsledningssta-
tioner. Hur långt hade den brittiska utvecklingen kommit? Fanns det möj-
lighet att köpa radarstationer från Storbritannien med dessa egenskaper?
Slutligen tog Larsson med sig information och teknisk dokumentation om
det svenska stridsledningskalkylatorprojektet som han trodde kunde intres-
sera britterna som ett tänktbart bytesobjekt.322

Det var alltså ett brett spektrum av forskningsproblem som Larsson hop-
pades kunna diskutera med Ministry of Supplys specialister, men det skulle
visa sig att Cockburn hade ett mer specifikt syfte med sin inbjudan. Till-
sammans med Mitchell hade han under vintern fortsatt utrett de frågor
som Larsson tagit upp vid deras senaste möte i november. Ett studiebesök
hade arrangerats vid Ministry of Supplys radarteststation vid Bard Hill i
Norfolk.323 Stationen var placerad på en klippa vid havet på den engelska
Nordsjökusten ett tiotal mil norr om London. Anläggningen användes av
Ministry of Supply för tester och vidareutveckling av Type 8o-systemet till-
sammans med Radar Research Establishment i Malvern och den brittiska
industrin, framförallt huvudtillverkaren Decca Radar men också andra fö-
retag som levererade olika delsystem." Rundvandringen skedde tillsam-
mans med specialister från Ministry of Supply och följde i stort det program
som gällt under NATO-delegationens besök vid Bard Hill i oktober 1954."
Med sig hem till Stockholm fick Larsson bland annat ett detaljerat kom-
pendium som förutom en övergripande funktionell beskrivning av Type
8o-stationen, komplett med bilder och fotografier, också innehöll teknisk
information och uppgifter om prestanda och handhavande.3"

Mitchell hade dessutom ett konkret förslag till Larsson. Deras tidigare
diskussioner hade handlat om en eventuell leverans av radarstationer till
det svenska flygvapnet från 1959 och framåt, vilket också var den tidpunkt
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som Mitchell hade nämnt i sitt brev till Thomas Pike. Men Mitchell förkla-
rade nu, helt överraskande, att en radarstation fanns tillgänglig för mer eller
mindre omedelbar leverans till det svenska flygvapnet. Om ett beslut fat-
tades skyndsamt skulle denna kunna vara i drift redan mot slutet av 1956.
Sedan skulle ytterligare radarstationer kunna levereras i stadig takt under
1957 och 1958.327

Mitchell förklarade vidare att dessa stationer kunde utrustas med det av
Marconi utvecklade presentationssystemet Console 64 som fanns installerat
i Bard Hill och som dessutom ingick i de stationer som var under leverans
till det brittiska flygvapnet.' Vilket besked som Mitchell lämnade beträf-
fande identifieringssystemet IFF Mk X, den andra huvudpunkt som Larsson
tagit upp under novembermötet, är dock oklart. Flygstaben hade ännu inte
fattat beslut i frågan. Det faktum att en kortbeskrivning av systemet ingick
i den dokumentation som Larsson fick ta med sig hem till Stockholm anty-
der dock att signalerna från brittiska myndigheter inte var helt avvisande.
Markutrustning fanns installerad vid Bard Hill och det kan inte uteslutas
att en demonstration av systemet stod med i programmet för rundvand-
ringen.329 Under sin två veckor långa resa till Storbritannien hann Larsson
dessutom med ett besök vid Marconis numera permanenta radarutställ-
ning vid flygfältet Rivenhall samt rimligen ett antal möten vid Ministry of
Supply i London.'"

Att det svenska flygvapnet skulle behöva stationerna vid en relativ sen
tidpunkt - efter att den brittiska utbyggnaden var avslutad och efter att sta-
tionen hade tagits i bruk hos vissa av Storbritanniens europeiska allierade
- hade som vi sett starkt bidragit till de brittiska myndigheternas beslut att
erbjuda svenskarna Type 8o-systemet. Mitchells och Cockburns erbjudan-
de innebar att detta datum i ett slag flyttades fram inte mindre än tre år i
tiden. Det är tydligt att något hade hänt under vintern och våren 1955 som
gynnade det svenska flygvapnet. Frågan är: vad?

En bidragande orsak till de brittiska myndigheternas plötsliga bered-
villighet att sälja moderna radarstationer till det svenska flygvapnet kan
ha varit att de brittiska förhoppningarna om storskalig export till NATO
alltmer kommit på skam. Britterna trodde länge att stationen skulle bli en
standardbyggsten i den nya NATO Early Warning Chain som var under
uppbyggnad i Europa, men i takt med att planeringsarbetet fortskred hade
det blivit uppenbart att så inte skulle bli fallet. Industripolitik spelade en
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Ministry of Supply använde Bard Hill inte enbart i sitt forsknings- och utvecklingsarbete
utan också för marknadsföring.  Ett halvår innan Hugo Larssons studiebesök i juni 1955
hade en NATO-delegation förevisats anläggningen som ett led ide brittiska myndighe-
ternas ansträngningar att få Type 80 antagen som NATO:s standardradar for spaning
och stridsledning. Foto: Krigsarkivet.

stor roll i utarbetandet av systemspecifikationerna och under planerings-
processen hade de andra stora medlemsstataterna blivit varse de order som
riskerade att hamna hos den brittiska industrin."' Inte minst den ameri-
kanska staten, som var den enskilt viktigaste bidragsgivaren till infrastruk-
turfonderna, var tveksam till att utan vidare gynna den brittiska industrin
med amerikanska skattepengar. Möjligen hade dessa problem börjat visa
sig redan våren 1955.332

Förseningarna och den hårdnande internationella konkurrensen kan ha
bidragit till att det svenska flygvapnet ur Ministry of Supplys synvinkel blev
alltmer intressant som kund. Till detta kom att den brittiska industrins till-
verkning inte gick helt i takt med de militära behoven. Oberoende av och
parallellt med att serietillverkningen inleddes vid Decca Radar hade forsk-
ningsinstitutet i Malvern fortsatt att utveckla stationen. När Hugo Larsson
besökte Bard Hill i juni 1955 fanns den i inte mindre än tre olika versioner.
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Förutom den ursprungliga spaningsversionen, som nu gick under beteck-
ningen Type 8o Mark I, fanns den även i två modifierade stridslednings-
versioner med dubbla antenner monterade rygg mot rygg, kallade Type 80
Mark II och Mark III. Den senare av dessa hade dessutom en kraftigt ökad
sändareffekt. Förhoppningen var att samtliga Type 8o-stationer i det brit-
tiska radarsystemet med tiden skulle uppdateras till Mark 111.333

Samtidigt som de tekniska förutsättningarna ändrades pågick en diskus-
sion inom den brittiska militärledningen om luftförsvarets framtid, vilket
också påverkade stridslednings- och luftbevakningssystemets modernisering.
En speciell utredning hade under 1954 genomfört en analys av de strategiska
konsekvenserna av den snabba utvecklingen i riktning mot allt kraftfullare
kärnvapen. Det faktum att Sovjetunionen sedan början av 1950-talet förfo-
gade över atombomber av samma slag som den USA fällde över Hiroshima
1945 hade inte mer marginellt förändrat det brittiska flygvapnets uppfattning
att traditionellt luftförsvar av hemorten var möjligt och meningsfullt. Men
detta skulle ändras med introduktionen av vätebomber under senare delen
av 1950-talet, som skulle göra allt punktförsvar av viktigare mål meningslöst.
Slutsatsen var att ett framtida storkrig i Europa inte skulle vara tillräckligt
länge för att fienden skulle hinna rycka fram till Engelska kanalen. Luftförsva-
rets huvuduppgift skulle inte längre vara hemortsskydd, utan att hindra över-
raskande anfall mot det strategiska bombflygets baser i Storbritannien från
snabba bombplan utrustade med vätevapen. Studien, som lades fram i de-
cember 1954, var radikal inte minst eftersom den reducerade det brittiska jakt-
flyget inom Fighter Command till en underordnad roll som skydd för Bom-
ber Commands strategiska flygbaser. Förslaget innebar att att jaktflygets nu-
merär på sikt skulle reduceras med en femtedel till drygt sjuhundra flygplan
samtidigt som också radarsystemet skulle genomgå vissa nedskärningar.'"

Inga direkta besparingar skulle ske i Type 8o-utbyggnaden, men det var
sedan tidigare beslutat att antalet stationer i Storbritannien skulle minskas
med två i anslutning till att programmet styrdes om i riktning mot den ny-
are stridsledningsversionen Mark III.3" Omplaneringen hade skett hastigt,
utan att industrins produktion hade hunnit ställas om, och sannolikt gällde
Mitchells erbjudande till Larsson en av dessa avbeställda radarstationer. Mi-
nistry of Supply upphandlade radarmateriel åt det brittiska flygvapnet och
betraktade kanske en snabb försäljning till det svenska flygvapnet som ett
sätt bli av med överflödig materiel.'"

93



Hugo Larssons resa till Storbritannien i juni 1955 markerar i flera avse-
enden en brytpunkt i arbetet med planeringen och utvecklingen av ett nytt
stridslednings- och luftbevakningssystem till flygvapnet. Mitchells erbju-
dande innebar att Larsson med sig hem till Stockholm hade ett löfte om
att få köpa en modern spanings- och stridsledningsstation ur en brittisk
efterkrigsgeneration anpassad till det kalla krigets hotbild. Med de nya ra-
darstationerna följde dessutom inblickar i ett nytt sätt att organisera strids-
ledningen av jaktplan och luftvärnsrobotsystem. Möjligheterna att med en
och samma radarstation samla in underlag till både stridsledning och luft-
bevakning ledde det brittiska flygvapnet till att under 1955-56 börja studera
alternativa systemarkitekturer uppbyggda runt ett mindre antal autonoma
storradarstationer, ett arbete som på sikt skulle komma att få stor betydelse
också för det svenska flygvapnets tänkande runt utformningen av automa-
tiserade stridsledningssystem.

Det som inom flygvapenledningen tidigare hade betraktats som ett lång-
siktigt syftande och huvudsakligen teoretiskt inriktat studiearbete vid FOA
förvandlades sommaren 1955 till ett konkret anskaffningsärende med direk-
ta konsekvenser för flygvapnets ekonomi, organisation och sammansätt-
ning. För flygvapenledningen blev det därmed nödvändigt att koppla ett
starkare grepp runt planeringsprocessen, vilket den gjorde genom ett antal
nya utredningar som tillsattes under 1955-56.

I detta avseende blev Larssons besök vid Bard Hill slutpunkten och sam-
tidigt kulmen på vad som kan beskrivas som en inledande teknisk-veten-
skaplig studiefas som varade från våren 1953 till sommaren 1955 och som har
behandlats i detta och föregående kapitel. En ny utvecklingsfas tog vid som
istället kom att karakteriseras av operativa studier och utredningar under
flygvapnets ledning. Denna operativa utredningsfas kommer att behandlas
i de två följande kapitlen. Förändringarna i det svenska utredningsarbetet
och dess organisatoriska förankring avspeglade sig också i det brittiska sam-
arbetet där delvis andra nätverk successivt hamnade i förgrunden.

Mottagandet inom flygvapenledningen blev emellertid inte det omedel-
bart positiva som Larsson kanske hade hoppats på när han kom tillbaka till
Stockholm, utan Mitchells och Cockburns erbjudande visade sig tvärtom
bli upptakten till en stormig höst fylld av konflikter inom flygstaben och
flygförvaltningen.
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KAPITEL 4. A  S U I TA B L E  E A R LY  W A R N I N G  R A D A R ?

Radarutredningen, 1955-56

Inledningsvis talade det mesta emellertid för att det skulle bli en snabb
och okomplicerad anskaffningsprocess i stort sett på de villkor som Hugo
Larsson hade fått presenterat för sig vid Ministry of Supply i London. Åter i
Stockholm kontaktade han flygvapnets ledning och redogjorde för det brit-
tiska erbjudandet. Det skedde vid ett möte under senare delen av juni eller
de första veckorna i juli 1955. Närvarande var förutom flygvapenchefen Axel
Ljungdahl även flygförvaltningens souschef, generalmajor Bengt Jacobsson,
samt avdelningschef Henrik Lindgren, som ledde elektroavdelningen, den
enhet inom flygförvaltningen som skulle genomföra upphandlingen. Något
protokoll eller några minnesanteckningar från mötet har inte kunnat åter-
finnas men flygvapenledningen verkar i huvudsak ha ställt sig positiv till
en anskaffning. Redan den 22 juli skrev Larsson ett svarsbrev till Mitchell i
London i vilket han redogjorde för mottagandet:

After having discussed your proposal concerning Type 8o [.. .] we have come
to the conclusion that the station seems to fit in well with our future C & R-
system and that it would be of considerable help to the Research Institute in
developing this system if a station could be in operation at the end of 1956.
At the same time, this station could be used for fighter training and would of
course considerably increase the efficiency of the existning radar chain. The
future need of such high-power station seems to be of the order 5-7.37

Under mötet hade diskuterats ett arrangemang i stort sett enligt Mitchells
föreslagna linje, nämligen att det svenska flygvapnet först skulle införskaffa
den station som Ministry of Supply avbeställt varefter ytterligare radarsta-
tioner skulle levereras med viss fördröjning. Men innan ett slutgiltigt be-
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sked fattades ville flygförvaltningen ha mer definitiva uppgifter om pris
och leveransvillkor:

The Air Board are therefore anxious to get more information on the type 8o
and Consol 64 and to start discussions regarding price, time of delivery etc
either through Ministry of Supply or, with your permission, directly with the
concerned firms in the usual way. In any case, we naturally hope in order to
cut down the time of delivery that you will be able to let us have one of the sta-
tions already ordered for MoS - if this is at all feasible - which station could
later be replaced to you by the station ordered by us.'"

Larssons brev ger intrycket att den svenska flygvapenledningen i slutet av
juli 1955 mer eller mindre hade fattat beslut om en anskaffning och att det
bara var en tidsfråga innan kontrakten kunde undertecknas. Mitchells er-
bjudande visade sig dock ha skapat oreda i flygvapnets planer. Flygförvalt-
ningen ansvarade för flygvapnets ekonomi och materielförsörjning och det
första steget i en formell anskaffningsprocess skulle vara en beredning inom
elektroavdelningen innan saken föredrogs för flygförvaltningens souschef
och slutligen även flygvapenchefen, tillika förvaltningens högste chef. Det
var denna process som Larsson ville påskynda med sitt brev till Mitchell
som redan efter knappt tre veckor, den ii augusti, svarade att han var villig
att ta emot en svensk delegation i Storbritannien for vidare diskussioner."'
Men av oklar anledning blev detta besök inte av. Istället började alltfler kri-
tiska röster höras inom flygvapenledningen mot den enligt mångas uppfatt-
ning snabba och oplanerade satsningen på ett nytt radarsystem.

En orsak till flygförvaltningens begynnande tveksamhet var sannolikt
tidsfaktorn. Avsikten hade tidigare varit att upprustningen av flygvapnets
radarsystem skulle inledas omkring 1959, vilket hade varit utgångspunk-
ten för Larssons samtal med Mitchell i London i november 1954. Men det
brittiska förslaget, som till stor del var resultatet av ett tillfälligt glapp i den
brittiska industrins tillverkning, innebar att leveranserna skulle inledas re-
dan under 1956 eller 1957.340

Att gå vidare i samtalen med Ministry of Supply skulle alltså vara likty-
digt med att tidigarelägga moderniseringsplanerna med minst två år med
stora konsekvenser för flygvapnets ekonomi. Om man tackade nej var ris-
ken samtidigt uppenbar att man på nytt hamnade sist i kön av potentiella
kunder efter Storbritanniens allierade inom NATO. Flygvapnet stod inför
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ett svårt val: Skulle man utnyttja den öppning som Larssons brittiska kon-
takter hade skapat och direkt inleda moderniseringen av luftbevaknings-
och stridsledningssystemet? Eller skulle man hålla fast vid den ursprung-
liga tidsplanen även om man riskerade att missa ett kanske unikt tillfälle?

Erbjudandet kom dessutom vid en tidpunkt när flygvapnets ekonomi re-
dan var pressad. Sommaren 1955 pågick flera stora flygplanssatsningar. Le-
veranserna av jaktplanet Hawker Hunter till svenska flottiljer skulle snart
inledas och flera andra projekt stod på t u n '  Att nya och kostsamma ra-
darstationer köptes till priset av ett minskat antal jaktplan var något många
inom flygvapnets ledning starkt motsatte sig. Eftersom källmaterial till stor
del saknas går det inte att helt rekonstruera konfliktlinjerna inom flygva-
penledningen. Mest utbredd tycks dock tveksamheten ha varit inom flyg-
förvaltningens högsta ledning. En viktig kritik från dess sida var att en ti-
digarelagd anskaffning av nya radarstationer, utan varken ett genomarbe-
tat underlag eller tydliga behovsanalyser, riskerade att försena utvecklingen
av det framtida stridsledningssystemet samtidigt som flygvapnet band upp
sig vid radarstationer som sannolikt snart skulle vara omoderna inte minst
ur störskyddssynpunkt. Många var dessutom tveksamma till stationen på
grund av den sårbarhet som den stora och oskyddade antennen förde med
s i g . 3 4 2

Samtidigt fanns det andra flygofficerare, huvudsaldigen mellanchefer
inom flygstaben, som intog rakt motsatt ståndpunkt. De menade att en
modernisering av stridsledningssystemet inte skulle ställas mot jaktflygets
förnyelse utan hävdade att ett modernt ledningssystem i själva verket var
en nödvändig förutsättning för att flygvapnets nya jaktplansgenerationer
skulle kunna verka effektivt. Framförallt gällde detta överljudsjaktplanet J
35 Draken, som skulle börja testflygas under hösten och som enligt planerna
skulle börja levereras till flygflottiljerna i oktober 1959. Men också de flyg-
plan som skulle fylla luckan fram till dess, i första hand J 32 B Lansen och
J 34 Hawker Hunter, skulle med sina ökade flyghastigheter och topphöjder
komma att ställa betydligt högre krav på noggrannhet och precision i strids-
ledningen än man tidigare hade räknat med."' Tongivande bland dessa var
chefen för flygstabens operationsavdelning, överstelöjtnant Åke Mangård,
som hörde till en yngre generation mer tekniskt orienterade flygofficerare
som inte delade sina chefers mer traditionella uppfattning om jaktplanens
möjligheter till självständigt uppträdande. Som chef för operationsavdel-
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Ministry of Supplys erbjudande om moderna spanings- och stridsledningsradarstatio-
ner sommaren 1955 ställde frågan om det svenska luftförsvarets framtida sammansätt-
ning på sin spets. Samtidigt som kommande generationer jaktflygplan skulle bli starkt
beroende av en effektiv ledning från marken var många inom flygvapnets ledning tvek-
samma till en modernisering av stridsledningen som skedde till priset av en minskad
flygplansflotta. Bilden visar det provflygplan som SAAB tog fram under utvecklingen
av flygplan 35 Draken. Provflygningarna inleddes i oktober 1955, månaden efter att ra-
darutredningen tillsatts. Foto: Krigsarkivet.

ningen spelade han en central roll i flygvapnets taktiska utveckling och hade
i denna egenskap under lång tid argumenterat för betydelsen av en auto-
matiserad stridsledning.'

Mangård gav Hugo Larsson sin fulla uppbackning i diskussionerna med
flygförvaltningen. De förseningar som förvaltningens chefer fruktade var
enligt hans mening redan ett faktum. Snabba åtgärder var nödvändiga om
inte flygvapnets beredskap skulle bli lidande. I ett frustrerat brev till flygat-
tacMn i London sammanfattade Mangård senare under hösten situationen:

Vi befinna oss i en intensiv utredningsperiod, då det gäller att dels ta ställ-
ning till framtidens luftförsvarssystem på längre sikt, dels bestämma sig för
ev åtgärder under mellantiden. Antag att ett helt nytt automatiskt system med
computers kan vara framme först 1962-65. Det vi har nu är helt otillfredsstäl-
lande under mellantiden. Ny radarmtrl i stil med type 8o är helt nödvändig.
Jag har svårt att övertyga mina chefer här hemma om att en bestämd insats
på denna sida är oundviklig just nu. Ett motskäl, som anföres, är att man kan
försena utvecklingen av den framtida organisationen. Enligt min och många
andras uppfattning går type 8o väl in i den framtida bilden. Dess prestanda
är tillräckliga härför. Andra motskäl äro naturligtvis antennens storlek och
sårbarhet samt kostnaderna.345
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Snarare än att komma närmare en gemensam ståndpunkt skulle motsätt-
ningarna inom flygvapnets ledning visa sig öka under hösten. Det som
hade börjat som ett konkret anskaffningsärende höll gradvis på att utveck-
las till en betydligt bredare och mer principiell diskussion som i grunden
handlade om synen på luftförsvaret som system: Vilket behov av strids-
ledning hade egentligen flygvapnets kommande generationer jaktflygplan?
Hur skulle man se på kopplingen mellan stridsledningssystemet på marken
och jaktplanet i luften? Vilka krav skulle ställas på flygvapnets radarsystem
i framtiden? Detta var problem som tidigare hade diskuterats inom en smal
krets av specialister inom den FOA-ledda SOS-utredningen men som under
sommaren och hösten 1955 fick en mycket konkret ekonomisk aktualitet för
flygvapenledningen: Hur skulle flygvapnets anslag och resurser disponeras,
till nya jaktplan eller fler radarstationer?

I bakgrunden framskymtar vad som till viss del skulle kunna beskrivas
som en generationskonflikt inom flygvapnet mellan å ena sidan högre che-
fer som av tradition betraktade antalet flygplan som det främsta måttet på
flygvapnets styrka och å andra sidan en ny generation av yngre mer tekniskt
inriktade flygofficerare som var mer öppna för att avdela resurser till radar-
och stridsledningsystem på marken som ett billigare sätt att vinna slagkraft
genom att öka de enskilda jaktplanens effektivitet i luften.

Radarutredningen tillsätts
Larssons och Mangårds uppgift blev inte enklare av att de brittiska myndig-
heterna ännu inte hade gett ut komplett teknisk dokumentation om de nya
radarstationerna. I synnerhet beträffande skyddet mot störsändning fanns
det breda luckor i beslutsunderlaget mot vilka kritikerna inom flygvapen-
ledningen kom att rikta in mycket av sin argumentation."'

Under Larssons besök i Storbritannien i juni 1955 hade radarstationer-
nas skydd mot elektronisk störning varit ett av de problem som av sekre-
tesskäl hade undantagits från diskussionerna. Men mot bakgrund av de
invändningar mot en anskaffning som framförts beslutade han att göra ett
nytt försök att få tillgång till denna information. Den 23 augusti skrev Lars-
son till Mitchell och bad honom ta emot laborator Nils-Henrik Lundquist,
som stod i begrepp att resa till London den tredje veckan i september för att
delta i en konferens om informationsteori som anordnades av den teknis-
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ka högskolan Imperial College i London, för uppföljande samtal om Type
80-systemet.347

Lundquists resa till Storbritannien den andra halvan av september och
första veckan i oktober blev det första egentliga resultatet av det utvidgade
forskningssamarbete som den brittiska försvarsledningen hade gett klar-
tecken till i januari 1955. Robert Cockburn hade ordnat programmet som
bland annat omfattade ett studiebesök och samtal med brittiska specialister
vid Radar Research Establishments databehandlingslabortorium i Malvern,
en erfarenhet som gjorde starkt intryck på Lundquist.' Ett annat problem
som avhandlades var uppkomsten av "radar angels", de oförklarliga ekon
som ibland kunde skymma hela radarbilder och som allvarligt hade kom-
mit att hindra den brittiska luftbevakningens verksamhet. Medveten om
britternas intresse hade Lundquist tagit med sig en nytagen radarfilm som
tydligt visade det mystiska fenomenet i farvatten runt Gotland och som en-
ligt honom väckte "ett utomordenligt intresse" inom Ministry of Supply.'

Några djupare samtal om störproblematiken blev det däremot inte vilket
Lundquist informerade sin avdelningschef Martin Fehrm om i ett brev från
Malvern den 24 september, två veckor in i besöket:

Jag kommer tillbaka till London den 2.10, och jag har utbett mig en avskeds-
intervju med dr C den 3 eller 4. Då tänker jag höra mig för om tillgänglighe-
ten av den teknik jag sett demonstrerad i Malvern, och så tänkte jag göra ett
nytt försök i RCM-frågan [Radar Counter Measures]. Denna fråga har han,
med hänvisning till tidigare överenskomna sekretesslinjer, inte velat sätta upp
på min dagordning till någon mer detaljerad diskussion, utan han anser att vi
här själva först måste komma med någonting substantiellt, som en diskussion
kan grundas på. Jag tänkte försöka få något grepp om vad MoS kan väntas
betrakta som en sådan självständig insats, och jag tänkte också säga, att den
ställning vi kommer att ta till typ 8o-frågan i rätt stor utsträckning beror på
vilken grad och form av säkerhet vi kan få om stationens kvalité i detta avse-
ende. Jag har redan antytt detta och som svar fått en allmän försäkran om att
vi inte behöver befara att köpa en station som snabbt bli omodern, men jag
tror att jag skulle kunna komma ännu något längre.'

Att diskussioner om radarstationernas störskydd inte hade funnits med på
dagordningen var knappast oväntat. Skyddsforskningen hängde nära sam-
man med utvecklingen av offensiva störsystem och detta var information
som Ministry of Supply med tanke på sekretessen runt det brittiska strate-
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giska bombflygets egen utrustning endast motvilligt delade med sig av till
utlandet."'

Martin Fehrm var medveten om att man närmade sig ett synnerligen
känsligt område. I sitt svarsbrev betonade han att Lundquist skulle "nalkas
RCM-problemen försiktigt och endast behandla dem i anslutning till typ 8o
egenskaper i detta avseende."' Tillsvidare skulle han bara förklara att man
från svensk sida var villig "att utbyta erfarenheter på det grundläggande pla-
net" och informera Cockburn att man efter en eventuell anskaffning av ra-
darstationer kunde delge brittiska myndigheter "konkreta resultat från de
undersökningar som vi komma att göra i bl a RCM-hänseender" Fehrm
ville inte riskera det nyligen inledda samarbetet med Ministry of Supply
genom att pressa Cockburn alltför hårt, utan hoppades uppenbarligen att
denne med tiden frivilligt skulle lämna ut tillräckligt med information?"

Under tiden kärvade diskussionerna inom den svenska flygvapenled-
ningen betänkligt. Problemet var fortfarande den utbredda tveksamhet till
en ofinansierad anskaffning av nya radarstationer som fanns bland många
av flygförvaltningens och flygstabens högsta chefer. Ärendet hade under
flera veckor blivit liggande på flygförvaltningens bord utan åtgärd. Först
i mitten av september 1955 skedde en formell föredragning för flygvapen-
chefen Ljungdahl. Flygförvaltningen hade vid sammanträdet föreslagit en
kompromiss som innebar att den station som Steuart Mitchell hade erbjudit
Hugo Larsson i juni skulle köpas in men att inga ytterligare stationer sedan
skulle beställas. Detta var en lösning som egentligen inte tilltalade någon.
Dessutom hade flygförvaltningen - trots de starkt skilda uppfattningar som
fanns - valt att presentera sina rekommendationer utan att först inhämta
flygstabens synpunkter vilket fick Ljundahl att reagera. Utan en gemensam
linje inom flygvapenledningen var han inte redo att fatta något beslut utan
beordrade istället att saken skulle behandlas inom en ny utredning.355 Luft-
bevakningsinspektionens chef, överste Greger Falk, fick den zo september
1955 i uppdrag att sätta sig tillsammans med cheferna för de närmast be-
rörda avdelningarna, elektroavdelningens Henrik Lindgren och Åke Man-
gård från flygstabens operationsavdelning, och snabbutreda behovet av nya
spaningsradarstationer.'

Ljungdahls tanke var uppenbarligen att Lindgren och Mangård, under
Greger Falks oberoende ledning, skulle tvingas till ett gemensamt ställ-
ningstagande. Efter två veckors intensivt arbete lade Falk fram sin utred-
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Greger Falk (till vänster) tillträder som flottiljchef vid F n i Nyköping 1949. Till höger
syns den avgående flottiljchefen Arthur Henricson. Foto: Fn/Flygvapenmuseum.

ving i slutet av september. Tre olika alternativ hade studerats. Det första al-
ternativet innebar en fullskalig upprustning av radarsystemet i hela landet
med en anskaffning av inte mindre än nio Type 8o-stationer, kompletterade
med nickande höjdmätare. Ett andra alternativ var en mer begränsad an-
skaffning av endast tre nya stationer i den mest utsatta delen av landet, kom-
binerat med en viss upprustning och teknisk uppgradering av det befintliga
radarsystemet i resterande sektorer. Slutligen hade Falks utredning skisserat
ett minimialternativ som enbart omfattade vissa tekniska modifieringar och
ombyggnader av flygvapnets befintliga radarstationer.357

Avsikten hade varit att snabbutredningen skulle ligga till grund för ett
beslut om huruvida man skulle inleda direkta förhandlingar med britterna,
men inte heller denna gång befann Ljungdahl underlaget vara tillräckligt
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genomarbetat. Flygförvaltningen hade inte heller helt ställt sig bakom ut-
redningen utan hade vid föredragningen tvärtom uttryckt tveksamhet till
flera av förslagen. Tydligt irriterad över det bristande samarbetet mellan sta-
ben och förvaltningen beslutade Ljungdahl att Falks utredning skulle fort-
sätta i ett andra steg under hösten, denna gång med sikte på en fullständig
genomlysning av tillståndet i flygvapnets radarsystem. Eftersom flygvapen-
chefen i mitten av oktober skulle resa till USA och vara borta under flera
veckor innebar detta att besked om en eventuell anskaffning skulle kunna
komma tidigast i mitten av november 1955. Slutresultatet av mer än tre må-
naders oavbrutna diskussioner inom flygvapenledningen blev med andra
ord bara ett beslut om ytterligare veckor av utredningsarbete, med mycket
oviss utgång.'"

Mangård och Rapp reser till Storbritannien
En viktig anledning till den segdragna hanteringen inom flygvapenledning-
en var verkligen bristen på information. Hugo Larsson var fortfarande den
enda svensk som faktiskt hade sett den omdiskuterade radarstationen an-
nat än på bild och Nils-Henrik Lundquists resa till Storbritannien hade gett
lite ny information. Inte minst inom flygstaben fanns dessutom ett stort in-
tresse för hur den fungerade i den brittiska organisationen.35' Innan han
avreste till USA skrev Ljungdahl till den brittiska flygvapenchefen William
Dickson som ställde sig positiv till att ta emot två svenska flygofficerare för
ett studiebesök.'"

Mangård fick i uppdrag att leda en delegation till Storbritannien den an-
dra veckan i november 1955.361 Med till Storbritannien följde dessutom ope-
rationsavdelningens stridsledningsspecialist, kapten Gudmund Rapp, som
vid denna tid redan hade hunnit med flera besök vid det brittiska flygvap-
net. Den senaste resan hade skett i december 1954 och redan vid detta till-
fälle hade Rapp fort vissa diskussioner om Type 8o-systemet med brittiska
officerare. Sannolikt var detta första gången man hörde talas om stationen
på svensk sida. Men huvudsyftet med resan hade varit att studera den brit-
tiska stridsledarutbildningen och Rapp hade bland annat besökt företaget
Solartron som tillverkade radartrainers.362 Med sig hem till Stockholm fick
han dessutom ett dokument med instruktioner om NATO-terminologi för
jaktstridsledning som under våren 1955 skickades runt till alla svenska flot-
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tiljer för att ingå som ett moment i utbildningen av flygofficerare."'
Att det var just Mangård som Ljungdahl valde att skicka till Storbritan-

nien var ingen tillfällighet. I egenskap av chef för flygstabens operationsav-
delning ansvarade Mangård för flygvapnets operativa krigsplanering och i
denna roll ingick även att etablera förbindelser med kollegor i utlandet, per-
sonkontakter som skulle vara till nytta i fredstid men som framförallt skulle
fylla en viktig sambandsfunktion i en eventuell krigssituation.364 Ljungdahl
hyste liksom företrädaren Nordenskiöld ett stort förtroende för Mangårds
sociala skicklighet och hade gett honom fria tyglar att bygga upp de ut-
landskontakter han mot denna bakgrund betraktade som nödvändiga. Se-
dan han tog över ledningen för operationsavdelningen 1952 hade Mangård
hunnit skapa sig ett omfattande internationellt kontaktnät och han svarade
personligen för mycket av flygstabens informationsutbyte med de brittiska
och amerikanska flygvapnen."' Dessutom hade operationsavdelningen vis-
sa underrättelsefunktioner inom flygstaben med egna band till bland annat
det brittiska flygvapnets underrättelsetjänst, oberoende av de som byggts
upp av förvarsstabens utrikesavdelning.'" Ljungdahls tanke var uppenbar-
ligen att Mangård skulle utnyttja sina brittiska kontakter till att för radarut-
redningens räkning skaffa fram information om den nya planerade brittiska
radarorganisationen, vilket var precis vad som skedde.

Omedelbart efter att han fatt order att resa började Mangård aktivera
sitt brittiska nätverk.367 I början av oktober skrev han till Air Commodore
Patrick Dunn vid RAF Fighter Command, det brittiska jaktflygets högkvar-
ter i Stanmore utanför London. Patrick Dunn var en lovande flygofficer som
steg snabbt i graderna inom det brittiska flygvapnet. Senare skulle han bland
annat komma att tjäna som biträdande flygminister i Harold MacMillans
konservativa regering, men vid 1950-talets mitt befann han sig fortfarande i
skiktet alldeles under de absoluta topposterna. De hade lärt känna varandra
i samband med att Dunn tidigare under året besökte Sverige tillsammans
med en brittisk flygvapendelegation till vilken Mangård hade varit knuten
som svensk sambandsofficer. Med en befattning som chef för operations-
avdelningen vid Stanmore hade Dunn en position som i många avseenden
liknade Mangårds inom den svenska flygstaben, med bland annat ansvar
för vidareutveckling och drift av det brittiska stridslednings- och luftbevak-
ningssystemet. Dunn lovade att ta emot Mangård och visa honom "motsva-
rande" det han själv hade fått se av den svenska organisationen."'
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Åke Mangård (till höger) tar emot en amerikansk pressdelegation på F 9 i Säve utanför
Göteborg 1959. Foto: Krigsarkivet.

En annan brittisk kollega som Mangård kontaktade var Air Commodo-
re John Grandy, som ledde utbildnings- och testverksamheten vid Central
Fighter Establishment (CFE) i West Raynham och som var Dunns företrä-
dare vid Stanmore.369 Grandy hade besökt Sverige i november 1953 och hade
själv varit värd när luftbevakningsinspektören Greger Falk besökte Storbri-
tannien följande sommar. I sin reserapport konstaterade Falk att Grandy
och de andra brittiska officerare han träffat under sin rundresa hade varit
synnerligen öppna och tillmötesgående och att de hade haft tillstånd att visa
honom praktiskt taget allt han ville se.'" Däremot hade han inte fått veta
speciellt mycket om vad britterna "planerade för framtiden i fråga om en
automatiserad, elektronisk uppföljning av luftläget" och "kalkylatorer för
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stridsledningen", vilket han emellertid trodde handlade mer om att de inte
hade kommit speciellt långt vad gäller praktiska metoder än om en vilja att
hemlighålla centrala delar av systemet."' Falk och Grandy hade varit ense
om att det ömsesidiga utbytet av erfarenheter inom stridslednings- och luft-
bevakningsområdet skulle fortsätta, närmast genom att en brittisk och en
svensk flygofficer skulle kommenderas till några månaders växeltjänstgö-
ring i det andra landets organisation."'

Mangård hoppades att ett samtal med Grandy, som nu vid West Rayn-
ham hade uppgifter som var mer renodlat inriktade mot den tekniska och
taktiska förnyelsen av det brittiska luftförsvaret, skulle kunna ge inblickar i
hur en automatiserad stridsledningsorganisation kunde utformas."' Hugo
Larsson visste för sin del vilken betydelse operationsavdelningens resa hade
för flygvapnets anskaffningsprocess och utrustade bland annat Mangård
med ett personligt rekommendationsbrev till Steuart Mitchell i syfte att un-
derlätta samtalen med Ministry of Supply och industrin.374

Air Ministry hade ordnat ett intensivt program for de svenska flygoffi-
cerarna som bland annat omfattade besök vid nyinvigda radarstationer.375
Trots att utbyggnaden hade inletts ett år tidigare fanns vid tiden för det
svenska besöket i november 1955 ännu bara fyra Type 8o-stationer i opera-
tiv drift i det brittiska radarsystemet, samtliga placerades i de mest sanno-
lika inflygningsriktningarna utmed den engelska ostkusten.376 Efter inle-
dande samtal vid Air Ministry i London den 14 november fick de svenska
officerarna besöka två av dessa anläggningar, radarstationerna vid Beachy
Head och Bempton, tillsammans med experter från det brittiska luftförsva-
rets högkvarter i Stanmore. Det mest intressanta under resan, och det som
skulle få de mest direkta konsekvenserna för de följande månadernas ut-
redningsarbete på hemmaplan, var den inblick i de brittiska planerna som
svenskarna fick genom samtalen med de brittiska officerarna. Beachy Head
och Bempton var speciellt utvalda för att illustrera hur den nya radarstatio-
nen kunde användas operativt i en moderniserad radarorganisation. Medan
Beachy Head fyllde en traditionell funktion som luftbevakningsradarsta-
tion, sammankopplad med en ledningscentral inne i landet, hade stationen
i Bempton tilldelats en mer självständig roll i systemet och användes även
för stridsledning av jaktplan med totalansvar för en egen sektor av det brit-
tiska luftrummet.377 Att radarstationerna kunde utnyttjas mer autonomt till
både stridsledning och luftbevakning inom ett visst geografiskt område var
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en tanke som gjorde starkt intryck på Mangård och Rapp och som skulle
komma att prägla mycket av de fortsatta diskussionerna inom radarutred-
ningen under vintern 1955-56.3"

De sista dagarna gick till diskussioner om leverans med industrin. Innan
den svenska delegationen avreste till Storbritannien hade chefen för Decca
Radar, Edward Fennessy, besökt Stockholm under några dagar i slutet av
oktober för att personligen informera flygvapnet om villkoren för en even-
tuell anskaffning.'" Fennessy gav i stort sett samma villkor som Steuart
Mitchell presenterat i juni 1955. Eftersom den närmast aktuella radarstatio-
nen ingick i en tillverkningsserie som hade beställts av Ministry of Supply
skulle leveranserna kunna inledas redan till sommaren, vilket med en le-
veranstid om nio månader innebar att de skulle kunna vara i drift till våren
1957. Därefter skulle eventuella ytterligare stationer kunna levereras i snabb
takt under 1957-58. Installationen i Storbritannien gjordes vanligen av Dec-
cas personal som överlämnade stationerna färdiga till flygvapnet, men för
att svenskarna skulle lära sig montering och reparationer menade Fennessy
att detta arbete borde göras av svensk personal under övervakning av brit-
tiska specialister.'"

Industrisamtalen fortsatte i Storbritannien med besök vid Decca och
Marconi som tillverkade presentationssystemet. I anslutning till dessa ord-
nade Ministry of Supply även ett besök vid Radar Reserarch Establishment
i Malvern, innan de svenska officerarna återvände till Stockholm i slutet av
november."'

Ljungdahl övertygas
Medan operationsavdelningens officerare studerade det brittiska radarsys-
temet fortskred i Stockholm arbetet med den förlängning av radarutred-
ningen som flygvapenchefen Axel Ljungdahl hade beordrat efter den miss-
lyckade föredragningen i slutet av september 1955. Ljungdahl hade inte ställt
sig helt avvisande till en anskaffning av nya radarstationer, utan hans syn-
punkter och kritik hade huvudsakligen handlat om det enligt hans mening
bristande kunskapsunderlaget och oklarheterna om vilket operativt behov
som egentligen fanns. Men andra ledande flygofficerare var mer uttalat ne-
gativa och motsatte sig varje satsning som skedde till priset av ett minskat
antal stridsflygplan.
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Greger Falk och de andra inom radarutredningens ledning visste dock att
det var flygvapenchefens uppfattning som till sist skulle bli utslagsgivande
och inriktade sin argumentation mot att visa att nya spanings- och strids-
ledningsradarstationer - trots kostnaderna - skulle leda till en ökning av
luftförsvarets samlade effekt. För att denna tanke skulle kunna ledas i bevis
behövdes en ny infallsvinkel till problemet, vilken utredarna trodde kunde
finnas i en mer matematisk och kvantitativ analysmetodik. I radarutred-
ningens arbete engagerades under hösten 1955 därför flygstabens opera-
tionsanalysgrupp med uppdrag att matematiskt modellera det svenska flyg-
vapnets förvarnings- och stridsledningsproblem. Till utredningen adjung-
erades dessutom Nils-Henrik Lundquist, som tidigare under hösten hade
sammanställt en delrapport med de viktigaste slutsatserna av arbetet inom
LFRU vilken nu användes som underlag till radarutredningen.3B2

Flygstabens operationsanalysgrupp hade bildats 1951 med uppgift att stöt-
ta flygvapenledningen med kvalificerat utredningsarbete. Som vetenskaplig
ledare hade flygvapnet rekryterat professor Lamek Hulthhn vid Kungliga
tekniska högskolan i Stockholm (KTH), en av landets ledande matemati-
ker och som i sin egenskap av professor i tillämpad matematik personli-
gen varit starkt drivande i etableringen av operationanalysen som metod i
Sverige."' I mitten av 1950-talet sammanträdde gruppen regelbundet med
en eller ett par veckors mellanrum och mellan mötena arbetade teknolo-
ger och forskningsassistenter vid KTH under hans ledning med problem
som formulerats tillsammans med flygstabens officerare.384 Att studera och
optimera radarsystem hade varit ett viktigt forskningsfält när operations-
analysen etablerades som metod i Storbritannien vid 1930-talets slut och
liknande problem kom att dominera verksamheten inom det svenska flyg-
vapnet.'" I en uppmärksammad rapport hade HultMns grupp i mars 1952
bland annat lyckats påvisa svenska flygbasers sårbarhet vid låghöjdsanfall,
vilket ledde till diskussioner inom flygvapenledningen.'" Gruppens med-
verkan i radarutredningen var dock första gången som den fick möjlighet
att tillämpa sina metoder i stor skala och ta ett samlat grepp runt flygvap-
nets stridslednings- och luftbevakningssystem.

Inom flygvapenledningen var det operationsavdelningen som hade den
mest omedelbara nyttan av operationsanalytikernas tjänster. Gudmund
Rapp deltog regelbundet i arbetet som flygstabens representant.367 Grup-
pens arbete åt radarutredningen hösten 1955 bestod huvudsakligen i att ta
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fram matematiska modeller som kunde illustrera jaktflygets beroende av
en effektiv stridsledningsorganisation. Underlaget bestod av statistik som
hade samlats in under tredje flygeskaderns höstövning i september."' En-
ligt flygstabens analyser skulle det allvarligaste hotet inom en snar fram-
tid komma från snabba bemannade bombplan som enskilt eller i mindre
enheter gjorde sin anflygning på mycket höga höjder upp till 20 kilome-
ter. Grundtaktiken mot detta hot var att ha jaktflyget i högsta beredskap på
framskjutna baser nära kusten.'" Startorder skulle skulle ges av jaktleda-
ren i sektorns luftförsvarscentral när luftbevakningen upptäckte fientliga
förband på väg mot svenskt luftrum. Stridsledningen i form av centralens
radarjaktledare skulle sedan leda jaktförbanden till kontakt och skjutläge.
Målet var att det fientliga förbandet skulle ha bekämpats innan det nådde
den svenska kusten."'

Radarutredningen delade mot denna bakgrund upp det svenska luft-
rummet i zoner enligt en modell som utarbetats inom OA-gruppen un-
der ledning av Gudmund Rapp."' Om jaktflyget skulle hinna komma till
kontakt och skjutläge innan fienden nådde svenska mål måste startorder
enligt radaruttredningens beräkningar ges som allra senast 25o kilometer
från flygvapnets baser. Detta innebar att "beslutslinjen" vid flyganfall mot
Stockholm i praktiken gick inne i sovjetiskt luftrum längs med den baltiska
kusten."' Med utgångspunkt i beslutslinjen kunde sedan flera "kontakt-
linjer" beräknas som förutom fiendens hastighet och flyghöjd berodde på
jaktplanens fart- och stigprestanda."'

Syftet med modellen var att formulera olika operativa krav på radarsta-
tionerna beroende på deras specifika uppgifter i radarsystemet. En luftbe-
vakningsstation, som skulle ge informationsunderlag till jaktledarens in-
satsbeslut i luftförsvarscentralen, borde ha en räckvidd som sträckte sig
minst ett antal mil bortom beslutslinjen, ett krav som radarutredningen
formellt fastställde till 34o kilometer. En stridsledningsradar som skulle
leda jaktplanen till kontakt behövde inte ha lika lång räckvidd men måste
samtidigt ge mycket noggrannare information, inte minst om den skulle
ge underlag till en elektronisk stridsledningskalkylator inom ramen för ett
automatiserat stridsledningssystem.394

Sammantaget visade radarutredningens jämförelse mellan de operativa
kraven och kapaciteten hos flygvapnets radarsystem på stora och allvarliga
brister inom de flesta områden. Stridsledningsradarstationen PJ-21 hade
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mot Stockholm. Foto: Krigsarkivet.

otillräcklig räckvidd och noggrannhet, höjdmätningssystemets kapacitet
var för låg samtidigt som luftbevakningsradarstationerna PS-16 och PS-41
var mycket känsliga för störsändning.'" Målet hade tidigare varit att ha ett
nytt automatiserat stridsledningssystem i bruk till dess Drakens första ge-
neration kom ut på flottiljerna under 196o-61. Men enligt radarutredning-
ens bedömning var detta knappast möjligt. Istället talade det mesta för att
ett sådant system kunde vara i operativt skick först omkring 1965, dvs. mot
slutet av den första Drakengenerationens livslängd.'" En bakomliggande
trend var dessutom introduktionen av jetdrift hos attack- och bombflyget
som gjorde att jaktflygets hastighetsövertag snart skulle vara borta, vilket
ytterligare underströk behovet av effektiv ledning från marken.

Att rusta upp flygvapnets befintliga radarsystem, bland annat genom att
konstruera en ny antenn till luftbevakningsstationen PS-41, hade lyfts fram
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som ett möjligt alternativ till nyanskaffning av Greger Falks snabbutredning
i september 1955. Men denna lösning avvisades helt av radarutredningen tre
månader senare.39' Analyserna pekade på så allvarliga brister att helt nya
spanings- och stridsledningsstationer skulle behövas de kommande åren.
Men det avgörande problemet kvarstod: Kunde en nyanskaffning av radar-
stationer i stor skala motiveras även om den skedde till priset av ett mins-
kat antal jaktflygplan?"'

Hela det sista avsnittet i radarutredningens rapport, som fick rubriken
"Synpunkter på avvägningen inom jaktförsvaret", ägnades åt en diskussion
av denna fråga.'" Även här utnyttjade radarutredningen kvantitativa och
statistiska metoder för att underbygga sina resonemang. Tillsammans med
flygstabens operationsanalytiker hade Gudmund Rapp tagit fram en ana-
lysmodell där det svenska jaktförsvarets samlade effektivitet uttrycktes ma-
tematiskt som sannolikheten att ett anfallande flygplan blev nedskjutet:

Det naturliga måttet på jaktförsvarets effektivitet bör vara en storhet som
anger, i vilken utsträckning jakten lyckas ingripa mot inflygande företag. Ett
adekvat mått i detta avseende torde vara "sannolikheten för att ett inflygande
företag blir nedskjutet". Denna sannolikhet skall vara så hög som möjligt. Är
denna sannolikhet för ett visst fall t ex lika med 5o % kan man sålunda förvänta
sig att hälften av de fi [fientliga] inflygande fpl [flygplanen] blir nedskjutna.
Detta mått kan även utsträckas att innebära sannolikheten för nedskjutning
av fi fpl före en viss punkt eller linje."'

Sannolikheten för nedskjutning kunde sedan brytas ned och matematiskt
formuleras som produkten av en rad delsannolikheter, motsvarande de oli-
ka stegen i ett stridsledningsförlopp:

Sannolikheten för att ett inflygande företag blir nedskjutet - kallas i fortsätt-
ningen för P -  är sammansatt av en rad delsannolikheter. För att nedskjut-
ning av fi fpl skall kunna ske måste nämligen följande förutsättningar vara
uppfyllda.
1. Lbev [luftbevakningen] måste upptäcka och rapportera företaget i tid. San-

nolikheten för att så skall ske kallas Pu.
2. Ett jaktförband måste finnas tillgängligt för start eller i luften och en rrjal

[radarjaktledare] med utrustning måste vara ledig. Motsvarande samman-
satta sannolikhet kallas Pt.

3. Jal [jaktledaren] måste ge startorder i tid, vilket också kan innebära att han
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måste ha gett order om högsta beredskap i tid. Motsvarande sannolikhet
benämnes Pj.

4. Rrjal måste leda det insatta förbandet till kontakt. Sannolikheten härför
kallas Pr.

5. Ff [flygföraren] måste manövrera sitt förband från kontakt till skjutläge.
Sannolikheten för detta kallas Ps.

6. Ff måste från skjutläget skjuta ned det fi fpl. Motsvarande sannolikhet be-
nämnes Pm.

Sannolikheten för att ett fi inflygande fpl nedskjutes blir då P = Pu x Pt x Pj
x Pr x Ps x Pm."'

Denna matematiska modell av en luftstrid kan närmast betraktas som ett
skolboksexempel på hur operationsanalysens statistiska metoder vid denna
tid nyttjades till att beskriva och kvantifiera avancerade problem inom det
svenska försvaret. Men som operationsanalysen användes inom radarut-
redningen var syftet snarare retoriskt än analytiskt. Fördelen med model-
len ur radarutredningens synvinkel var framförallt att den tydligt och pe-
dagogiskt visade hur jaktflygplanen i luften och stridsledningssystemet på
marken tillsammans bildade ett tätt integrerat system. Eftersom alla delsan-
nolikheter i lika grad bidrog till det önskade slutresultatet, nämligen att det
fientliga flygplanet blev nedskjutet, blev slutsatsen att flygvapnets resurser
borde kanaliseras till de delar av stridsledningskedjan där de gjorde mesta
möjliga nytta till lägsta möjliga kostnad.402

Implicit innebar resonemanget en svidande kritik mot flygvapnets tidi-
gare alltför ensidiga prioritering av kostsamma jaktplan medan de relativt
billiga ledningssystemen hade försummats. Genom att presenteras som ma-
tematiska och statistiska "sanningar" kunde dessa slutsatser kommuniceras
till flygvapenledningen på ett klart och tydligt men samtidigt inlindat sätt,
utan att udden i resonemanget nödvändigtvis behövde uppfattas som rik-
tad mot tidigare åtgärder och beslut.403

Slutsatsen att det svenska jaktförsvaret var felaktigt balanserat, med en
slagsida mot kostsamma jaktplan, kunde dessutom underbyggas genom
internationella erfarenheter.404 Att illustrera jaktflygets effektivitet med ett
procenttal som visade sannolikheten för nedskjutning var en metod som
under lång tid hade utnyttjats inom det brittiska flygvapnet, där inte minst
effekten av det tyska jaktflyget hade gett ett tydligt avtryck i det brittiska
bombflygets egna förluster under luftoffensiven mot Tyskland 1942-45. Un-
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Flygvapnets grundtaktik mot snabba bombflygplan var att hålla jaktflyget i hög be-
redskap på baser nära kusten. Bilden visar J 29 Tunnan i startberedskap i berghangar.
Foto: Krigsarkivet.

der sitt besök i Storbritannien i november 1955 hade Mangård och Rapp
kunnat diskutera operationsanalystisk metodik med brittiska specialister.'
Patrick Dunn, som arbetade med analyser inom det brittiska flygvapnet,
hade bland annat försett dem med statistik som tagits fram av RAF Figh-
ter Command i anslutning till luftförsvarsövningen "Beware" i september
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1955 under vilken spanings- och stridsledningsstationen Type 8o för första
gången hade testats tillsammans med Hawker Hunter-jaktplan."'

Erfarenheterna från denna övning gav vid handen att ett modernt och
balanserat jaktförsvarssystem kunde ge nedskjutningssannolikheter på up-
pemot 6o procent vid flyganfall riktade mot Storbritannien."' Det innebar
en kraftig förbättring av jaktflygets chanser även mot mycket kvalificerade
bombplan på höga höjder. Mangård och Rapp menade att något liknande
var inom räckhåll även för svensk del."'

Hur mycket effektivare skulle jaktförsvaret bli med nya spaningsradarsta-
tioner? Eftersom Mangård och Rapp inte hade fått närmare uppgifter om
hur de underliggande delsannolikheterna bakom de brittiska siffrorna hade
beräknats menade de att den brittiska statistiken borde nalkas med viss för-
siktighet."9 Men vissa tydliga slutsatser var ändå möjliga att dra. Inte minst
var det uppenbart att även en liten omfördelning inom ramen för flygvap-
nets budget kunde ge stora effekter. Under den kommande tioårsperioden
mellan 1955/56 och 1964/65 fanns i flygvapnets budget 1800 miljoner kronor
avsatta till anskaffning av nya jaktflygplan, 234 miljoner till flygfältsarbeten
men endast 5o miljoner kronor till anskaffning av nya radarstationer. Om
satsningen på radarstationer dubblerades till ioo miljoner skulle detta ge
utrymme att skaffa in ett tiotal nya spaningsradarstationer samtidigt som
antalet jaktplan inte behövde minska med mer än marginella tre procent.
Sammantaget skulle denna omdisponering, enligt radarutrednings beräk-
ningar, betyda att jaktförsvarets effektivitet ökade med i storleksordningen
4o procent.'"

I slutet av december 1955 presenterades radarutredningens rapport för
flygvapenchefen Ljungdahl. Radarutredningen hade visserligen tillsatts
som en direkt konsekvens av det brittiska erbjudandet till flygvapnet om
spaningsradarstationer, men det innebar inte att det saknades alternativ till
den brittiska Type 8o-stationen. Henrik Lindgrens elektroavdelning hade
sedan tidigare ett omfattande samarbete med den franska radartillverkaren
CSF och hade under vintern 1955 inlett diskussioner om en eventuell an-
skaffning av en volymetrisk (tredimensionell) spaningsradarstation som fö-
retaget hade under utveckling."' Med prestanda snarlik de brittiska statio-
nernas kunde den billigare och tekniskt sett mer moderna franska stationen
vara ett konkurrenskraftigt alternativ. Ett problem var dock att antennen
i sitt ursprungsutförande inte uppfyllde flygvapnets fordringar. Samtidigt
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var det oklart när en ny antenn kunde vara konstruerad och leveransklar.412
I vilken utsträckning som en anskaffning av den franska stationen på

allvar faktiskt diskuterades är oklart. Möjligen togs den med i underlaget
enbart för att ge en bild av alternativen. Flygstaben gjorde i alla händelser
klart att det var den brittiska Type 8o-stationen man ville ha och det som
slutligen fällde avgörandet var att denna till skillnad från den franska redan
fanns i drift i stor skala."

Radarutredningen rekommenderade att man skulle införskaffa den ra-
darstation som Mitchell hade erbjudit Larsson i juni 1955. Däremot tog ut-
redarna, något förvånande, inte ställning till huruvida eventuella ytterliga-
re radarstationer senare skulle köpas in utan valde istället att skjuta detta
beslut på framtiden." Ljungdahl, som till sist hade fått den grundliga ut-
redning han ville ha, gav klartecken och flygförvaltningen kunde slutligen
teckna ett kontrakt med Decca Radar, vilket skedde vintern 1956.4'5

Atomvapnen och systemets balans
Radarutredningens oväntat försiktiga slutsatser ska ses i ljuset av Mangårds
och Rapps kontakter med Patrick Dunn och andra brittiska specialister i
november 1955, samtal som hade gett dem inblickar i en helt ny och radi-
kalt annorlunda systemarkitektur som höll på att tas fram inom den brit-
tiska flygvapenledningen. Eftersom tiden inte hade räckt till för att arbeta
in erfarenheterna från Storbritannien i radarutredningens rapport - som
presenterades bara veckor efter deras hemkomst - ville de att arbetet skulle
fortsätta i ett andra steg med sikte mot att undersöka hur den nya brittiska
systemfilosofin kunde tillämpas i ett svenskt sammanhang:

De erfarenheter, som nyligen i samband med studiebesök gjorts beträffande
det engelska stridsledningssystemet, böra ligga till grund för en närmare ut-
redning om hur vårt stridsledningssystem bör organiseras. Innan detta är
klart, kan icke frågan om antal och typ av i luftförsvaret ingående radarsta-
tioner avgöras.416

Ljungdahl gav klartecken även till detta. Det som ursprungligen hade varit
avsett som en snabbutredning med uppgift att ta ställning till det brittiska
erbjudandet om moderna spaningsradarstationer växte under vintern 1956
till en bred utredning som behandlade hela radar- och stridsledningsorga-
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nisationens framtid. Det gällde närmast att ta ställning till huruvida de nya
stationerna kunde inordnas i flygvapnets befintliga radarorganisation el-
ler om det dessutom behövdes en mer grundläggande omplanering av hela
stridslednings- och luftbevakningssystemet.417

Flera faktorer talade för ett mer decentraliserat system efter brittisk mo-
dell. Det skulle vara enklare, billigare att bygga upp, mindre personalinten-
sivt och bättre anpassat till egenskaperna hos den nya generation spanings-
och stridsledningsradarstationer som flygvapnet stod i begrepp att intro-
ducera.4" Men det var inte i första hand de möjliga ekonomiska vinsterna
utan snarare de taktiska fördelarna med ett decentraliserat stridslednings-
system som intresserade operationsavdelningens officerare. Det var fram-
förallt en fråga som stod i centrum under radarutredningens fortsättnings-
skede, nämligen hur stridsledningssystemet kunde anpassas till ett flygkrig
utkämpat med taktiska atomvapen.

Inrikespolitiskt hade planerna på ett svenskt atomvapen kommit att ut-
vecklas till en av 1950-talets mest kontroversiella och omdebatterade strids-
frågor. Möjligheterna att utveckla ett svenskt atomvapen hade diskuterats
internt i slutna politiska och militära kretsar sedan slutet av 1940-talet men
den offentliga samhällsdebatten tog verklig fart först sedan militärledning-
en på hösten 1954 indirekt tagit ställning för en anskaffning. En forsknings-
satsning bedrevs redan i samarbete mellan halvstatliga AB Atomenergi och
FOA syftande till en gemensam utveckling av atomteknik för civila och
militära tillämpningar. Från och med våren 1955 debatterades frågan regel-
bundet i riksdagen och i offentliga sammanhang. Av riksdagspartierna tog
högerpartiet tydligast ställning för en anskaffning medan folkpartiet och
bondeförbundet var mer tvekande. Socialdemokraterna var internt delade
med tunga regeringsföreträdare på båda sidor om konfliktlinjen. Endast
kommunisterna var emot hela projektet.4"

Frågan splittrade också den svenska militärledningen i olika läger. Den
brittiska och amerikanska krigsplaneringen hade sedan 1950-talets början
successivt lagts om i riktning mot strategisk avskräckning med atomvapen
som ett sätt att neutralisera det massiva sovjetiska övertaget i fråga om kon-
ventionella stridskrafter i Europa. Doktrinen om "massiv vedergällning"
innebar att varje sovjetiskt angrepp mot ett västallierat land skulle mötas
med en fullskalig strategisk flygoffensiv med atomvapen.'"

Detta ledde i USA och Storbritannien till en kraftig utbyggnad av de stra-
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tegiska flygstridskrafterna, till stor del på de andra vapengrenarnas bekost-
nad.4" Som historikern Wilhelm Agrell har påpekat framstod ett liknande
scenario som högst sannolikt även i ett svenskt sammanhang varför inte
minst den svenska marinledningen fruktade konsekvenserna av ett politiskt
anskaffningsbeslut. Inom flygvapnets officerskår var den helt dominerande
uppfattningen vid 1950-talets mitt däremot att det svenska försvaret kunde
och borde utrustas med egna atomvapen.'"

En tongivande förespråkare för ett svenskt atomvapen inom flygvapnet
var operationsavdelningens västorienterade chef Åke Mangård som tagit
starkt intryck av de brittiska och amerikanska tankegångarna och som med
flygvapenledningens goda minne dessutom tog aktiv del i den offentliga
debatten. I november 1955 skrev han i idétidskriften Ny Militär Tidskrift
en uppmärksammad debattartikel med titeln "Atomvapnen och vårt för-
svar".4" Mangård var insatt i den internationella utvecklingen genom sina
kontakter i Storbritannien och USA och deltog dessutom i flygvapnets in-
terna studier av hur ett eventuellt svenskt atomvapen kunde användas tak-
tiskt och operativt. Dessa insikter bildade grunden i Mangårds artikel. Man-
gård utgick från att atomvapen med allra största sannolikhet skulle komma
till användning i en supermaktskonflikt och att de skulle bli avgörande för
krigets utgång. För svenskt vidkommande borde slutsatsen av detta bli att
skyddet mot en fientlig flygoffensiv prioriterades upp medan invasionsho-
tet över hav och land tonades ned.'"

Flygvapnets doktrin borde i alla delar anpassas till vad atomvapnen inne-
bar i form av möjligheter och begränsningar. Till att börja med kunde den
offensiva delen av luftförsvaret, attackflyget, om det utrustades med atom-
vapen effektivt försvaga angriparens flygstridskrafter genom förebyggande
anfall mot flygbaser och andra viktiga installationer på fiendens eget ter-
ritorium. Atomladdade jakt- och luftförsvarsrobotar kunde samtidigt be-
tydligt öka effekten av det defensiva luftförsvaret. Slutligen borde den pas-
siva delen av luftförsvaret i form av flygvapnets telekommunikationer, bas-
organisation och stridsledningssystem utformas för att kunna stå emot ett
fientligt angrepp med atomvapen.425

Det måste nog betraktas som uteslutet att Mangård inte på förhand skul-
le ha sökt stöd hos sina chefer inom flygvapnet innan artikeln publicera-
des. Möjligen skrev han den rent av på uppdrag av flygstabens ledning. Det
strategiska perspektivet var detsamma i radarutredningens andra rapport
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som presenterades av Greger Falk, Henrik Lindgren och Åke Mangård den
17 februari 1956.426 I den första rapporten den 21 december 1955 hade radar-
utredningen argumenterat för en bättre balans mellan jaktplan och strids-
ledningssystem, ett resonemang som nu kompletterades med en diskus-
sion om hur marksystemet kunde balanseras med avseende på fiendens
flyganfal1.427

Att bygga ett stridsledningssystem som kunde verka effektivt även ef-
ter insats med taktiska atomvapen var enligt radarutredningens mening
svårt men inte omöjligt. Det fordrade emellertid en ny systemarkitektur
med ledningsorganen utspridda till flera platser på stora avstånd från var-
andra."' Liksom atomvapenhotet på marken väntades leda till ett "ytkrig"
utan truppkoncentrationer och tydliga fronter, med snabba och lättrörliga
förband som opererade över stora geografiska områden, gällde det inom
stridsledningen att bygga upp ett jämnstarkt radarsystem utan svaga knut-
punkter mot vilka fienden kunde rikta sina angrepp:429

Typ 8o-stationerna och jaktradarstationerna ha bedömts vara förstahandsmål
för a[tom]bombanfall, och deras antal ha [...l beräknats med utgångspunkt
från allmänna sårbarhetssynpunkter. När det sedan gäller att ansluta dessa
stationer till operationsrum för stridsledningen, måste man också beakta, att i
samma mån som dessa centraler få viktiga eller omfattande uppgifter att sköta,
blir de också potentiella abombmål. Med bergskyddsrum av nuvarande kon-
struktion torde i abomb vara tillräcklig för att sätta en däri belägen central helt
ur funktion, och om man strikt skall följa principen om lika sårbarhet hos alla
delar s å  leder den till följande konsekvenser: endera måste man skaffa sig
lika många centraler som radarstationer, eller om man har färre centraler, så
måste skydd och försvar av dessa förbättras så, att den erforderliga insatsen
för att slå ut en central eller dess förbindelsesystem ökas i samma proportion
som antalet centraler ökas.4"

Eftersom Ljungdahl hösten 1955 hade gett uttryckliga direktiv till radarut-
redningen att endast undersöka lösningar som inte innebar nybyggnationer
av bergrum återstod endast att skissera upp en decentraliserad systemarki-
tektur efter brittisk m o d e l '

I linje med detta föreslog utredningen ett system uppbyggt runt ett an-
tal autonoma storradarstationer som självständigt ansvarade för all strids-
ledning och luftbevakning inom sina respektive sektorer.432 Att den första
radarstationen skulle placeras i trakten av Stockholm för att stärka huvud-
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stadens luftförsvar var i praktiken redan beslutat. Utbyggnaden skulle se-
dan fortsätta söderut längs med ostkusten."' Ledningen skulle ske från
flygvapnets befintliga luftförsvarscentraler som skulle utrustas med auto-
matiska stridsledningskalkylatorer, presentationssystem och annan elektro-
nisk databehandlingsutrustning för att kunna dra nytta av det förbättrade
informationsunderlaget.434

Nya stationer och gamla luftförsvarscentraler skulle kopplas samman
parvis inom sektorerna. En viss redundans kunde samtidigt åstadkommas
genom att de nya storstationerna länkades samman med grannsektorns
centraler som vid behov kunde ta över ledningen för ett större geografiskt
område. Sammanlagt rekommenderade radarutredningen att flygvapnet
fram till 1965 köpte in ytterligare tio nya storradarstationer till de sex luft-
försvarssektorerna i södra och mellersta Sverige och de fyra i Norrland.435
Dessutom borde en tolfte radarstation placeras på Gotland med tanke på
den tidiga förvarning denna skulle kunna ge vid ett överraskande krigsut-
brott och de fördelar ur underrättelse- och signalspaningssynpunkt som
en kontinuerlig bevakning av luftrummet över Baltikum i fredstid skulle
innebära.'"

Brittiskt klartecken till radarutredningen
Det var med andra ord ett ledningssystem helt efter brittisk modell, med
brittiska radarstationer som den viktigaste komponenten och med en brit-
tisk systemarkitektur, som radarutredningen skisserade i sin andra rap-
port den 17 februari 1956. Slutsatserna hade nästan helt dikterats av Åke
Mangård tillsammans med operationsavdelningens stridsledningsspecia-
list Gudmund Rapp, som hittills var ensamma om sina erfarenheter av det
brittiska flygvapnets radarorganisation och som på egen hand hade drivit
mycket av det kreativa arbetet under radarutredningens fortsättningsske-
de. Men det var ett mycket tunt kunskapsunderlag som planeringsarbetet
vilade på. I själva verket låg det inte mycket mer än en knapp veckas sam-
tal med brittiska flygofficerare bakom den genomgripande omorganisation
av hela stridsledningssystemet som radarutredningen nu förordade. Även
inom flygstabens operationsavdelning fanns mot denna bakgrund en viss
tveksamhet till de egna resultaten. Flygvapenchefen var kanske övertygad,
men hade man verkligen tänkt rätt?
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Flygvapnets radargrupperingarftiregicks av omfattande rekognosceringar, vanligen med
civila bilar for att undvika uppmärksamhet. Sökandet efter en lämplig uppställnings-
plats i trakten av Stockholm till den första Type 8o-stationen som köptes in våren 1956
leddes av luftbevakningsinspektionens stabschef överstelöjtnant Gerdt Stangenberg, som
tog dessa bilder vid ett senare tillfälle. Nedan syns Olof Hörberg vid flygförvaltningens
luftbevakningsbyrå under en radarrekognoscering. Foto: Krigsarkivet.
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Mangård var angelägen att testa den nya systemarkitekturen på brittiska
specialister och skrev omedelbart efter att radarutredningen presenterat
sin andra rapport till den svenska flygattachén i London och bad honom
kontakta Air Ministry och förbereda ett nytt besök.437 I anslutning till re-
san tre månader tidigare hade flera ledande brittiska flygofficerare, bland
andra chefen för RAF Fighter Command, Air Marshal Dermot Boyle samt
den biträdande flygstabschefen vid Air Ministry, Air Marshal Thomas Pike,
lovat att ta emot honom igen när han "smält erfarenheterna" och kände sig
"mogen för ett återbesök".438

En resa planerades till den andra veckan i mars 1956. Medan besöket i
november 1955 hade varit en intern angelägenhet för flygstabens operations-
avdelning hade den svenska delegationen nu utvidgats med personal från
flygförvaltningens elektroavdelning som under avdelningschefen Henrik
Lindgrens ledning skulle diskutera leverans och installation samt eventuellt
ytterligare order med Decca Radar och Ministry of Supply. Dessutom skulle
Lindgren tillsammans med Deccas chef Edward Fennessy besöka radarsta-
tionen i Beachy Head på den engelska östkusten."'

I sitt brev gav Mangård detaljerade instruktioner om hur han ville att
kontakterna med brittiska myndigheter skulle ordnas, vilket visar att man
vid det här laget hade hunnit bilda sig en god uppfattning om hur den brit-
tiska beslutsprocessen fungerade."' Eftersom han var angelägen att under-
söka möjligheterna att få loss ytterligare brittisk teknik till resten av sys-
temet ville han till att börja med att mötet med Thomas Pike skulle ligga
minst några dagar före samtalen med Steuart Mitchell. Detta skulle ge Air
Ministry och Ministry of Supply tid att reda ut sekretessfrågorna sinsemel-
lan och effektivisera diskussionerna med Mitchell. Under tiden fanns det
mindre hemliga problem som kunde diskuteras med Ministry of Supplys
tekniska personal."'

Huvudsyftet med resan var dock att diskutera radarutredningens slut-
satser med de brittiska specialister som arbetade med motsvarande om-
organisation av det brittiska radarsystemet. Detta planerade Mangård att
göra enskilt tillsammans med sin medarbetare Gudmund Rapp under två
dagar innan resten av delegationen kom fram."' Underlaget bestod av en
engelsk sammanfattning av radarutredningens planer och en lista med dis-
kussionspunkter som skickades till brittiska myndigheter i två exemplar för
cirkulation. Ett personligt exemplar skickades dessutom till Patrick Dunn,
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som hade varit deras viktigaste informant under diskussionerna i november
1955 och den som svenskarna nog helst ville ha reaktioner och kommentarer
från.443 Tyvärr har ingen uppteckning av samtalen i London påträffats och
det är omöjligt att närmare redogöra för de brittiska synpunkterna."' Men
sannolikt var det ingen skarpare kritik som riktades mot planerna utan flyg-
vapnets tankar tycks ha legat i linje med den brittiska systemuppfattning-
en. Resan föranledde heller inga större ändringar i systemarkitekturen."'

Med det brittiska klartecknet föll de sista invändningarna mot en tidiga-
relagd utbyggnad av stridsledningssystemet och slutplaneringen visade sig
bli en ganska okomplicerad process till skillnad från höstens stormiga dis-
kussioner. Till detta bidrog sannolikt att flygvapenchefen Axel Ljungdahl
nu slutgiltigt hade lagt sin tyngd bakom radarutredningens rekommenda-
tioner och var villig att skjuta till de ekonomiska resurser som behövdes
för att realisera planerna, vilket flygstabens och flygförvaltningens chefer
fick rätta sig efter.

Slutdiskussionerna om radarutredningen inom flygvapenledningen
skedde de två första veckorna i maj 1956.446 Efter en dryg månads räknear-
bete presenterade radarutredningen den 4 maj i sin tredje rapport en tids-
och kostnadsplan för ett moderniserat ledningssystem."' Planen utgick
helt från radarutredningens systemskiss från slutet av februari och omfat-
tade kostnader om sammanlagt 616 miljoner på flygvapnets driftbudget för
materielinköp och 97 miljoner på kapitalbudgeten för nybyggnationer."'
Summan motsvarade närmare sju procent av flygvapnets totala budget un-
der den aktuella perioden mellan 1956 och 1965 och det är oklart om utre-
darna verkligen trodde att förslaget skulle kunna passera flygvapenchefens
bord utan reduktioner. Snarare ska den nog betraktas som ett första bud i
förhandlingarna om mer resurser till stridsledningsorganisationen."'

Ljungdahl gav mycket riktigt order om besparingar.'" Efter ytterligare
en veckas arbete presenterades den 12 maj en reducerad materielplan i ra-
darutredningens fjärde och sista rapport i vilken kostnaderna, till synes
utan större ansträngning, hade minskats med en tredjedel till sammanlagt
478 milioner.4" Besparingarna bestod huvudsakligen i att utbyggnaden i
Norrland senarelades till efter 1965 vilket innebar att antalet nya spanings-
radarstationer kunde minskas från tolv till åtta samtidigt som antalet bal-
longburna spaningsradarstationer i lågspaningskedjan halverades.'

Ljungdahl gav klartecken till planerna som trots den sista veckans redu-
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ceringar måste beskrivas som mycket ambitiösa. I förhållande till tidigare
beslut nära nog dubblerade flygvapnet i ett slag sin satsning på lednings-
systemet.453 Sammantaget beslutades att sju av landets elva luftförsvars-
sektorer skulle moderniseras fullt ut med nya spaningsradarstationer, en
automatiserad stridsledning, högre kapacitet i höjdmätningen samt ett ut-
byggt kommunikationssystem under den kommande tioårsperioden fram
till och med 1965. Mer direkt skulle ytterligare två Type 8o-stationer köpas
in från Decca, avsedda som en snabb förstärkning av flygvapnets lednings-
system längs östkusten söder om Stockholm. Dessutom skulle radarsyste-
met i Norrland, som hade fått stryka på foten i slutdiskussionerna, rustas
upp genom att PS-41 byggdes om och fick en ny antenn."'

Att flygvapenledningen accepterat radarutredningens planer fick dessut-
om organisatoriska konsekvenser. Flygvapenledningen hade under radarut-
redningens gång successivt kopplat ett allt starkare grepp om planeringen av
det nya stridsledningssystemet medan de civila specialisterna vid FOA kom
att spela en alltmer undanskymd roll."' Flygvapenchefen Axel Ljungdahls
beslut att godkänna radarutredningens planer fullbordade denna process.
Hugo Larsson och Martin Fehrm tog konsekvenserna av den nya situatio-
nen. Efter radarutredningens slutrapport kallade de till ett sista möte i SOS-
utredningen för att avsluta utredningen vilket försvarsstabschefen Richard
Åkerman bekräftade den 28 juni 1956.456

Flygvapnet kontrollerade nu både reellt och formellt arbetet med plane-
ringen av det nya systemet. Radarutredningen hade tillsatts av flygvapen-
chefen Axel Ljungdahl för att ta ställning till det brittiska erbjudandet om
nya spaningradarstationer, men kom efterhand att utvecklas till en bredare
utredning som handlade om hela stridsledningens framtida organisation
och plats inom luftförsvaret. I detta avseende markerar radarutredningens
tillsättning inledningen på en ny utvecklingsfas under vilken flygvapnets
officerare och tekniker snarare än FOA:s forskare drev och ledde utveck-
lingsarbetet.

Fortsatt var dock planeringsarbetet grundat i ett nära samarbete med
brittiska institutioner. I likhet med hur Hugo Larsson och Martin Fehrm
genom sitt utbyte med Ministry of Supplys specialister kopplade samman
SOS-utredningen med den brittiska forskningen, kunde Åke Mangård och
flygstaben genom sina kontakter inom den brittiska flygvapenledningen
förankra radarutredningens arbete hos de brittiska organisationer som satt
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inne med den nödvändiga sakkunskapen. I själva verket var det mycket
tack vare sitt utvecklade brittiska nätverk som Mangård så snabbt och tyd-
ligt kunde ta kontroll över radarutredningens arbete. Internt inom flygva-
penledningen utnyttjade han sina kunskaper om det brittiska flygvapnets
planer till att driva fram en satsning på ett effektivare och mer utbyggt
stridslednings- och luftbevakningssystem. Dessa kunskaper utgjorde grun-
den i radarutredningens planeringsarbete samtidigt som de legitimerade
att Mangård och operationsavdelningen så tydligt tog kommandot över
utredningen.

Men det handlade snarare om en tyngdpunktsförskjutning i riktning mot
ett informationsutbyte genom flygmilitära nätverk än om ett brott med de
vetenskapliga nätverk som dominerat under den föregående teknisk-veten-
skapliga studiefasen. Mangårds kontakter inom Air Ministry och det brit-
tiska flygvapnet kompletterade snarare än ersatte Larssons förbindelser med
Ministry of Supplys specialister. Tyngdpunktsförskjutningen tog sig också
uttryck i den svenska projektorganisationen där flygvapnets radarutredning
under 1955-56 efterhand kom att ersätta den FOA-ledda SOS-utredningen.

Radarutredningens verksamhet handlade framförallt om att utreda och
motivera en anskaffning av nya moderna radarstationer till flygvapnet, men
lämnade samtidigt viktiga frågor obesvarade runt resten av systemet. Och
den kanske bredaste luckan i planerna handlade om databehandlingssyste-
mets utformning och stridsledningens automatisering, vilket är temat för
nästa kapitel.
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KAPITEL 5. P I C K I N G  O U R  B R A I N S  F O R  SECRETS

Studieuppdrag till den brittiska industrin, 1956-57

Databehandlingsteknik var ett nytt begrepp som hade introducerats i flyg-
vapnet under arbetet med radarutredningen. Det var en direktöversättning
av engelskans term "data handling technology" som under 1955-56 kom att
bli en vedertagen samlingsbeteckning på elektronisk utrustning som sorte-
rade, lagrade, analyserade och presenterade information i flygvapnets led-
ningscentraler. Inom denna rymdes ett brett spektrum av olika hjälpmedel
och delsystem: kommunikationsutrustning, datorer för stridsledning, ra-
darindikatorer, identifieringssystem. Databehandlingsproblemet som det
formulerades internationellt vid denna tid handlade till stor del om att inte-
grera dessa komponenter till sammanhängande system som kunde snabba
upp och effektivisera ledningen av flygstridskrafter och luftförsvarsrobot-
system genom att tidigare manuella uppgifter automatiserades. Stridsled-
ningen blev snabbare, noggrannare och effektivare genom att datorer kun-
de beräkna optimala anflygningsvägar samtidigt som insatsbesluten kunde
grundas på en realtidsbild av situationen i luftrummet.

Liksom under tidigare utvecklingsfaser byggde såväl formuleringen som
lösningen av problemen till stor del på id&r, information och tekniskt kun-
nande som hämtats från Storbritannien. För att förstå de diskussioner och stu-
dier som följde sedan radarutredningen avslutats är det nödvändigt med en
kort bakgrundsbeskrivning av huvuddragen i dels den svenska och dels den
brittiska forskningen om databehandlingsteknik fram till mitten av 1950-ta-
let. Syftet är att beskriva situationen som den såg ut när svenska tekniker först
kom att besöka brittiska forskningsinstitutioner under 1955-56: Vilka var de
dominerande forskningsproblemen? Hur skulle ett automatiserat stridsled-
ningssystem byggas upp? Vilka databehandlingssystem fanns vid denna tid?
Hur kom man på svensk sida i kontakt med den brittiska forskningen?
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Svensk och brittisk databehandlingsforskning
Databehandlingsproblemet stod på svensk sida under lång tid i skuggan
av den betydligt mer uppmärksammade frågan om radarsystemets moder-
nisering, som beskrivits i tidigare kapitel. En automatisering av stridsled-
ningen betraktades visserligen som nödvändig och oundviklig på sikt om
kommande generationer jaktplan skulle kunna verka effektivt, men först
sedan luftbevakningens behov av en förbättrad informationsförsörjning
tillgodosetts.

En viss svensk forskningsverksamhet inleddes inte desto mindre i sam-
band med att SOS-utredningen tillsattes. Henrik Lindgren, som vid denna
tid fortfarande ledde elektriska byråns utvecklingssektion, hade för flygför-
valtningens räkning varit i kontakt med det franska företaget CSF om ut-
veckling och tillverkning av en elektronisk kalkylator för stridsledning av
jaktplan. Nils-Henrik Lundquist, som kallades in för att granska ett skarpt
förslag som inkom från företaget under sommaren 1953, pekade emeller-
tid på stora brister i lösningen. Konstruktionen kunde enligt hans uppfatt-
ning möjligen fylla flygvapnets omedelbara behov, men saknade långsiktiga
utvecklingsmöjligheter.457 Lundquist förordade istället ett svenskt utveck-
lingsarbete vilket också påbörjades under hösten 1953.458

Att förutsäga mötespunkten mellan två flygplan var en uppgift som i
flygvapnets befintliga stridsledningssystem sköttes helt manuellt genom att
stridsledaren på marken med ledning av bilden på sin radarindikator be-
dömde jaktplanets och bombplanets banor och via radiokommandon ledde
piloten till visuell kontakt med målet. Denna uppgift skulle dock bli alltmer
komplicerad i takt med ökade flyghastigheter.

Lundquists tanke var att stridsledningsförloppet skulle modelleras mate-
matiskt med utgångspunkt i flyghastigheterna. En integrering av dessa med
avseende på tiden gav ett system av differentialekvationer vars lösning var
den förväntade kollissionspunkten. Genom att variera det stridsledda jakt-
planets flygbana och hastighet (det fientliga bombplanet antogs flyga med
konstant hastighet och riktning) skulle operatören snabbt kunna testa oli-
ka anflygningsalternativ, en procedur som kunde upprepas i takt med att
kontaktpunkten närmade sig. En avgörande fördel jämfört med det fran-
ska förslaget var att problemet med denna formulering kunde lösas med
en analog dator."'
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Hösten 1953 testade Lundquist principerna tillsammans med matemati-
kern Lars Löfgren genom olika testuppkopplingar av den analoga datorn
FREDA, som konstruerats vid fysikavdelningen FOA 2 under ledning av
laborator Tord Wikland för simulerings- och modelleringsproblem.' I
början av november 1953 hade arbetet fortskridit så långt att en demon-
stration kunde genomföras i närvaro av bland andra Henrik Lindgren och
Åke Mangård."'

För det fortsatta utvecklingsarbetet krävdes emellertid en väsentligt ut-
ökad personalstyrka. En möjlig samarbetspartner var den statliga Matema-
tikmaskinnämnden som sedan ett antal år drev en nationell datorsatsning. I
november 1953 var utvecklingen av BESK, nämndens viktigaste projekt, inne
i sitt absoluta slutskede och det tycktes finnas en klar möjlighet att teknisk
personal kunde ställas till FOA:s förfogande." Erik Stemme, chefskonstruk-
tören för BESK, hade under Tord Wiklands ledning medverkat i konstruk-
tionen av FREDA och relationerna mellan organisationerna var goda."

Matematikmaskinnämnden ställde sig inledningsvis positiv till ett sam-
arbete med FOA, men det fortsatta arbetet med BESK under våren och
sommaren 1954 visade sig ta längre tid än beräknat och samarbetsplanerna
kom aldrig att realiseras.' Istället beslutades att Lars Löfgren tillsvidare på
egen hand skulle driva utvecklingsarbetet vidare internt inom FOA.' Trots
de begränsade resurserna gick detta fort och redan sommaren 1955 var en
prototyp klar som under beteckningen TROMB demonstrerades för flyg-
vapenledningen." Planer fanns samtidigt på att bygga upp en testcentral
vid flygvapnets radarskola i Hägernäs norr om Stockholm, där centralernas
databehandlingsutrustning skulle testas.467

De möjligheter till ett djupare informationsutbyte mellan svenska och
brittiska forskare som öppnades våren 1955 innebar att en dialog kunde in-
ledas även beträffande stridsledningens automatisering, och det var först
i kontakten med den betydligt mer avancerade och omfattande databe-
handlingsforskning som bedrevs vid brittiska forskningsinstitut som man
på svensk sida på allvar fick upp ögonen för såväl teknikens potential som
svårigheterna med att bygga elektroniska informationsbehandlingssystem.
Bland annat bedrevs vid brittiska laboratorier en omfattande forskning om
metoder för automatiserad målföljning, ett område man på svensk sida näs-
tan helt saknade erfarenhet av."

I samband med sin resa till Storbritannien i juni 1955 hade Hugo Lars-
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son fått tillfälle att diskutera vissa databehandlingsproblem med brittiska
specialister som bland annat orienterades om arbetet med TROMB-kalky-
latorn.'" Inte minst samtalen med Robert Cockburn, som personligen var
insatt och drivande i arbetet med att bygga upp ett databehandlingssystem
till det brittiska flygvapnet, måste ha bidragit till att öka det svenska intres-
set för tekniken.4" Det verkliga genombrottet skedde emellertid några må-
nader senare, i samband med Nils-Henrik Lundquists resa till Storbritan-
nien i september 1955. Inför besöket skrev Larsson till Steuart Mitchell och
bad honom speciellt att skapa utrymme för diskussioner med brittiska spe-
cialister om tekniska metoder för automatisk databehandling och datorledd
stridsledning i programmet.4"

Ministry of Supply svarade med ett omfattande program som bland an-
nat innehöll ett studiebesök vid Radar Research Establishment i Malvern
och testcentralen H-Block i vilken databehandlingsutrustning avsedd för
installation i det brittiska spaningsradarstationer och ledningscentraler se-
dan några år tillbaka utvecklades och provades ut. Anläggningen hade un-
der sträng sekretess byggts upp 1952-53 inom ramen för ett projekt kall-
lat Air Defence Information System (ADIS) som syftade till att samordna
och effektivisera luftbevakningens informationsbehandling. Flygvapnet var
uppdragsgivaren, men mycket av tekniken och de underliggande principer-
na hade sin grund i marina projekt för stridsledning inom hangarfartygs-
grupper, som sedan anpassats och modifierats till luftförsvarets behov."'

Resultatet var ett integrerat informationsbehandlingssystem, uppbyggt
huvudsakligen med digital teknik, som skulle automatisera speciellt kom-
munikationerna mellan spaningsradarstationer vid kusten och flygvapnets
ledningscentraler längre in över land. Mycket av arbetet handlade mot den-
na bakgrund om att hitta nya tekniska lösningar för smalbandig datakom-
muniktion över stora avstånd samt om utvecklingen av nya metoder för
minneshantering och syntetisk presentation av digitaliserad radarinforma-
tion. Även om all utrustning var samlokaliserad i testcentralen i Malvern
kunde avstånd mellan de olika enheterna simuleras, vilket innebar att ett
automatiserat system som omfattade hela Storbritannien kunde testas un-
der kontrollerade former.473

I ett brev hem till sin avdelningschef Martin Fehrm i Stockholm, skrivet
i Malvern den 24 september 1955, rapporterade Lundquist i entusiastiska
ordalag om vad han hade sett:
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Ett helt annat, nästan överväldigande positivt utbyte har mina övriga exkur-
sioner [... ] gett. Jag har vid RRE fått se någonting som är en förvånansvärt
exakt parallell till vår planerade försöks-lfc, och jag har haft tillfälle till en del
intressanta diskussioner om uppläggningen av en sådan verksamhet. Avgräns-
ningen av uppgifterna, både försöksmässigt och organisatoriskt, är emeller-
tid rätt olikartad mot vår, men jag tror att jag fått en ganska klar bild av både
hur man ser försöksorganisationens uppgifter och hur man avser att skikta
upp de tekniska funktionerna i den operativa verksamheten. Jag ska inte gå in
närmare på dessa frågor här, men jag kan säga, att jag sett i praktisk funktion
en teknik, där automatiseringen är längre driven än vad man hemma ofta be-
dömer möjligt även på längre sikt, och - nota bene - detta även för uppgifter
med mera begränsad syftning än dem vii regel överväger."'

Detta var första gången som någon på svensk sida hade sett ett komplett
brittiskt databehandlingssystem och i detalj kunnat diskutera dess funktion
med de tekniker som byggt det. Lundquist fick visserligen inte ta del av nå-
gon skriftlig dokumentation, men Cockburn och Mitchell var uppenbarli-
gen redo för en dialog i dessa frågor.475

Efter hand lättade sekretessen mycket riktigt och svenskarna fick under
hösten 1955 gradvis veta mer om ADIS-systemet. Sedan Larsson kontaktat
Ministry of Supply en andra gång ordnades en rundvandring och demon-
stration av Malverns H-block även åt Åke Mangård och Gudmund Rapp i
samband med operationsavdelningens resa till Storbritannien i november
1955.476 Ett tredje svenskt besök vid Malvern skedde redan månaden efter
när chefen för flygförvaltningens radarbyrå, John-Fredrik Hamilton, reste
till Storbritannien i december. Hamilton fick vid detta tillfälle dessutom
dokumentation om systemet med sig hem till Stockholm.'" Flygvapenled-
ningen hade emellertid genom den i september tillsatta radarutredningen
redan börjat koppla ett allt starkare grepp om utvecklingsprocessen och
flygstabens intresse kom istället att riktas mot ett annat av de många data-
behandlingssystem som vid denna tid var under utprovning inom det brit-
tiska flygvapnet.

Stridsledningssystemet Orange Yeoman
Ministry of Supplys utvecklingsarbete hade länge koncentrerats till ADIS-
projektet, som var det brittiska flygvapnets enskilt största utvecldingssat-
ning inom databehandlingområdet från 1950-51. Utrustningen skulle i stor
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Orange Yeoman användes for målspaning och inriktning av belys-
ningsradarn Yellow River vid stridsledning av robotsystemen Blood-
hound och Thunderbird. I systemet ingick även ett avancerat ana-
logt databehandlingssystem som det brittiska flygvapnet hoppades
kunna anpassa for stridsledning av jaktplan. Foto: Krigsarkivet.

skala installeras i brittiska luftförsvarscentraler som ett led i ett moderni-
seringsprogram som skulle vara avslutat 1957-58.48 Men vid tiden för de
svenska studiebesöken hösten 1955 hade dessa ambitiösa planer till stor del
redan skrinlagts av ekonomiska skäl, vilket förmodligen var en starkt bidra-
gande orsak till Mitchells och Cockburns beredvillighet att visa svenskarna
systemet. Inom den brittiska flygvapenledningen vändes blickarna istället
mot enklare och billigare lösningar, bättre anpassade till den nya och mer
decentraliserade systemarkitektur för stridsledningen som hade börjat dis-
kuteras efter introduktionen av Type 80-systemet.479

Stora förhoppningar hade inte minst kommit att fästas vid ett stridsled-
ningssystem med beteckningen Orange Yeoman som hade börjat utveck-
las av den brittiska armen till dess luftvärnsrobotsystem Thunderbird, men
som också skulle användas för ledning av flygvapnets luftvärnsrobotsys-
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tern Bloodhound."' Bloodhound var ett första generationens luftvärnsro-
botsystem framtaget för att kunna sättas in mot kvalificerade överljudsplan
på mycket höga höjder upp till 20 000 meter. Robotsystemet skulle i första
hand användas som punktskydd för det strategiska bombflygets baser i Stor-
britannien och andra viktiga skyddsobjekt. Enligt planerna skulle Blood-
hound tas i bruk i en första experimentell version för utvärdering av det
brittiska flygvapnet under 1958. Eftersom Bloodhound hade en begränsad
räckvidd, endast trettio kilometer i sin första testversion, och dessutom ut-
nyttjade semi-aktiv målföljning var robotsystemet starkt beroende av nog-
grann ledning från marken."'

Ministry of Supply satsade mot denna bakgrund stora resurser på ut-
vecklingen av ett effektivt stridsledningssystem. Forskningsinstitutet i Mal-
vern ledde utvecklingen av Orange Yeoman tillsammans med flygplanstill-
verkaren Metropolitan Vickers. Systemet bestod av en tredimensionell el-
ler volymetrisk spaningsradarstation med 300 kilometers räckvidd (AMES
Type 82) som skulle hitta mål och rikta in belysningsradarn Yellow River,
som i sin tur med hjälp av radarsignaler ledde roboten mot sitt mål i luf-
ten. Stridsledningssystemet fungerade autonomt och kunde leda ett eller
flera rob otbatterier."2

Flygvapnet hade tagit över projektet 1953 i anslutning till en omorgani-
sation av det brittiska luftförsvaret och började genast undersöka möjlig-
heterna att utnyttja det avancerade databehandlingssystemet till mer gene-
rella funktioner.483 Flygvapnets intresse stimulerades också av att systemet
var uppbyggt runt en kraftfull analog dator som man, med vissa modifie-
ringar, hoppades skulle kunna användas också till automatiserad stridsled-
ning av jaktplan, en möjlighet som ännu saknades i ADIS-systemet.4" Ett
försöks- och utvecklingssamarbete inleddes 1954-55 mellan forskningsin-
stitutet i Malvern och flygskolan Central Fighter Establishment (CFE) i
West Raynham med målsättningen att anpassa Orange Yeomans databe-
handlingssystem till flygvapnets viktigaste spanings- och stridslednings-
station Type 80.485

Att ett komplett databehandlingssystem, med möjlighet till datoriserad
stridsledning av både jaktplan och luftvärnsrobotar, var under utveckling
till de spaningsstationer som flygvapnet stod i begrepp att köpa in gjorde
testerna högintressanta ur svensk synvinkel. Hur informationen nådde det
svenska flygvapnet är oklart. Möjligen skedde det i anslutning till att Patrick
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Dunn besökte Sverige på våren eller sommaren 1955. Mangård var dessutom
personligt bekant med skolchefen John Grandy som han genom flygatta-
cha i London kontaktade inför sin resa till Storbritannien i november 1955
för att höra sig för om verksamheten vid West Raynham.4"

Mangård betraktade anskaffningen av ett brittiskt databehandlings-
system som ett snabbare och billigare alternativ till en kostsam och osä-
ker svensk egenutveckling. Kopplingen till det brittiska robotprogrammet
gjorde emellertid saken känslig. I bakgrunden fanns de diskussioner om
ett svenskt-brittiskt robotsamarbete som pågått parallellt alltsedan hösten
1953.487 Under 1955 hade dessa huvudsakligen kretsat kring utvecklingen av
en motor till en framtida svensk luftvärnsrobot. Förhandlingarna mellan
Hugo Larsson och Steuart Mitchell hade mynnat ut i ett förslag om ett sam-
arbete mellan Svenska Flygmotor AB och Bristol Aeroplane Company, som
ledde utvecklingen av Bloodhound på Ministry of Supplys uppdrag. Försla-
get innebar att Svenska Flygmotor skulle tillverka brittiska robotmotorer på
licens och mot kontant betalning. Mitchell hade med stöd av Bristols led-
ning argumenterat för arrangemanget på ekonomiska grunder vid ett sam-
manträde i EMI Policy Committee den jo februari 1955.488 Som villkor för
informationsutbytet ställde Air Ministry emellertid att Bristol i sina kontak-
ter med Svenska Flygmotor inte fick diskutera eller indirekt avslöja något
om Bloodhounds operativa kapacitet eller prestanda. Efter påtryckningar
från amerikanska myndigheter — som hade intresse i tekniken sedan ett t i-
digare samarbete mellan Bristol och Boeing — beslutade Ministry of Supply
dessutom om ytterligare begränsningar i samarbetet, som bland annat inte
fick omfatta de senaste motorversionerna till Bloodhound."' Sammantaget
innebar detta så kraftiga restriktioner att Bristol efter protester hos Ministry
of Supply på hösten 1955 drog tillbaka sitt förslag.'"

En diskussion om stridsledningssystemet Orange Yeoman och dess möj-
liga användning tillsammans med Type 8o skulle med andra ord beröra
just de aspekter av det brittiska luftförsvaret som Air Ministry ville skydda.
Mangårds begäran om ett studiebesök vid West Raynham avslogs mycket
riktigt. Mangård gav sig emellertid inte utan bakslaget blev istället upptak-
ten till en enveten övertalningskampanj i syfte att förmå de brittiska myn-
digheterna att ändra inställning. I samband med sin resa till Storbritannien
i mars 1956 tog han på nytt upp saken med Air Ministry, denna gång med
den biträdande flygstabschefen Thomas Pike, men möttes av samma nega-
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Operationsrum i Orange Yeoman vid mitten av 1950-talet. Stora delar av stridslednings-
systemet var automatiserat men många uppgifter sköttes fortfarande manuellt, vilket
gjorde människa-maskininteraktionen till ett viktigt forskningsproblem. Psykologer från
Army Personnel Research Establishment (APRE) medverkade i utvecklingen och stude-
rade bland annat arbetsplatsernas utformning samt arbetsbelastningens betydelse for
operatörernas koncentration och effektivitet. Foto: Krigsarkivet.

tiva besked. Pike förklarade att ingen ytterligare information skulle bli till-
gänglig innan det svenska flygvapnet slutgiltigt hade fattat beslut om mo-
dernisering av sitt stridslednings- och luftbevakningssystem och det fanns
en tydlig möjlighet att det svenska intresset också ledde till beställningar
hos brittisk industri."'

Detta tolkades på svensk sida som att det fanns möjligheter till en om-
prövning när det svenska planeringsarbetet hade fortskridit ytterligare. Re-
dan två månader senare kom en ny trevare sedan radarutredningen hade
presenterat sin slutrapport. Med radarutredningens fyra rapporter och flyg-
vapenchefen Axel Ljungdahls beslut om finansiering av det nya systemet i
ryggen trodde sig Mangård nu kunna nalkas Air Ministry ur en helt annan
styrkeposition. I slutet av maj 1956 skrev han till till den tekniskt ansvarige
inom den brittiska flygstaben, signalavdelningens chef, Air Vice-Marshal
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Åke Mangårds internationella erfarenhet och sociala förmåga var en tillgång som flyg-
vapnet nyttjade i olika sammanhang. Här ses Mangård (till höger) tillsammans med
den legendariska CBS-journalisten Edward Murrow under ett besök i Sverige 1959. Foto:
Krigsarkivet.

John Weston, och redogjorde för hur planeringsarbetet inom radarutred-
ningen hade fortskridit. Mangård planerade en resa till Storbritannien i
juni och bad på nytt om att ett studiebesök vid West Raynham skulle ingå
i programmet."'

Mangårds optimism visade sig emellertid vara ogrundad. Efter att ha
konsulterats av Weston blev Pikes beslut att den tidigare linjen skulle ligga
fast.493 Samtidigt var han kluven till hur han skulle se på svenskarnas in-
tresse i brittisk databehandlingsteknik:

I think we must be careful that we do not give the Swedes information which
we withhold from N.A.T.O. countries. I am also impressed by the fact that
Colonel Mangaard is a fairly frequent visitor to both this country and the
U.S.A. He is a very shrewd man and is, I believe, trying to pick our brains and
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obtain secrets which we are not prepared to release. Even so, it is in the in-
terest of N.A.T.O. that we carry the Swedes with us and help them as much
as possible.

Turning now to your specific questions, I think we should certainly discuss,
in conjunction with the Ministry of Supply, how best their proposed system
of control could be made to meet the needs of ground-to-air guided weapons
in future. I do not think it necessary or desirable that he should be shown the
Orange Yeoman data handling system and I think the discussions should take
the line of giving advice as to the sort of thing we think that they should have,
rather than telling them what we ourselves intend to do.'"

Detta var det tredje avslaget på mindre än sju månader. Som Pikes svar till
Weston visar handlade hans negativa hållning emellertid lika mycket om
Storbritanniens relationer med NATO som om de med Sverige. Saken kom-
plicerades dessutom av att det svenska flygvapnets planer på att bygga upp
ett datoriserat stridsledningssystem redan 1955-56 låg mycket långt fram-
me i ett internationellt perspektiv. I själva verket är det fullt möjligt att de
svenska förfrågningarna om Orange Yeoman var de första som kom från
utlandet. Hur och under vilka former sekretessbelagd information om brit-
tiska databehandlingssystem kunde delges utlandet var därför ett område
där Air Ministry ännu saknade en tydligt formulerad policy.

Frisläppandet av Type 8o-systemet till det svenska flygvapnet våren 1955
hade föregåtts av ett brittiskt beslut att erbjuda tekniken till vissa utval-
da NATO-stater, men något sådant prejudikat fanns inte att förankra dis-
kussionerna i denna gång. Thomas Pikes principiella uppfattning var att
man kunde ge Sverige en likvärdig men inte mer förmånlig behandling än
Storbritanniens allierade inom NATO. Att erbjuda det svenska flygvapnet
Orange Yeoman blev mot denna bakgrund liktydigt med att ge samtliga
NATO-stater systemet. Information om Storbritanniens robotförsvar skulle
spridas till en betydligt bredare krets i utlandet, med alla säkerhetsrisker
det förde med sig. Och det var ett steg den brittiska flygvapenledningen
inte var redo att ta.

Inte desto mindre kan man konstatera att det svenska flygvapnet efter det
att radarutredningen avslutats hade hunnit bilda sig en ganska god uppfatt-
ning om hur långt den brittiska databehandlingsforskningen hade kommit.
Flygvapnet och FOA visste genom det senaste årets samtal med brittiska spe-
cialister vad som var möjligt att åstadkomma med ett modernt databehand-
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lingssystem. Man hade en viss inblick i de viktigaste brittiska projekten, men
saknade fortfarande djupare kunskap om hur nämnda system rent praktiskt
skulle konstrueras och utformas. Flygvapnet stod dels inför uppgiften att
reda ut de egna planerna på området och besluta om vilket slags system man
ville bygga, dels a till stånd mer substantiella diskussioner om databehand-
lingsproblemet med brittiska specialister. Detta blev också de två högst pri-
oriterade frågorna när utvecklingsarbetet återupptogs på hösten 1956 inom
den nya projektorganisation som tog form på radarutredningens grund.

Radarutredningen blir permanent
I samband med att radarutredningen presenterade sin slutrapport i maj
1956 uppstod under några månader vad som närmast kan beskrivas som
ett organisatoriskt vakuum inom flygvapenledningen. Radarutredningens
huvudsyfte hade inte varit att detaljstudera utformningen av ett nytt strids-
lednings- och luftbevakningssystem, utan den pragmatiske och starkt re-
sultatinriktade Mangård hade framförallt sett utredningen som ett verktyg
för att övertyga flygvapnets högsta chefer om att en omedelbar satsning på
detta område var nödvändig av beredskapsskäl. Detta hade lyckats efter en
konsekvent och skickligt genomförd kampanj. Någon ny projektorganisa-
tion med mandat att genomdriva moderniseringsprogrammet hade dock
inte skapats. Situationen komplicerades ytterligare av att flera tidigare ton-
givande personer bytte tjänst eller omplacerades under sommaren 1956.
Åke Mangård blev chef för flygkadettskolan F zo i Uppsala medan Hugo
Larsson lämnade FOA för en tjänst som teknisk direktör vid Svenska Phi-
lips, som han skulle tillträda 1957. Martin Fehrm efterträdde honom som
generaldirektör vid FOA.

En stomme till ett nytt projekt fanns emellertid i den nyligen avslutade
radarutredningen som trots slitningarna under den konfliktfyllda starten
hösten 1955 hade visat sig fungera bra som samarbetsorgan mellan flyg-
staben och flygförvaltningen. För att effektivisera arbetet beslutades om
ett antal förändringar av både ledning och organisation. Till att börja med
avskaffades det tredelade kommandot som varit uppdelat mellan cheferna
för flygstabens operationsavdelning, luftbevakningsinspektionen och flyg-
förvaltningens elektroavdelning. Ljungdahl beslutade att flygförvaltningen
skulle ha det tekniska ansvaret medan flygstaben skulle specificera syste-
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mets operativa krav. Elektroavdelningens chef Henrik Lindgren skulle leda
en ny samarbetskommitté som fick namnet Luftbevakning och Stridsled-
ning (LOS) med representanter för staben och förvaltningen. Personalen
bestod huvudsakligen av flygofficerare och tekniker som tidigare hade med-
verkat i radarutredningen, som nu permanentades under nytt namn med
fastare former och tydligare struktur."

Inom flygstaben bidrog projektet till en intern omorganisation som träd-
de i kraft under 1957. Luftbevakningsinspektionen avvecklades i anslutning
till att utbyggnaden av Stril 50-systemet, som flygvapnets befintliga strids-
lednings- och luftbevakningssystem nu började kallas, var k lar. '  Samti-
digt bildades en ny planeringsavdelning för att arbeta med flygvapnets lång-
siktiga materielförsörjning. Vid sidan om stridsledningens automatisering
blev planeringsavdelningens viktigaste uppgift att medverka i studiearbetet
bakom Flygplan 37, det enhetsflygplan för attack, jakt och spaning som hade
börjat projekteras inom flygvapnet för att ersätta jaktplanet J 35 Draken och
attackplanet A 32 Lansen.'"

De första delarna av den i radarutredningen skisserade organisationen
var redan under uppbyggnad runt de nya spaningsstationer som inhand-
lades från Decca Radar och som nu gick under den svenska beteckningen
PS-o8. Efter omfattande rekognoseringar av ett drygt hundratal platser runt
om Stockholm hade flygvapenledningen i april 1956 beslutat att den första
spaningsradarstationen, med kodnamnet "Harry", skulle placeras sydväst
om Stockholm.' Anläggningsarbeten inleddes i juni och radarmaterielen
levererades senare under hösten genom Ministry of Supply. Installationen
utfördes av Deccas svenska dotterbolag Decca Navigator och Radio under-
stödda av brittiska specialister med erfarenhet av liknande installationer
i Storbritannien.4" Ytterligare två stationer, med kodnamnen "Dick" och
"Tom", beställdes i augusti 1956 och placerades längs kusten i Östergötland
respektive Småland.En fjärde station, "Fred", beställdes under 1958 och pla-
cerades i Skåne.'"

Stationerna Harry, Dick och Tom skulle tillsvidare anslutas till det be-
fintliga manuella ledningssystemet och ge huvuddelen av informationsun-
derlaget för ledning och beslutsfattande inom sina respektive sektorer.'"
Men på lite längre sikt var tanken att de skulle bilda stommen i ett nytt
automatiserat system med ett större inslag av elektroniska hjälpmedel. Ett
viktigt beslut som ännu inte hade fattats var vilket indikatorsystem som ra-

137



Spaningsradarstationen PS-o8 i svensk luftbevakning 1962. De fyra
stationer som köptes av Decca fick kodnamnen "Harry", "Dick»,
"Tom" och "Fred" och placerades i en kedja längs med den svenska
ostkusten söder om Stockholm. I det svenska radarsystemet sam-
grupperades stationen med den nickande höjdmätaren PH-12 (iför-
grunden) som kompletterade med information om flyghöjd. Foto:
Krigsarkivet.

darstationerna skulle utrustas med."' Decca och Marconi kunde båda er-
bjuda fungerande system. Men eftersom valet av indikatorsystem var intimt
sammankopplad med den vidare frågan om hela databehandlingssystemets
utformning ville flygvapnet undvika förhastade beslut och avvaktade med
besked till företagen.
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Hur denna modernisering skulle genomdrivas var allt annat än klart. En-
ligt flygvapenledningens principbeslut i maj 1956 skulle det fortsatta arbetet
ske i två huvudsteg. Först skulle ett "halvautomatiskt" databehandlingssys-
tem - betecknat m/ 6o -  introduceras mellan 1960 och 1965. Målet var att
en första moderniserad m/ 6o-central skulle vara i operativ drift senast den
1 januari 1960 samtidigt som serieleveranserna av det nya jaktflygplanet J
35 Draken inleddes. Därefter skulle m/6o-systemet sektorvis installeras i yt-
terligare sex centraler i södra delen av landet.s" Detta är första gången som
stridslednings- och luftbevakningssystem modell/6o dyker upp i materia-
let som benämning på det nya systern som var under utveckling. Samtidigt
var tanken att FOA - inom ramen för en förlängd SOS-utredning med ny-
skrivna direktiv - parallellt skulle studera nya tekniska metoder till ett ef-
terföljande "helautomatiskt" m/65-system som skulle installeras under pe-
rioden 1965-70. I detta skulle stridsledningen vara helt automatiserad och
datoriserad, från detektering och målföljning via dataöverföring, presenta-
tion och informationsbehandling till stridsledningen som skulle ske genom
styrdatakommandon som skickades till flygplanen i luften.504

Planen var med andra ord att det skulle ske en successiv modernisering
av ledningscentralernas databehandlingssystem fram till början av 1970-ta-
let i riktning mot en ständigt ökad automatisering. Men hur denna omvand-
lingsprocess skulle se ut i praktiken var det ingen som riktigt visste. Inte
minst gränsdragningen mellan de olika utvecklingsstegen framstod som
suddig: Vad var egentligen skillnaden mellan ett hel- och ett halvautoma-
tiskt databehandlingssystem? Skulle två helt separata systemgenerationer
planeras och utvecklas parallellt? Eller skulle det helautomatiska m/65-sys-
temet snarare ses som en tillbyggnad av det halvautomatiska m/60-systemet
med ytterligare funktionalitet? I vilken utsträckning kunde de två systemen
bygga på samma grundteknik?

Henrik Lindgren ville ge dessa problem en ordentlig genomlysning innan
han inledde arbetet med att omsätta radarutredningens planer i praktisk
handling. Startpunkten för LOS-gruppens verksamhet blev en tio dagar
lång internatkonferens vid Pensionat Friibergh i Uppland den 7-16 novem-
ber 1956 under ledning av luftbevakningsbyråns chef Jan-Henrik Kylberg.
Konferensen var uppdelad i två delar. Under de inledande dagarna skedde
en gemensam genomgång av radarutredningens materielplaner från maj,
med tyngdpunkten lagd vid en diskussion om databehandlingssystemets
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utformning. Den andra veckan ägnades åt en mer detaljerad omarbetning
av planerna."'

Arbetet bedrevs i fyra mindre studiegrupper där varje grupp skulle djup-
studera en huvudfunktion i ett framtida m/60-system: Fanns tekniken till-
gänglig? Vilka komponenter och delsystem skulle kunna konstrueras av
svensk industri? Och vilka måste skaffas från utlandet? Som väntat visade
denna genomgång att endast en mindre del av systemet kunde tillverkas av
svensk industri, som med några få undantag helt saknade erfarenheter av
detta slags utvecklingsarbete.'" Vid sidan om Mangårds sonderingar hos
Air Ministry i samband med radarutredningens studieresor till Storbritan-
nien hade under vintern 1955-56 en parallell kontakt tagits med det franska
flygvapnet. Men dessa samtal befann sig fortfarande i sin linda och det var
oklart vad de skulle resultera i.507 Slutsatsen blev mot denna bakgrund att
försöken att få tillgång till brittisk databehandlingsteknik borde återupp-
tas: Kunde det halvautomatiska databehandlingssystem som utvecklats till
Orange Yeoman också bilda stommen i ett nytt datoriserat stridslednings-
system m/6o till det svenska flygvapnet?

En vecka efter att konferensen avslutats, den 22 november 1956, skrev
flygförvaltningens souschef Bengt Jacobsson ett brev till Air Marshal Geoff-
rey Tuttle vid Air Ministry. Jacobsson var personligt bekant med Geoffrey
Tuttle som hade efterträtt Thomas Pike som biträdande chef för den brittis-
ka flygstaben i augusti. Skiftet på denna ur svensk synvinkel så viktiga post
i den brittiska militärbyråkratin innebar en möjlighet att väcka till liv de
samtal som avstannat när Mangård slutade vid flygstaben under sommaren.

Jacobsson inledde sitt brev med att beskriva bakgrunden till planerna att
modernisera det svenska stridsledningssystemet, tankar som han menade
till stor del hade stimulerats av erfarenheterna av tidigare besök vid brit-
tiska forskningsinstitutioner:

During the last year representatives from the RSAF [Royal Swedish Air For-
ce] have had the opportunity to visit several RAF and MOS establishments in
order to study and discuss the future trend in Air Defence, especially within
the C and R branch.

Partly as a result of these visits, the RSAF is now modernizing its C and R
system, the radar type 8o being the main equipment. The first type 8o will be-
come operational in the autumn of next year. It will then be connected to the
present manual data handling system. The plan is however, to replace this with
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a semiautomatic one, which we should like to have in operation [... ] around
1960. As far as can be seen now, the presentation of available information will
be made by rate-aided tracking and electronic displays.'"

Jacobsson fortsatte med att betona hur beroende det svenska flygvapnet var
av brittiskt stöd i den krävande utvecklingsprocessen. Flygvapnets målsätt-
ning var vidare att bygga ett stridslednings- och luftbevakningssystem som
var kompatibelt och standardiserat med motsvarande system inom NATO:

The construction and engineering of such a system is a formidable task. It
will involve the utilisation of a lot of skilled manpower, money and time. It is
therefore of vital importance to the Air Defence of Sweden that an efficient
and economical solution can be achieved without too many experiments. It
is also important that our Air Defence System is as standardised as possible
with that of Western Europe.s°9

Sedan kom han till sitt verkliga ärende vilket var detsamma som Mangård
redan tagit upp flera gånger med den brittiska flygstaben, nämligen ett öns-
kemål om tekniska diskussioner mellan svenska och brittiska specialister
om Orange Yeomans halvautomatiska databehandlingssystem och möjlig-
heten att eventuellt installera det i svenska radarstationer:

During a visit to MOS in June this year, we obtained a few details about the
Orange Yeoman project. As far as we understood, the semiautomatic data
handling system of Orange Yeoman can, with some modifications, be ap-
plied also to our Air Defence system. It would be greatly appreciated if per-
mission could be given for a small group of representatives from the RSAF
to visit RAF and MOS establishments in order to study the Orange Yeoman
data handling system and to discuss the possibilities of its use in connection
with the type 8o radar.51°

Förhoppningen var uppenbarligen att man genom att denna gång låta för-
frågningarna komma genom flygförvaltningens souschef skulle ge ärendet
tillräcklig tyngd for att Air Ministry skulle ta upp saken till ny behandling.

Möjligen byggde brevet också vidare på samtal som Bengt Jacobsson
hade fört med brittiska myndigheter knappt tre månader tidigare. Jacobs-
son hade tillsammans med bland andra flygstabschefen Gustaf-Adolf
Westring, tredje flygeskaderns chef, generalmajor Torsten Rapp och stats-
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sekreteraren i försvarsdepartementet, 011e Karleby, besökt Storbritannien
i anslutning till de årliga flygdagarna i Farnborough i september. Bland de
punkter som den svenska delegationen tog upp med Geoffrey Tuttle fanns
förutom utbytesprogrammet för svenska och brittiska flygofficerare även
frågor om ett fortsatt svenskt-brittiskt samarbete runt uppbyggnaden och
utvecklingen av det svenska luftförsvarets"

Cockburns kompromiss
Hösten 1956 skedde samtidigt ett annat ur svensk synvinkel lyckosamt be-
fattningsbyte inom den brittiska administrationen. Steuart Mitchell hade
under närmare tre års tid varit Hugo Larssons och Martin Fehrms viktigas-
te kontaktperson inom Ministry of Supply. Mitchells funktion hade dock
huvudsakligen varit formellt administrativ och det var istället genom hans
tekniskt och vetenskapligt mer kunnige medarbetare Robert Cockburn som
det mesta av informationsutbytet rent faktiskt hade skett.

Cockburn hade under denna tid stigit snabbt i graderna inom Ministry
of Supply. Under 1954 hade han haft en forskningskoordinerande position
som Principal Director of Scientific Research (Guided Weapons and Elec-
tronics), 1955 blev han vice avdelningschef och Deputy Controller innan
han hösten 1956 slutligen ersatte Steuart Mitchell som Controller of Gui-
ded Weapons and Electronics, en post som han skulle komma att inneha
till 1959.512 Denna befordran innebar att Cockburn, tillsammans med bland
andra Geoffrey Tuttle, på nytt tog plats i den brittiska försvarsforskningens
ledande organ Defence Research Policy Committee, som han hade lämnat
i samband med sin flytt från Air Ministry till Ministry of Supply."'

Sammantaget gav detta Cockburn ett betydligt större personligt inflytan-
de över den brittiska forskningspolitiken än han tidigare hade haft. Bengt
Jacobsson hade träffat Cockburn i London den 3 september 1956 (efter det
att Mitchell hade slutat vid Ministry of Supply men innan Cockburn for-
mellt hade efterträtt honom) och det kan inte uteslutas att databehandlings-
frågan diskuterades redan vid detta tillfälle.514 I alla händelser grep Cock-
burn efter Jacobssons brev in och gav de svenska önskemålen om brittisk
databehandlingsteknik sin fulla uppbackning. Den 4 december skrev han
till Geoffrey Tuttle och uppmanade honom att revidera den brittiska ex-
portpolitiken inom elektronikområdet. Brevet var allmänt hållet och tog sin
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utgångspunkt i industrins problem och det brittiska flygvapnets minskade
ordervolym. Cockburn nämnde inte relationerna till Sverige uttryckligen,
men att svenska behov fanns med i bakgrunden är tydligt:

Quite apart from the economic aspects, exports are an important factor in
maintaining the health and vigour of defence industries, particularly when
the level of purchases from our own Services is falling. While I do not suggest
that the complaints which are made to us by firms about what they regard as
unnecessary security restrictions are by any means all justified, it does seem
to me there is a tendency for the Services to be unduly cautious. There are a
number of items on which I feel it would benefit everyone, including the Serv-
ices, if we could offer them now to N.A.T.O. and possibly a few other countries
as well. Unless we do something on these lines fairly soon, there is a real risk
that the French will jump in ahead of us. There is evidence that a number of
areas, notably electronics, they are as far advanced technically as we are and
they will not be slow to exploit this situation.'"

Cockburn skrev sitt brev vid en tidpunkt när den brittiska försvarspolitiken
gick in i sitt kanske mest omvälvande skede sedan det kalla krigets början,
vilket säkert bidrog till den känsla av svaghet och utsatthet som genom-
syrade hans argumentation.

Storbritannien hade tillsammans med Frankrike tidigare under hösten
1956 genomfört ett försök att ta tillbaka Suezkanalen som nationaliserats av
den egyptiska regeringen, men tvingats dra sig tillbaka efter fördömanden
och påtryckningar från USA. Misslyckandet illustrerade med plågsam tyd-
lighet Storbritanniens minskade tyngd i den internationella storpolitiken.
Den brittiska regeringen inledde i ljuset av den nya strategiska situationen
en genomgripande översyn av Storbritanniens försvarspolitik och interna-
tionella prioriteringar. Slutsatsen blev att omorienteringen i riktning mot
ett billigare försvar baserat på strategisk avskräckning med kärnvapen bor-
de snabbas upp, vilket bland annat innebar att flera stora tekniksatsningar
inom luftförsvarets område riskerade att antingen avvecklas helt eller bantas
ner väsentligt. Bland annat aviserades en drastisk reducering av det brittiska
jaktflyget till förmån för billigare luftvärnsrobotsystem.5"

Det var mot denna bakgrund som Cockburn lyfte fram en ökad export
till NATO-marknaden som ett möjligt sätt att skydda Storbritanniens för-
svarsindustris" Bland de specifika system han nämnde som möjliga att
sälja utomlands fanns bland annat Orange Yeoman och databehandlings-
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system i allmänhet. Cockburn förklarade för Tuttle att han skulle ta upp sa-
ken vid Strategic Export Committees nästa sammanträde där han hoppades
på dennes stöd och uppbackning.518

Tuttle var för sin del inte omedveten om industrins problem och tog in-
tryck av argumentationen. Den i i  december gav han order till de berör-
da avdelningscheferna vid Air Ministry att utreda om företrädaren Tho-
mas Pikes principbeslut från maj kunde omprövas. Till skrivelsen fogades
Cockburns brev som bilaga.519 Emellertid var grundproblemet detsamma
som när frågan diskuterats tidigare under våren, nämligen hur man skul-
le hantera det prejudikat som ett frisläppande av Orange Yeoman till det
svenska flygvapnet oundvikligen skulle skapa gentemot NATO-länderna.
Situationen sammanfattades av chefen för flygstabens underrättelsetjänst,
Air Vice-Marshal William MacDonald, i ett brev till Geoffrey Tuttle i mit-
ten av december:

Swedish security is good and there is no reason to believe that classified infor-
mation released to Sweden would not be adequately protected. There would
therefore be no security objection to the release of Secret U.K. information to
Sweden if the military advantages which are likely to accrue to us are of suffi-
cient importance and provided disclosures do not indicate our weaknesses or
techniques, etc., which are peculiar to the defence of the United Kingdom."'

Men den springande punkten var just att det inte handlade om ett bilateralt
informationsutbyte enbart med det svenska flygvapnet. Att gå svenskarna
tillmötes innebar i förlängningen att samma teknik måste erbjudas kanske
inte alla, men åtminstone en utvald skara NATO-länder. Och det skulle en-
ligt MacDonald betyda väsentligt ökade säkerhetsrisker:

A point which must be considered before any decision is made to release in-
formation about "ORANGE YEOMAN" to Sweden is whether similar disclo-
sures should be made to the N.A.T.O. countries. In my opinion we would not
be justified in withholding from at least some N.A.T.O. countries information
which we are prepared to release to a non-N.A.T.O. country. But, although
the risk in releasing information to Sweden, is small, this would be seriously
widened by releases to N.A.T.O. countries."'

Att öppet ge de neutrala svenskarna en mer gynnsam behandling än sta-
ter som Storbritannien formellt var allierade med inom NATO var med
andra ord inget alternativ. Men samtidigt fanns det flera sammanfallande
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sakskäl -  flygstrategiska, ekonomiska och industripolitiska -  som starkt
talade för att man borde hjälpa det svenska flygvapnet att bygga upp ett
modernt stridslednings- och luftbevakningssystem. Hur skulle man kunna
ge svenskarna den teknik de ville ha, och som den brittiska industrin var i
behov av att sälja, utan att varken kompromettera det brittiska flygvapnets
egna system eller riskera Storbritanniens samarbete inom NATO?

Sedan flera av Air Ministrys avdelningschefer hade yttrat sig började
konturerna av en kompromiss att tona fram. Den som slutligen löste upp
knuten var signalavdelningens chef John Weston, som lyfte fram ett mer
selektivt och riktat informationsutbyte som en väg runt sekretessproble-
men. Weston påpekade att Bengt Jacobsson i sitt brev faktiskt inte hade
bett om stridsledningsledningssystemet Orange Yeoman i sin helhet utan
endast ville ha information om det tillhörande databehandlingssystemet.
Detta önskemål borde kunna tillgodoses samtidigt som de mest hemliga
komponenterna, som exempelvis belysningsradarn Yellow River, kvarstod
under sekretess:

The release of information on both Orange Yeoman and its data handling sys-
tem must inevitably indicate to the recipient the performance and capabilities
of much of the ground environment of the Stage 1 S.A.G.W. [Surface-to-Air
Guided Weapons] system. However, it will not by itself disclose the perfor-
mance and capabilities of the ground-to-air missile or of the lampset Yellow
River and to that extent the effectiveness of the Stage i S.A.G.W. system re-
mains secure.

The Royal Swedish Air Force have asked for information on the data hand-
ling system developed for the Stage 1 S.A.G.W. system for application to their
Type So radars and have not asked specifically for information on Orange Yeo-
man itself. It is possible, therefore, that we might satisfy their requirements
by disclosing data handling information without disclosing the remainder of
the missile system. As the techniques of data handling are well-known in a
number of countries we would not be divulging technical information which
could not be obtained from other sources.'"

Cockburn, som deltog i diskussionerna, var av samma uppfattning. Han
hade redan i sitt brev den 4 december argumenterat för en lättad sekretess
runt databehandlingsteknik generellt.' Dessutom behövde informations-
utbytet inte nödvändigtvis ha formen av svenska direktkontakter med brit-
tiska forskningsinstitutioner utan kunde lika gärna ske med den brittiska
industrin som mellanhand. Industrin hade redan allt tekniskt kunnande
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Geoffrey Tuttles beslut att ompröva sin företrädares linje öppnade dörren för ett svenskt-
brittiskt samarbete inom databehandlingsområdet. Bilden visar Tuttle (till vänster) till-
sammans med den svenska flygvapenchefen Axel Ljungdahl (i bakgrunden) under hans
förmodligen enda besök i Sverige våren 1958, då bland annat stridslednings- och robot-
frågor diskuterades. Foto: Flygvapenmuseum.

som behövdes och en konstruktion som inte fordrade de brittiska myndig-
heternas officiella medverkan hade dessutom fördelen av att vara politiskt
mindre kontroversiell gentemot NATO. I mitten av december 1956 verkar
Geoffrey Tuttle ha beslutat att ompröva Thomas Pikes beslut och gå svensk-
arna till mötes."4

Det som sedan hände blev i mångt och mycket en upprepning av hän-
delserna ett och ett halvt år tidigare när Robert Cockburn framförde sitt er-
bjudande om moderna spaningsradarstationer. Någon gång under vintern,
förmodligen i slutet av december 1956 eller början av januari 1957, kontak-
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tade han Hugo Larsson, som fortfarande fungerade som hans svenska kon-
taktperson, och lämnade ett förslag. Cockburn förklarade för Larsson att
om det svenska flygvapnet gav den brittiska industrin i uppdrag att utreda
ett databehandlingssystem, och underförstått samtidigt lovade att placera
eventuella följande utvecklings- och tillverkningsuppdrag hos densamma,
skulle han i sin tur se till att Ministry of Supply gav de inblandade företa-
gen tillstånd att lämna den information de behövde för att kunna besvara
det svenska flygvapnets frågor och smidigt genomföra studieuppdragen.
Inget informationsutbyte skulle ske genom Ministry of Supply utan den
brittiska industrin skulle fungera som mellanhand. Alla diskussioner och
beslut om sekretess skulle hanteras på den brittiska sidan utan svensk in-
blandning.'"

Detta hoppades Cockburn skulle tillgodose alla parters intressen. Det
svenska flygvapnets personal skulle genom kontakter med den brittiska in-
dustrins specialister få inblick i den mest moderna databehandlingstek-
niken. I gengäld skulle den brittiska industrin sättas i förbindelse med en
kvalificerad kund i utlandet som förhoppningsvis kunde fylla ut lite av det
tomrum som skapats genom det brittiska flygvapnets stadigt minskande
beställningar. Slutligen skulle Air Ministrys sekretesskrav och Storbritan-
niens utrikespolitiska relationer med de allierade inom NATO skyddas ge-
nom att informationsutbytet ordnades som kommersiella industristudier.
Detta skulle kunna ske utan de brittiska myndigheternas officiella medver-
kan och utan formella beslut om nedklassning av hela vapensystem. Det
var ett elegant arrangemang, närmast kongenialt för hur det svensk-brittis-
ka tekniksamarbetet vid denna tid hade kommit att fungera. Men fortfa-
rande återstod att se om det var en kompromiss som det svenska flygvap-
net kunde acceptera.

Studiekontrakten
Cockburns lösning var möjlig tack vare att en stor del av den militärtekniska
forskningen och utvecklingen i Storbritannien bedrevs i ett nära samarbete
mellan Ministry of Supplys olika specialiserade forskningsinstitut och den
privata industrin, som spelade en viktig roll i den brittiska försvarsforsk-
ningen. Mellan industrin och forskningsinstituten fanns en tydlig arbets-
delning. Forskningsinstituten fungerade som en mellanhand mellan politi-
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ker, försvarsledning och industri, bedrev grundforskning och koordinerade
större utvecklingssatsningar som syftade till att ta fram nya vapensystem.
Den privata industrin svarade inte enbart för tillverkning av färdiga system
utan bedrev dessutom en omfattande uppdragsforskning med statlig finan-
siering genom Ministry of Supply. Industrin hade vid mitten av 1950-talet
hunnit bygga upp egna laborationer med en forskningsverksamhet som i
många avseenden kunde mäta sig med den som bedrevs vid Ministry of
Supplys forskningsinsitut.526

Cockburns tanke var mot denna bakgrund att det svenska flygvapnet
genom ett studieuppdrag skulle sättas i förbindelse med Marconi's Wire-
less and Telegraph Company i Chelmsford, som svarade för en stor del av
det brittiska flygvapnets databehandlingsutveckling tillsammans med Ra-
dar Research Establishment i Malvern. Marconi samarbetade bland annat
med forskningsinsitutet i Malvern runt utvecklingen av digital presenta-
tions- och kommunikationsutrustning till det brittiska flygvapnets ADIS-
system.527 En stor del av tekniken i testcentralen H-Block i Malvern hade
tillverkats och levererats av Marconi som i anslutning till denna verksam-
het med Ministry of Supplys finansiering byggde upp ett speciellt databe-
handlingslaboratorium i Great Baddow norr om London.'" Men redan vid
mitten av 1950-talet ledde omställningen av Storbritanniens försvarspolitik
och den stagnerande försvarsbudgeten till att allt färre militära forsknings-
projekt omsattes i operativa system och faktiska beställningar hos den brit-
tiska industrin.'"

Cockburn betraktade mot denna bakgrund det svenska flygvapnets in-
tresse i brittisk databehandlingsteknik som en möjlighet att ordna uppdrag
till industrins kvalificerade men alltmer undersysselsatta utvecklingsavdel-
ningar. Ur svensk synvinkel var inte fördelarna lika uppenbara. För många
inom flygvapnets ledning framstod Cockburns erbjudande bara som en
lätt modifierad upprepning av tidigare erbjudanden om brittisk presenta-
tionsutrustning. Hur mycket nytt hade Marconi egentligen att komma med?
Skulle man inte genom att köpa företagets utrustning låsa in sig i snart omo-
derna system som det brittiska flygvapnet dessutom hade förkastat?

Reaktionerna från svensk sida blev inledningsvis avvaktande. Möjlighe-
terna att lägga studieuppdrag hos den brittiska industrin diskuterades vid
en serie sammanträden i LOS-gruppen under vintern.53° Elektroavdelning-
ens chef Henrik Lindgren reste första veckan i januari till London för upp-
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En allt större del av den brittiska försvarsforskningen bedrevs under 1950-talet i indu-
strins regi. Marconis forskningslaboratorium i Great Baddow norr om London.

följande diskussioner med Cockburn och Ministry of Supply.531 Marconis
ledning gav sig samtidigt in i förhandlingarna. Företagets internationella
försäljning sköttes genom Marconi Radar Division och i slutet av januari
1957 reste avdelningschefen E. Elford till Stockholm för att försöka övertala
flygvapnet."' Vid ett möte med Jan-Henrik Kylberg utvecklade Elford vill-
koren för ett eventuellt utredningsuppdrag som enligt hans mening borde
ha formen av en tvådelad studie om sex plus sex veckor.533

Flygvapnets inställning till ett industrisamarbete blev sakta mer positiv,
men en viss tveksamhet kvarstod framförallt beträffande Marconis utveck-
lingskapacitet och omfattningen av företagets samarbete med forskningsin-
stitutet i Malvern. Efter hemkomsten till London skrev Elford den 4 februari
ett brev till flygförvaltningens souschef Bengt Jacobsson för att vederlägga
en del "missuppfattningar" som han menade hade kommit i dagen under
samtalen i Stockholm:
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In the course of our various conversations, it became apparent that there have
existed some misunderstandings, particularly in relation to the Royal Air For-
ce (Type 64) display system. There seemed to be an impression that this sys-
tem was designed by this Company as a temporary expedient and that it is
now becoming obsolete and old fashioned. We must place it on record that
this impression is completely false [...1.

The Radar Research Establishment have been from the beginning, and are
still, closely associated with the work and further facilities including automa-
tic data handling and computing techniques are in course of development and
will in due course be added without any replacement of the basic units being
necessary. The Ministry of Supply would certainly confirm this."'

Elford försäkrade vidare att studiearbetet skulle ledas av Marconis forsk-
ningschef Eric Eastwood personligen, vilket skulle ge flygvapnet direkt till-
gång till en av Storbritanniens mest erfarna och kvalificerade radarforskare:

As you are already aware, this Company is responsible for the whole of the
ground radar display work for the Royal Air Force and our Chief of Research,
Dr. Eastwood, is more closely informed, than any other individual outside
Government service, on the future radar operational requirements for the
control of supersonic aircraft."'

I en separat skrivelse två dagar senare, den 6 februari, utvecklade Elford
hur Marconi skulle ordna skyddet av sekretessbelagd information som fö-
retaget fick ta del av som ett led i studierna. På denna punkt kunde Elford
lugna svenskarna med att hemliga uppgifter endast skulle hanteras av per-
sonal som hade liknande arbetsuppgifter gentemot brittiska militära myn-
digheter och som hade säkerhetskontrollerats av dessa.5" Detta skingrade
de sista tvivlen. Tidigt i februari 1957 beslutade flygförvaltningen att accep-
tera Robert Cockburns erbjudande och ge Marconi i uppdrag att utreda ett
databehandlingssystem.537 Detta ledde genast till nästa fråga: Hur skulle
man förhålla sig till Decca Radar om huvudkonkurrenten Marconi tillde-
lades ett studieuppdrag?

Med Decca Radar hade ett intensivt samarbete utvecklats sedan de första
radarstationerna inhandlades under 1956. Leveranserna av radarutrustning
till bygget av Harry söder om Stockholm fortskred enligt planerna och tek-
niska delegationer reste kontinuerligt mellan Stockholm och London. Att
ge Decca i uppdrag att även ta fram databehandlingsutrustning till de nya
spanings- och stridsledningsstationer som företaget redan levererade var en
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möjlighet som hade diskuterats redan under Friiberghskonferensen i no-
vember 1956.5' Ett breddat uppdrag till Decca framstod som en lockande
enkel och billig väg att bygga upp ett halvautomatiskt m/6o-system inom de
snävt uppsatta tidsramarna. Tanken hade dock avvisats eftersom flygvapnet
i detta skede inte utan konkurrens ville binda upp sig mot Decca."9 LOS-
gruppen ville behålla största möjliga handlingsfrihet i den fortsatta plane-
ringen av databehandlingssystemet, vilket blev den linje som fortsatt gällde
under vintern. En delegation från Decca som besökte Stockholm den 14-16
januari 1957 för att presentera ett förslag till indikatorsystem fick återvända
tomhänt till London utan nya uppdrag.'

Efter beslutet att ta hjälp av Marconi i systemplaneringen hamnade saken
emellertid i en annan dager. Gudmund Rapp tog upp frågan vid ett sam-
manträde i LOS-gruppen den 29 januari och menade att de tidigare argu-
menten mot ett djupare samarbete med Decca i och med detta hade förlorat
sin giltighet: om Marconi tilldelades ett studieuppdrag borde även Decca
få ett."' Att ge de två brittiska konkurrenterna parallella uppdrag var en
lösning med uppenbara fördelar ur svensk synvinkel. Det skulle inte bara
ge flygvapnet en starkare position vid en eventuell kommande upphand-
ling. Företagen tycktes dessutom komplettera varandra med sina respek-
tive styrkor och svagheter. Marconi, som hade den tyngsta och mest kvali-
ficerade forskningen, kunde ge en inblick i utvecklingsfronten långsiktigt.
Den mindre och smidigare konkurrenten Decca kunde för sin del snabbt
leverera mer eller mindre färdiga system, anpassade till de radarstationer
som flygvapnet redan hade köpt in. Slutligen skulle studieuppdrag hos in-
dustrin vara ett billigt sätt att minska trycket på flygförvaltningens och flyg-
stabens hårt pressade personal som redan sviktade under den tilltagande
arbetsbelastningen."2

Att Decca och Marconi skulle få varsitt uppdrag blev också beslutet. Den
sista veckan i februari 1957 reste Kylberg till Storbritannien i spetsen för en
delegation med personal från flygstaben, flygförvaltningen och FOA för att
förhandla om villkoren för studierna. Ett intensivt program hade ordnats
genom den svenska flygattachén i London. Det inleddes med samtal vid Mi-
nistry of Supply och fortsatte med studiebesök vid brittiska forskningsinsti-
tutioner och militära anläggningar. Kylberg träffade först Cockburn enskilt
för mer allmänna diskussioner om formerna och ramarna för utredningar-
na. Först därefter träffade hela delegationen annan personal vid Ministry of
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Supply för att lösa praktiska problem som kunde uppstå i samarbetet med
företagen."' Efter de inledande samtalen i London reste delegationen sedan
i samlad trupp vidare till Radar Research Establishment i Malvern för ett
två dagar långt besök. Slutligen var en hel vecka avsatt till själva kontrakts-
förhandlingarna som ägde rum hos Decca i London den 4-5 mars och på
Marconis huvudkontor i Chelmsford den 6-8 mars.'"

Underlaget bestod av två dokument, "PM concerning a possible Stage
1 in the complete data handling system m/6 o" samt "The semi-automatic
data handling system m/6o", i vilka flygvapnets syn på databehandlings-
problemet sammanfattades på knappt trettio sidor. Dokumenten skickades
i likalydande kopior till Edward Fennessy vid Decca Radar och Eric East-
wood vid Marconi.545 Förhandlingarna fortsatte sedan i Stockholm innan
kontrakten slutligen undertecknades brevledes i mitten av april. Studierna
skulle behandla alla delar av ett framtida svenskt stridslednings- och luft-
bevakningssystem, men tyngdpunkten skulle ligga vid databehandlingen.
Företagen skulle föreslå lösningar till ett halvautomatiskt m/6o-system, ut-
formade runt teknik som kunde vara installerad och tas i drift i en svensk
ledningscentral den 1 januari 1961. Men om detta inte bedömdes vara möj-
ligt ville flygförvaltningen att de skulle komma med förslag till en reserv-
lösning som kunde vara i drift inom denna tid. Arbetet skulle ersättas med
5000 pund. Speciella kontaktpersoner utsågs inom flygförvaltningen som
kunde lämna kompletterande information till företagen."' Kontraktstiden
skulle senare komma att förlängas med ytterligare två månader och det
skulle komma att dröja till slutet av sommaren innan studierna inkom till
flygförvaltningen med en veckas mellanrum.547

Det var kanske inte uppenbart vid den tiden, men i efterhand kan man
konstatera att undertecknandet av studiekontrakten med Decca och Marco-
ni på våren 1957 utgjorde ännu en tydlig brytpunkt i utvecklingsarbetet som
från och med nu ändrade karaktär till både form och innehåll. Kontakterna
med den brittiska forskningen under tidigare utvecklingsfaser hade fram-
förallt bestått i en informell och ganska begränsad dialog mellan ett antal
tongivande beslutsfattare och specialister knutna till svenska och brittiska
militära myndigheter. Lösningen på databehandlingsproblemet bestod i ett
väsentligt utökat och mer institutionaliserat svenskt-brittiskt informations-
utbyte som huvudsakligen skulle ske genom den brittiska industrin. Flyg-
vapnet hade visserligen sedan tidigare upparbetade kontakter med såväl
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Decca som Marconi, men det hade framförallt handlat om kund- och leve-
rantörskontakter som byggts upp i samband med att flygvapnet hade köpt
företagens färdiga system. Studieuppdragen innebar att flygvapnet - efter
Ministry of Supplys och Air Ministrys förmedling och med deras goda min-
ne - sattes i direktkontakt med specialister vid företagens forsknings- och
utvecklingsavdelningar, vilket möjliggjorde ett mer systematiskt tekniksam-
arbete i en helt annan omfattning och med ett helt annat djup än tidigare.

Att ge informationsutbytet formen av industristudier var emellertid ing-
en självklar lösning utan ett beslut som framförallt ska ses mot bakgrund
av den politiska funktion det fyllde på brittisk sida. Cockburns och Tutt-
les kompromiss innebar att ett i grunden säkerhetspolitiskt problem - om
och under vilka former det svenska flygvapnet skulle ges tillgång till avan-
cerad brittisk databehandlingsteknik - omvandlades till en handelsfråga
genom att samarbetet ordnades med den brittiska försvarsindustrin som
mellanhand. Arrangemanget balanserade å ena sidan Air Ministrys krav
på sekretess runt det brittiska luftförsvarets system och hänsynen till Stor-
britanniens allierade inom NATO med å andra sidan industrins behov av
kvalificerade och betalningsvilliga kunder i utlandet.

Det speglar dessutom i en vidare mening de ändrade förutsättningar som
den brittiska utrikes- och säkerhetspolitiken stod inför vid denna tid. Stor-
britanniens minskade internationella tyngd satte från mitten av 1950-talet
ett allt tydligare avtryck i det politiska handlingsutrymmet. De snabba kost-
nadsökningarna för militärteknik i allmänhet och luftförsvarselektronik i
synnerhet kombinerat med de stagnerande anslagen till det brittiska flyg-
vapnet ledde till att en allt större andel av forskningen inom detta område
kom att bedrivas direkt i den privata industrins regi. Och industrin behöv-
de i sin tur kunder utomlands som kunde finansiera de forsknings- och ut-
vecklingssatsningar det brittiska försvaret inte längre ensamt kunde bära,
vilket pressade de brittiska myndigheterna i riktning mot mindre restriktiva
sekretess- och exportregler.

Att studiekontrakten med Decca och Marconi förhandlades fram sam-
tidigt som de brittiska styrkorna på våren 1957 efter amerikanska påtryck-
ningar drog sig tillbaka från Suez i efterdyningarna av den misslyckade in-
terventionen var kanske ett sammanträffande men ingen tillfällighet. Mi-
litärtekniskt var Storbritannien fortfarande en stormakt. Men priset som
britterna måste betala för att bibehålla denna status var att dörrarna till de
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militära forskningslaboratorierna öppnades upp för utländska intressen-
ter. Och det svenska flygvapnet, med sina högteknologiska planer och stora
ekonomiska resurser, var bland de första som släpptes in.
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KAPITEL 6. T H E  F U L L  D I G I TA L  S Y S T E M

Upphandlingen, 1957-59

Med några dagars mellanrum inkom Deccas och Marconis utredningar ge-
nom den svenska ambassaden i London till flygförvaltningen i Stockholm
i slutet av augusti och början av september 1957. Hugo Larsson och Henrik
Lindgren hade utlovats en snabb och generös granskningsprocess av Mi-
nistry of Supply och Robert Cockburn visade sig hålla sitt löfte. Deccas ut-
redning The Radar Air Defence of Sweden fick flygvapnet genast tillgång till
i sin helhet.548 Detsamma gällde huvuddelen av Marconis Swedish Radar
Defence Problems, ur vilken Ministry of Supply dock hade lyft vissa kortare
avsnitt för ytterligare sekretessgranskning tillsammans med Air Ministry
under hösten 1957.549

De avsnitt ur Marconis utredning som Ministry of Supply hade beslutat
att hålla kvar för ytterligare granskning innehöll bland annat information
om robotstridsledning och radarupptäckt av ballistiska missiler, ett område
där Marconi under sträng sekretess utfört uppdrag åt forskningsinstitutet i
Malvern.55° Ministry of Supplys försiktighet hängde delvis också samman
med det relativt nyfunna hotet från carcinotronbaserade flygburna störsys-
tern som sedan 1954-55 hade tvingat fram kraftiga förändringar i det brit-
tiska flygvapnets radarplaner och forskningsprogram. Carcinotronen var en
ny sorts mikrovågsoscillator som utvecklats av det franska företaget CSF ur-
sprungligen för civila applikationer. Till skillnad från exempelvis magnetro-
nen (som användes i flertalet radarsystem) kunde den generera höga effekter
med möjlighet till snabba frekvensskiften över ett brett band, vilket gjorde
carcinotronen synnerligen lämpad som sändare i flygburna störsystem.551

I Storbritannien hade dess militära potential först uppmärksammats av
Admirality Signals and Radar Establishment (ASRE) i Portsdown, sedan
grundprinciperna hade publicerats öppet i den civila tidskriften Proceedings

1 5 5



of the Institute of Electrical Engineers i november 1953.552 Forskningsinstitu-
tet i Malvern vidtalades omedelbart och flygtester mot spaningsradarstatio-
nen i Bard Hill under 1954 och 1955 visade hur förödande effektiv metoden
var mot traditionella radarsystem.5" En tudelad forskningsstrategi utarbe-
tades för att möta hotet.' Till att börja med beslutades om utvecklingen
av en uppgraderad spanings- och stridsledningsradarstation som fick kod-
namnet Blue Yeoman inom Ministry of Supply. Systemet bestod av en star-
kare sändare monterad på en Orange Yeoman-antenn, vilket skulle ge bätt-
re förutsättningar att verka under kraftig störsändning.555 Det andra ledet
i strategin bestod i en utbyggnad av ett pejlsystem som skulle komplettera
de nya radarstationerna med passiv inmätning av störsändande flygplan."'
Marconi fick ett tungt ansvar i utvecklingen av det passiva pejlsystemet
Winkle, som togs fram i samarbete med forskningsinstitutet i Malvern."'

Ministry of Supply hemlighöll inledningsvis såväl testresultat och kon-
sekvensanalyser för att inte röja svagheterna i det brittiska radarsystemet.
Det dröjde till sommaren 1957 innan Air Ministry hade informerats fullt
ut om situationen." Effekterna på det brittiska flygvapnets luftförsvarspla-
nering blev dramatiska och förstärktes av den omläggning av den brittiska
försvarspolitiken som aviserats i kölvattnet av Suezkrisen. Modernisering-
en av det brittiska stridsledningssystem stod i praktiken helt stilla från och
med hösten 1957 och under en stor del av 1958 i avvaktan på att Ministry
of Supplys forskningsprogram skulle ge resultat och att den politiska situ-
ationen skulle klarna."' Först i december 1958 presenterade Air Ministry
ett omarbetat och nedskalat stridsledningssystem med Blue Yeoman och
Winkle som de viktigaste nya komponenterna, kombinerat med ett integre-
rat databehandlingssystem som kopplade samman spaningsradarstationer,
ledningscentraler och jaktplan i luften."'

Deccas och Marconis utredningar
Det var alltså i detta turbulenta läge som Decca och Marconi fått i uppdrag
att komma med förslag till ett nytt stridsledningssystem för det svenska
flygvapnet, något som satte tydliga avtryck i studierapporterna.

Båda företagen hade genom sina uppdrag åt Ministry of Supply goda in-
blickar i diskussionerna inom den brittiska flygvapenledningen och inte
minst Deccas utredning var starkt präglad av den nya hotbilden. Som an-
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svarig för tillverkningen av Type 8o-systemet hade Decca medverkat i test-
flygningarna vid Bard Hill och arbetet med att stärka radarstationernas
störskydd.'" Enligt Decca möjliggjorde det faktum att även mycket star-
ka radarstationer, som tidigare ansetts oemottagliga för störsändning, nu i
praktiken kunde släckas ned med ganska enkla metoder en helt ny offensiv
luftkrigstaktik. I framtiden skulle fienden sannolikt komma att genomföra
sina luftangrepp bakom en skyddande skärm av speciella störflygplan, vars
enda uppgift var att förblinda försvararens spanings- och stridsledningsor-
ganisation. Denna taktik skulle inte minst vara trolig vid kärnvapenanfall.562

Redan i studiens inledning slog Decca fast att detta tvingade fram ett helt
nytt sätt att bygga radarbaserade stridsledningssystem."' Intressant nog
speglar Deccas lösningsförslag nästan helt det dubbla grepp om proble-
met som Ministry of Supply och Air Ministry beslutat att ta genom sitt åt-
gärdsprogram, vilket visar vilken kvalificerad och aktuell information som
det svenska flygvapnet fick ta del av genom industristudierna. Till att börja
med borde en kedja av passiva pejlstationer byggas längs den svenska kus-
ten och som genom datorstödd triangulering kunde skilja de störsändande
flygplanen från de vapenbärande bombplanen. Detta skulle ge flygvapnet
en tydligare, om än inte fullständig, bild av situationen i luften även under
kraftig störsändning.564

Som det andra ledet i strategin rekommenderades att flygvapnet trots
allt skulle anskaffa en ny och effektivare generation spaningsradarstationer
som hade ett bättre skydd mot störsändning och som Decca höll på att ut-
veckla."' Två konkreta förslag presenterades. Huvudförslaget var att en ny
kedja med kraftfulla spaningsstationer, motsvarande Blue Yeoman, skulle
byggas längs den svenska östkusten. För att kunna minska effekterna av
störsändning skulle dessa operera inom ett brett frekvensband och därför
ha höga sändareffekter och stora antenner. De skulle kunna förvarna om
flygplan som närmade sig på upp till 24 kilometers höjd och soo kilometers
avstånd. Placeringen hade beräknats med hänsyn till en kontaktlinje om-
kring 8o kilometer från den svenska kusten. Enligt beräkningarna i studien
skulle den svenska östgränsen kunna bevakas fullgott med endast nio av
dessa nya spaningsstationer. Stationerna - som var ett kommersiellt projekt
som drevs av Decca på egen hand - fanns dock bara på ritbordet och skul-
le enligt företagets uppskattning kunna levereras tidigast omkring 1962.566

Under mellantiden borde flygvapnets redan inledda modernisering av
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radarsystemet avslutas. Decca föreslog närmast att de tre Type 8o-stationer
som flygvapnet redan hade beställt skulle kompletteras med ytterligare fem
stationer för att skapa en fullgod täckning i hela landet.' Ett billigare al-
ternativ var fransk-brittiska Hydra, en enklare konstruktion med likvärdig
prestanda som Decca av industripolitiska skäl samutvecklat med det fran-
ska radarföretaget SNERI med sikte på NATO-marknaden."

Behovet av ett moderniserat och störsäkert radarsystem betonades kon-
sekvent genom hela Deccas utredning. Databehandlingssystemet, som en-
ligt flygförvaltningens utredningsdirektiv från april 1957 skulle vara tyngd-
punkten i studien, fick däremot ganska blygsamt med utrymme. Decca
nöjde sig med att presentera ett tämligen enkelt och rudimentärt system,
uppbyggt med beprövad analog datorteknik, som komplement till de nya
radarstationer företaget uppenbarligen hoppades kunna sälja."

Detta beslut ska möjligen ses som en kalkylerad chanstagning av Dec-
cas företagsledning. Edward Fennessy var medveten om att Decca knap-
past kunde mäta sig med Marconis bredare erfarenhet och kunnande inom
databehandlingsområdet, men visste samtidigt att hans företag stod desto
starkare på radarområdet och gick av den anledningen kanske medvetet in
för att tona ned databehandlingens betydelse i analysen. Decca var också
ett yngre och mindre företag med en mer modern framtoning. Mycket av
udden i studiens kritik mot bristerna i den traditionella radarutvecklingen
var nog i själva verket riktad mot den större konkurrentens konservativa
och ingenjörsbetonade företagskultur. Fennessys val ställde Deccas eleganta
och välskrivna utredning i skarp kontrast till Marconis tyngre och tekniskt
mer djuplodande studie, som utgick från rakt motsatt prioritering och som
markerade betydelsen av ett i hög grad automatiserat stridsledningssystem,
uppbyggt med digital databehandlingsteknik.

Uppdraget att skriva Marconis utredning hade forskningschefen Eric
Eastwood gett till en nystartad enhet vid företagets databehandlingslabo-
ratorium i Great Baddow norr om London, som under ledning av Roger
Shipway arbetade med utvecklingen av digitala system för civil flygtrafik-
ledning.' Satsningen mot den civila flygmarknaden var en del i Marconis
strategi att kompensera för det bortfall som skapades genom det brittiska
flygvapnets successivt minskade order och uppdrag. Efter Air Ministrys be-
slut sommaren 1956 att inte bygga ut ADIS-systemet i sin ursprungliga ver-
sion hade utvecklings- och testverksamheten vid Malvern fortsatt med sikte
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Marconis databehandlingsgrupp sysselsatt med uppdrag åt det svenska flygvapnet. Från
vänster: Len Whittaker, Ben Starkesfield, Head of data handling, Roger Shipway, Head
of data handling lab och Roy Simons, Head of engineering.

mot en anpassning av tekniken till en mer decentraliserad systemarkitek-
tur, men mot bakgrund av turbulensen inom det brittiska flygvapnet var det
oklart om och när planerna skulle realiseras."' Denna utveckling påverkade
även Marconis databehandlingsverksamhet negativt. Shipways avdelning
och satsningen mot den civila flygledningsmarknaden kan med andra ord
betraktas som ett symptom på just de försvarsindustriella strukturproblem
som Robert Cockburn och Ministry of Supply ville komma åt genom sitt ar-
rangemang med studieuppdrag till det svenska flygvapnet. Marconis ledning
hoppades att studien skulle ge möjlighet att sälja ett helt digitalt lednings-
system till en militär kund och argumentationen för en digitalteknisk lös-
ning genomsyrade hela den tvåhundra sidor långa utredningsrapporten.572

Marconi gjorde i sin utredning det mesta möjliga av banden till det brit-
tiska flygvapnets databehandlingsforskning. Förslagen som presenterades
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för det svenska flygvapnet utgick från en systemarkitektur som i mycket
liknade den som diskuterades inom Air Ministry och Ministry of Supply.
En teknisk specifikation till det brittiska flygvapnets databehandlingssys-
tern hade tidigare under året lagts fast genom ASR 2141, som drog upp rikt-
linjerna för ett helt digitalt system byggt runt centralminnen och digitala
datorer för stridsledningsberäkningar i realtid."' Marconi menade att det
svenska flygvapnet borde beställa ett liknande system. I utredningen lyftes
speciellt den effektivare minneshanteringen fram som ett argument för en
digital lösning, en fördel som som skulle bli mer uttalad ju högre lednings-
kapacitet som specificerades. Lagringen skulle inte bara ske med större be-
ständighet och precision utan minnet skulle dessutom bli mindre, snabbare
och billigare. Om systemet byggdes runt en digital minnesbank skulle det
vidare vara naturligt att konstruera även andra delar av databehandlings-
systemet, inte minst den centrala stridsledningsdatorn, med digital teknik.
Dessutom var en digital dator programmerbar, vilket skulle göra systemet
enklare att modifiera och vidareutvecklas"

Systemet automatiseras direkt
Sammantagna utgjorde Deccas och Marconis utredningar drygt fyra hund-
ra sidor av bitvis mycket komplicerad materia. Att utvärdera dem var ett
tidsödande arbete som pågick under en stor del av hösten 1957.575 Först i
mitten av november hade granskningsarbetet hunnit så långt att elektro-
avdelningens chef Henrik Lindgren kunde kalla till en stridsledningskon-
ferens i Torshälla utanför Eskilstuna."' Konferensen ägde rum under fyra
dagar den 3-6 december med deltagare från flygstaben, flygförvaltningen
och FOA."' Syftet var dels att diskutera utredningarna och företagens för-
slag, dels att ta ställning till hur man skulle gå vidare med en eventuell upp-
handling."' Underlaget bestod av en "PM med underlag för marklednings-
system m/6 o baserat på Deccas och Marconis utredningar", som innehöll
en kondenserad sammanfattning av studiernas huvudrekommendationer
på knappt 3o sidor.59

Det fanns fyra förslag att ta ställning till. Marconi var tveksamt till flyg-
vapnets planer på en stegvis utbyggnad och hade starkt rekommenderat att
flygvapnet direkt skulle bygga upp ett helt digitalt system. Men ett sådant
skulle kunna vara tillverkat och levererat i en luförsvarscentral tidigast fyra
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år efter en beställning, vilket innebar driftsättning hösten 1962, ett år efter
flygförvaltningens bortre tidsgräns.

För att ändå hålla sig inom de givna ramarna för studieuppdraget hade
Marconi presenterat tre alternativa system med olika grad av automatise-
ring och ledningskapacitet, till olika kostnad och leveranstid. Det första
systemet, som flygvapnet kallade Marconi I, var ett enkelt reservsystem hu-
vudsakligen uppbyggt med analoga komponenter. Det hade tjugo minnes-
platser och kapacitet att stridsleda tio jaktplan parallellt. Marconi II var ett
betydligt mer omfattande system med ungefär tredubbel ledningskapacitet
och ett större inslag av digital teknik. Slutligen fanns Marconi III, det helt
digitaliserade system som företaget egentligen menade att flygvapnet borde
beställa. I detta skulle varje central ha zoo minnesplatser och möjlighet att
stridsleda 48 jaktplan samtidigt. Leverans- och installationstiden för Mar-
coni I och II skulle vara tre år, upphandlingen inräknad. Detta innebar att
systemen skulle kunna vara operativa senast hösten 1961. Marconi III däre-
mot skulle ta ytterligare tolv månader att bygga. Decca trodde sig i motsats
till Marconi kunna leverera en komplett lösning inom de uppsatta tidsra-
marna och föreslog ett analogt databehandlingssystem med en kapacitet
motsvarande konkurrentens mellanalternativ, Marconi II. Granskningen
visade vidare att Marconi skulle vara det klart dyrare alternativet. Marconi
III skulle kosta mer än 22 miljoner kronor, det tredubbla mot Deccas system
som skulle kosta 8 miljoner kronor. Mellanalternativet Marconi II skulle
kosta ii miljoner att leverera och installera i en central."'

Ett centralt inslag i granskningsprocessen var att analysera styrkan i
kopplingarna mellan markledningssystemet och vapensystemen i luften.
Syftet var att fastställa vilken kvalitet i informationsunderlaget som behöv-
des för att stridsleda kommande generationer jaktplan och luftvärnsrobot-
system. Kritisk i sammanhanget var relationen mellan jaktplanets eget ra-
dar- och siktessystem och stridsledningssystemets precision. Som de pre-
liminära specifikationerna till databehandlingssystem m/6o var skrivna
skulle jaktplanet ledas till en punkt bakom, alternativt på kollisionskurs
med, det fientliga flygplanet varifrån piloten skulle fånga upp målet med
flygplanets spaningsradar och på egen hand avsluta anfallet. Styrdata skulle
skickas till flygplanen genom digitala datakommandon. Decca och Marconi
hade fått ta del av de olika anfallsprofiler som flygvapnet utarbetat till J 35
Draken tillsammans med SAAB. Flygplanet skulle i sina B- och D-versio-
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Många beslut som rörde systemets utformning fattades vid internatkonferenser runt om
Stockholm. Torshälla, Grand Hotel i Saltsjöbaden, Ehrendals bruk i Södermanland och
Friiberghs herrgård utanför Enköping var alla platser för viktiga möten. Bilden visar
konferens med flygförvaltningens elektroavdelning under senare delen av 1950-talet. Sit-
tande vid bordet syns luftbevakningsbyråns chef Jan-Henrik Kylberg och Olof Hörberg
(andra och tredje från höger). Foto: Krigsarkivet.

ner vara utrustat med målsökande jaktrobotar, men skulle fortfarande ha
en spaningsradar med ganska kort räckvidd.

Detta skapade en tillfällig obalans mellan vapen- och siktessystem som
enligt granskningsgruppen innebar att J 35 Drakens B- och D-versioner
sannolikt skulle bli de flygplanssystem som var mest beroende av effektiv
stridsledning från marken. Efterföljande generationer skulle kunna uppträ-
da mer autonomt tack vare effektivare radarsystem ombord på flygplanet.
Ett liknande resonemang fördes beträffande ledningen av de brittiska luft-
värnsrobotsystemen Bloodhound och Thunderbird, som flygvapnet hop-
pades kunna anskaffa och som i sina senare versioner skulle kräva i princip
samma kvalitet på stridsledningen som den första versionen. Ett stridsled-
ningssystem, uppbyggt med befintlig databehandlingsteknik och anpassat
till de flygplans- och robotsystem som skulle tas i bruk de kommande åren,
skulle med andra ord kunna ge en effektiv lösning som fungerade in på
1970-talet och kanske ännu längre.581
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Slutsatsen var radikal i all sin enkelhet. Inte minst öppnade den för en
omprövning av den stegvisa uppbyggnad av databehandlingssystemet som
alltsedan radarutredningen 1955-56 hade varit utgångspunkten i flygvap-
nets planering. Konferensen i Torshälla kom mot denna bakgrund till stor
del att handla om i vilken takt stridsledningssystemets automatisering skul-
le ske. Lindgren konstaterade att gränsen mellan de olika utbyggnadsstegen
började bli otydlig: Skulle man fortfarande ta sikte mot ett halvautomatiskt
m/6o-system som ett första steg i databehandlingssystemets utbyggnad?
Eller skulle man direkt upphandla ett slutgiltigt system med mer automa-
tiska inslag, liknande det som tidigare hade kallats m/65, och sedan stanna
vid detta? Bland de som mest kraftfullt argumenterade för den senare lin-
jen var Nils-Henrik Lundquist och Björn Nilsson vid FOA. Med uppback-
ning av granskningsgruppens Sven Sjögren och Gudmund Rapp menade de
att 'en stegvis utbyggnad ej är lämplig" och att man "på grund av tidspres-
sen" borde "ta chansen och gå på det automatiserade [systemet]" direkt.'

Flygvapnet hade uppenbarligen också lyssnat till Marconi, som i avslut-
ningen av sin studie i mycket tydliga ordalag hade varnat för ett stegvist ut-
byggt stridsledningssystem som riskerade att leda till permanenta proviso-
rier med kostnadsökningar och förseningar som följd:

The size of any interim scheme, which cannot be achieved as a stage in the
final system, must be considered very carefully, since it is bound to lead to
delays in providing the final system, either because of diversion of efforts or
because of the costs involved. This applies particularly in the case of the data
handling, where the interim scheme uses analogue stores, which are expen-
sive in large numbers, and which cannot be used in the final system. Unless
its scale is very strictly limited there is certain to be an attempt to prolong its
useful life at the expense of the final system."'

Efter fyra dagars diskussioner hade konferensen enats om en strategi för det
fortsatta arbetet. Snabbheten och och kapaciteten i databehandlingssyste-
met skulle prioriteras medan andra delar av systemet, framförallt radar- och
kommunikationssystemets utbyggnad, tillsvidare fick lägre prioritet. Hör-
berg fick i uppdrag att med utgångspunkt i industristudierna ta fram ope-
rativa och tekniska specifikationer till ett helt automatiserat databehand-
lingssystem, som underlag till en upphandling som skulle ske under andra
halvan av 1958. För att minska den tekniska risken beslutades samtidigt att
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upphandlingen tillsvidare endast skulle omfatta en moderniserad central.
I vilken del av landet den skulle placeras skulle utredas vidare. Konkurren-
sen om kontraktet skulle av allt att döma komma att stå mellan Decca och
Marconi, medan den svenska industrin skulle bjudas in att som underle-
verantörer till de utländska företagen t  tillverka och installera delsystem.
Ett principiellt problem som konferensen däremot inte tog ställning till var
om databehandlingssystemet skulle byggas med digital eller analog teknik,
eller med en blandning av bådadera. Denna fråga skulle istället behandlas
inom de utredningar som under Björn Nilssons ledning inletts tidigare un-
der sommaren.584

Vän, fiende eller allierad?
De viktiga principbeslut beträffande databehandlingssystemets utformning
som fattades i Torshälla i december 1957 fick omedelbara konsekvenser ock-
så för en annan fråga som under strikt sekretess hade behandlats i anslut-
ning till konferensen, nämligen igenkänningssystemets utformning.

Efterhand som konturerna av det nya stridsledningssystemet successivt
tonade fram genom granskningsgruppens arbete under hösten 1957 stod det
klart att möjligheten till individuell identifiering av enskilda jaktflygplan i
luften måste bli ett centralt inslag i ett automatiserat system. Detta gällde i
synnerhet under den kritiska inledningsfasen av ett stridsledningsuppdrag
då det gällde att så snabbt som möjligt koppla samman det jaktplan som
getts startorder med ett visst företagsnummer och en viss styrradioadress
för att utan tidsfördröjning kunna inleda datorledd stridsledning.585

Flygvapnets huvudspår var att bygga upp igenkänningsdelen i databe-
handlingsystem m/6o runt det brittisk-amerikanska identifieringssyste-
met IFF Mark X, som hade varit närvarande i diskussionerna med brittis-
ka myndigheter sedan 1954-55. Förhandlingarna hade dock varit segdragna
och vintern 1957-58 var det tekniska underlaget fortfarande ofullständigt.
Systemet i fråga bestod av två delar: en markdel och en flygdel."6 Markde-
len utgjordes av en frågestation eller "interrogator", med tillhörande IFF-
antenn, som skulle installeras vid en spaningsradarstation. Den flygburna
delen bestod av en svarsstation eller "transponder" som lyssnade efter och
reagerade på signaler från marken. Dessutom fanns ett kontrollsystem på
marken samt elektronisk utrustning för att integrera flygplanens svarssig-
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naler i radarbilden. Transpondern i flygplanet reagerade på signaler från
marken på 103o MHz och skickade tillbaka sin svarssignal - en serie pulser
om en mikrosekund - i kodad form på 1090 MHz till frågestationen. Den-
na kunde ställas in i tre lägen, motsvarande tre olika "frågor" till flygplanet:
allmän identifiering av vän eller fiende, identifiering av enskilda flygplans-
individer samt ett tredje läge som var avsett för civil flygtrafikledning."'

Initiativet till utvecklingen av IFF Mark X hade tagits av det amerikan-
ska flygvapnet som ville hitta en effektivare ersättare till det gamla krigstida
system som i början av 1950-talet fortfarande användes som standard för
identifiering av flygstridskrafter inom NATO."' Utvecklingen hade ganska
snart blivit en gemensam brittisk-amerikansk angelägenhet. Det brittiska
flygvapnet beslutade redan 1951 tillsammans med marinen att transpondrar
skulle installeras som standard i alla militära flygplan och att frågestatio-
ner skulle byggas in i alla mark- och fartygsbaserade spaningsradarstatio-
ner. USA och Storbritannien verkade samtidigt för att systemet skulle bli
gemensam standard inom NATO, vars medlemmar 1952 fick ta del av viss
information om dess funktion och tekniska egenskaper med sikte på en ut-
byggnad under senare delen av 1950-talet.589

Systemet omgavs av en ytterst strikt sekretess. Dess tekniska funktion,
koder och operativa användande hörde till de mest välbevakade delarna av
NATO:s stridslednings- och luftbevakningssystem. Systemets fredstida an-
vändning var starkt begränsad och omgärdad av tydliga säkerhetsrestriktio-
ner i syfte att försvåra fientlig signalspaning. I krigstid var tanken att NATO-
flygplan skulle ha sina transpondrar tillkopplade vid flygningar genom eget
eller allierat luftrum medan systemet skulle vara frånslaget över fientligt
territorium."' Eftersom en fiende sannolikt skulle försöka vilseleda syste-
met genom att efterlikna signalerna skulle svarskoderna bytas varje halv-
timme enligt en förutbestämd plan. Allokeringen av svarskoder skilde sig
samtidigt från region till region inom NATO."' Men trots en mångfald av
försiktighetsåtgärder begränsades systemets operativa värde av det faktum
att det skett flera sekretessbrott under utvecklingen, bland annat inom den
amerikanska industrin, vilket gjorde det troligt att dess tekniska grundfunk-
tion redan hade hamnat i den sovjetiska underrättelsetjänstens händer."'
USA beslutade därför redan vid mitten av 1950-talet - innan systemet var
operativt - att på egen hand komplettera det med ett säkert tilläggssystem
med beteckningen Selective Identity Feature (SIF), i vilket antalet möjliga
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svarskoder hade utökats betydligt.53 För att skydda systemet från att kom-
prometteras ytterligare beslutades att SIF-funktionen endast skulle vara till-
gänglig för USA, Storbritannien och Kanada, medan andra NATO-stater
skulle utrustas med systemet först i en kris- eller krigssituation.594

Det svenska intresset i västmakternas system var dubbelt. Dels ville det
svenska flygvapnet ha en effektiv och fungerande identifieringslösning utan
en kostsam och resurskrävande egenutveckling. Dels ville flygvapnet ha ett
NATO-kompatibelt system som kunde identifiera västallierade flygplan i
eller i anslutning till svenskt luftrum. Sekretessen gjorde emellertid saken
allt annat än enkel. Operationsavdelningens chef Åke Mangård hade tagit
upp saken med Air Ministry och Ministry of Supply vid ett flertal tillfällen
i samband med sina resor till Storbritannien under 1955-56 och fick slut-
ligen ett muntligt löfte från den biträdande flygstabschefen Thomas Pike i
juni 1956.595

Trots detta blev det en fortsatt sedragen process. Först efter att Jan-Hen-
rik Kylberg hade tagit upp frågan med Robert Cockburn i London i februari
1957, i anslutning till förhandlingarna om industristudierna, kunde ett in-
formationsutbyte rent faktiskt komma till stånd.596 Cockburn gav flygför-
valtningen klartecken att kontakta de företag som tillverkade systemet åt
det brittiska flygvapnet: Cossors, som ansvarade för den flygburna delen av
systemet och Marconi, som tillverkade markutrustningen.5" Mellan mars
och oktober 1957 fick flygförvaltningen genom dessa företag i omgångar
tekniska uppgifter om systemet i både dess brittiska och amerikanska ver-
sion.'" Dessutom kunde Marconi med Ministry of Supplys tillåtelse skriva
in identifieringssystemet i sin utredning.5"

Det brittiska frisläppandet hade emellertid skett med ett viktigt förbehåll:
beslutet gällde endast systemet i dess grundversion medan den vidareut-
vecklade SIF-funktionen kvarstod under sekretess. Skillnaden mellan de två
versionerna - som utnyttjade samma tre moder och var fullt kompatibla -
var att antalet svarskoder i SIF-systemet hade utökats från 3o till 4096, vilket
var tillräckligt för att tilldela varje flygplan inom ett visst geografiskt områ-
de en egen unik identitet.'" Med den nya SIF-funktionen skulle stridsled-
ningen med andra ord kunna skapa sig en totalbild av situationen i luften.
Beslutsfattarna i luftförsvarscentralerna skulle inte bara kunna skilja mel-
Ian egna och fientliga flygplan, utan skulle dessutom kunna registrera den
exakta positionen hos varje enskilt eget flygplan."'
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En viktig drivkraft bakom den amerikanska SIF-utvecklingen hade vid
sidan om sekretessen var att integrera och koppla samman identiferings-
system och databehandlingssystem med tanke på en automatiserad och da-
torledd stridsledning. Sammantaget gjorde detta SIF-funktionen högintres-
sant ur svensk synvinkel."' I slutet av oktober 1957 hade flygförvaltningen
genom den svenska flygattachén i London på nytt tagit upp saken med Ro-
bert Cockburn, som emellertid inte var redo att ge svenskarna denna in-
formation. Mot bakgrund av Storbritanniens sekretessavtal med USA hade
han knappast kunnat fatta något annats beslut. Men på svensk sida fanns
fortfarande visst hopp om att den brittiska sekretessen på sikt skulle lätta.603

Samtidigt saknades inte alternativ till det brittisk-amerikanska systemet.
Hugo Larsson och Martin Fehrm hade vid sidan om SOS-utredningen un-
der strikt sekretess inlett egna studier av olika identifieringslösningar. Ar-
betet hade hösten 1957 resulterat i en prototyp med kodnamnet projekt 535.
Om den inledande utvecklingen av detta system har mycket lite dokumen-
tation hittats och vi vet i stort sett inte mer än att arbetet leddes av laborator
Åke Björvell och att utvecklingen skedde med krigstida västallierade sys-
tem som förlaga.604 Systemet skulle i sin slutgiltiga version kunna användas
till individuell identifiering. En stor nackdel med projekt 535 var samtidigt
att det inte var kompatibelt med västallierade system och därmed saknade
möjlighet att identifiera NATO-flygplan i svenskt luftrum.605

Efter konferensen i Torshälla i december 1957 ställdes problemet på sin
spets. Med en upphandling av databehandlingssystemet omedelbart före-
stående var det nödvändigt med ett beslut även i denna fråga: Vilket alter-
nativ, det brittisk-amerikanska IFF Mark X eller det svenskutvecklade pro-
jekt 535, skulle byggas in i databehandlingssystem m/6o?

Med tanke på sekretessen kunde problemet inte diskuteras vid samlat
bord under konferensen, utan frågan avhandlades istället i en mindre krets
vid sidan om. I en kvalificerat hemlig promemoria med Gudmund Rapp
som huvudförfattare spaltade flygstabens planeringsavdelning i början av
januari 1958 upp problemet. Tre operativa krav formulerades som systemet
måste uppfylla. För det första måste systemet kunna skilja mellan vänner
och fiender. För det andra behövde det dessutom kunna identifiera västal-
lierade flygplan. Slutligen var det nödvändigt att kunna skilja mellan olika
flygplansindivider för att kunna fungera effektivt i ett automatiskt strids-
ledningssystem. Flygstaben konstaterade att inget av de tillgängliga alter-
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nativen kunde uppfylla samtliga tre krav. I sin grundversion kunde det brit-
tisk-amerikanska systemet tillgodose det första och andra kraven medan
det svenska endast uppfyllde det första och det tredje. Flygstabens slutsats
blev helt logiskt att systemen borde kombineras och introduceras parallellt:

Vore IFF Mk X i komplett utförande tillgänglig för oss skulle detta system vara
det som någorlunda godtagbart fyller de uppställda fordringarna. Det synes
emellertid alltför osäkert att satsa på detta system eftersom USA oss veterli-
gen ej frisläppt hela systemet till NATO i övrigt. Därtill kommer att det från
störskyddssynpunkt är fördelaktigt för oss att använda ett separat system som
dessutom arbetar med betydligt högre pulseffekter. Förutsättningen för att
projekt 535 införes bör emellertid vara
att markstationer för IFF Mk X installeras vid vissa radarstationer

samt
att projekt 535 modifieras så att snabb individuell företagsidentifiering möj-
liggöres."'

Planeringsavdelningen rekommenderade att praktiska försök inleddes sna-
rast. Ur signalspaningssynpunkt var det i princip önskvärt att testverksam-
heten skulle förläggas så längt västerut som möjligt, men man konstaterade
samtidigt att signalstyrkan även från exempelvis Göteborg skulle vara fullt
tillräcklig för att avlyssnas med flygburen signalspaning. Enda skillnaden
mellan östkusten och västkusten var vilken flyghöjd som testerna kunde ske
på, vilken i det senare fallet skulle kunna ske på höjder upp till 12 000 me-
ter. Mot denna osäkra vinst" ur signalskyddsynpunkt stod att flygvapnets
mest moderna spaningsradarstationer fanns på östkusten och flygstabens
slutsats blev att testerna borde genomföras där. Utprovningen av NATO:s
igenkänningssystem var med andra ord inget som kunde hernlighållas.607

Flygstabens rekommendationer blev grunden för den utprovnings- och
planeringsverksamhet som sedan vidtog under de kommande åren fram till
hösten 1961. Det som sedan skedde var i korthet följande. I september 1958
lade flygförvaltningen en beställning hos tillverkaren Marconi på markut-
rustning och ett mindre antal flygburna transpondrar för test och utprov-
ning.608 Utrustningen installerades dels vid spaningsradarstationen Dick
utanför Norrköping, dels vid två spaningsflygplan S 29 Tunnan samtidigt
som teknisk personal utbildades i handhavande och drift."'

Parallellt med utprovningen fortsatte kontakterna med brittiska myn-
digheter i syfte att få loss det kompletta systemet, inklusive SIF-funktio-
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nen, vilket slutligen lyckades på hösten 1959 sedan amerikanska myndig-
heter nedklassat systemet i sekretessgrad efter att ytterligare säkerhetsbris-
ter konstaterats inom industrin.'" Sekretessproblemen till trots beslutade
flygvapnet att planerna på en parallell utbyggnad skulle ligga fast, men av
oklar anledning dröjde det till november 1960 innan flygförvaltningen kon-
taktade Svenska Radiobolaget (SRA), som var Marconis svenska ombud,
med en begäran att den beställda utrustningen skulle uppgraderas till full
SIF-funktion."'

Hösten 1961 var flygförvaltningen slutligen redo att gå vidare med en
större beställning. SRA lämnade den 14 oktober en ny offert som omfatta-
de ytterligare fem kompletta utrustningar, och den 18 oktober fick företaget
i uppdrag av flygförvaltningen att utarbeta en "generalplan för systemut-
byggnad och idriftsättning" som skulle vara flygvapnet tillhanda senast till
årsskiftet 1961/62.612 Förutom utredningar om installation och anläggnings-
planering skulle generalplanen omfatta utbildning av flygvapnets tekniska
personal.'"

Flygförvaltningen förberedde uppenbarligen en utbyggnad i full skala,
men i detta läge drog flygstaben i bromsen. Den 26 oktober, en vecka efter
att flygförvaltningen hade beställt utredningen av SRA skrev flygstabsche-
fen Stig Norén till flygförvaltningens souschef Greger Falk och instruerade
honom att någon ytterligare anskaffning tillsvidare inte skulle ske. Utbygg-
naden kunde begränsas till installationen vid Dick och någon uppgradering
av systemet till SIF-funktion skulle inte ske. Flygstabens beslut kom hastigt
och verkar förvånande, särskilt mot bakgrund av den kritiska betydelse som
frågan hade tillmätts bara tre år tidigare.6'4

Ett skäl till att den svenska flygstaben under 1959-60, och trots de kon-
staterade sekretessproblemen, hade beslutat att fortskrida med planeringen
var att IFF Mk X eventuellt skulle användas internationellt inom den civila
flygtrafiken. Efter ytterligare samtal 1961 mellan flygstaben och luftfartssty-
relsen stod det emellertid klart att denna civila använding var högst oklar.'"

En viktigare anledning till omsvängningen var förmodligen den utveck-
ling som skett internationellt sedan det ursprungliga beslutet om dubbelan-
skaffning togs av flygvapenledningen i januari 1958. Att det brittisk-ameri-
kanska systemet var komprometterat, och att dess effektivitet i krig sanno-
likt skulle vara starkt nedsatt, hade man på svensk sida blivit medveten om
allra senast under Torsten Bergens besök i London i oktober 1959. För att
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hantera detta problem hade det amerikanska flygvapnet satsat stora resurser
på en vidareutveckling av systemet och adderat ett Mode 4, som genom mer
komplicerade kryptografiska algoritmer och en ny modulering av frågesig-
nalerna skulle ge betydligt större säkerhet i identifieringen.616 Tillsammans
med SIF-funktionen fick detta vidareutvecklade system beteckningen IFF
Mk XII och testades gemensamt av Storbritannien och USA åren 1959-60.
Systemet var utvecklat med full bakåtkompatibilitet varför det inte fanns
något behov av en omedelbart introduktion i hela NATO. För att kunna
bevara sekretessen i fredstid var tanken att endast Storbritannien och USA
skulle använda systemet, och att det först i ett senare skede skulle göras till-
gängligt för andra medlemsstater.617

Kostnaderna var emellertid ett problem. För att utföra de komplicerade
kryptografiska beräkningarna utnyttjade Mode 4 digitala datorer i trans-
pondern och interrogatorn som var dyra att tillverka och installera. Även
om systemet på sikt väntades bli billigare ledde kostnadsökningarna till att
Storbritannien redan 1960 beslutade att avvakta med vidare tester och an-
skaffning av systemet.' Beslutet blev en kompromiss mellan ekonomiska
och operativa hänsyn. Inför en hotande säkerhetspolitisk situation skul-
le man förbereda installation vid alla nybyggda radarstationer: det brittis-
ka stridsledningssystemet skulle utrustas "för" men inte "med" IFF Mark
XII." '

USA blev därmed ensamt om en fredstida utbyggnad. Mot denna bak-
grund torde en svensk introduktion av IFF Mark X ha framstått som alltmer
meningslös. Stig Norén motiverade sitt beslut i oktober 1961 att begränsa
utbyggnaden till Dick med att de studier "angående ett framtida krigs san-
nolika förlopp som under de senaste åren bedrivits pekar mot att möjlighe-
terna att med ett relativt begränsat antal [.. 1 anläggningar åstadkomma en
förbättrad samverkan är mycket små", en slutsats som sannolikt var grundad
i utvecklingen inom NATO."'

Sammantaget framstår flygvapnets beslut att bygga upp ett eget system,
men med bibehållen teknisk handlingsfrihet att i ett hotande läge introdu-
cera en annan lösning, snarast som en parallell till hur flertalet NATO-län-
der vid samma tid blev tvungna att hantera problemet. Robert Dalsjö pekar
dessutom på uppkomsten av andra möjliga sätt att identifiera flygplan från
västmakterna, bland annat genom signalspaning, som efterhand gjorde IFF-
frågan mindre kritisk ur flygvapnets synvinkel. Samtidigt verkar problemet
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aldrig ha fått någon riktigt fullgod lösning utan var fortsatt närvande i dis-
kussioner inom den svenska försvarsstaben så sent som under 1980-talet.'

Systemets arkitektur
Lagom till att arbetet med de tekniska och operativa specifikationerna in-
leddes på vintern 1958 fick flygvapnet ett välkommet besked från politiskt
håll. En politisk överenskommelse om försvarets framtida inriktning som
träffades mellan den socialdemokratiska regeringen och den borgerliga op-
positionen skingrade mycket av osäkerheten om flygvapnets ekonomiska
förutsättningar de kommande åren." Försvarsberedningens arbete med
ett nytt försvarspolitiskt beslut som skulle ersätta det som fattats 1948 hade
pågått sedan sommaren 1955. Förhandlingarna under 1957 handlade till stor
del om försvarsutgifternas storlek. En grundtanke var att försvarsutgifterna
- liksom pensionerna som samtidigt debatterades politiskt - skulle index-
eras och knytas till en nivå motsvarande sin nuvarande andel av bruttona-
tionalprodukten, som vid mitten av 1950-talet uppgick till omkring fem
procent." Detta skulle dels skapa långsiktig stabilitet i den militära orga-
nisationens utvecklingen, dels en starkare politisk kostnadskontroll från re-
geringens sida. Konsekvenserna av olika anslagsnivåer hade utretts. Vintern
1958 stod det klart att beredningens rekommendation - som var en kom-
promiss mellan socialdemokraterna, högerpartiet och folkpartiet - skulle
ligga i linje med det högsta av de fyra budgetalternativen, vilket innebar att
utgiftsramen blev 2700 miljoner med full kompensation för pris- och löne-
stegringar.' Dessutom skulle det ske en årlig uppräkning av anslaget med
2,5 procent för teknisk fördyring av militär materiel.'

Försvarsbeslutet 1958 har beskrivits som ett av efterkrigstidens mest om-
välvande och det kom att styra försvarets utveckling fram ti111970-talet."
Visserligen innebar det att flygvapnets kvantitativa expansion bröts genom
att anslagsökningen planade ut, men flygvapnets position som den anslags-
mässigt största försvarsgrenen befästes samtidigt på framförallt marinens
bekostnad."' Ekonomiskt innebar det nya försvarsbeslutet att flera stora
tekniksatsningar kunde genomföras som planerat, bland annat anskaffning-
en av robotsystem från Storbritannien eller USA och uppbyggnaden av ett
automatiserat stridslednings- och luftbevakningssystem.'

Den ii februari 1958, en vecka innan försvarsberedningen överlämnade

1 7 2



sitt förslag till regeringen och försvarsminister Sven Andersson, samman-
ställde flygstabens planeringsavdelning mot bakgrund av de nya ekonomis-
ka förutsättningarna en kvalificerat hemlig promemoria som rekommende-
rade en modernisering av sammanlagt sju luftförsvarssektorer i södra delen
av landet."9 Efter interna diskussioner inom flygvapenledningen reducera-
des detta till fem utbyggda sektorer under den kommande sjuårsperioden
1959-66, vilket blev den målsättning som ingick i riksdagens försvarsbeslut.
Flygstabens planeringsavdelning inledde sektorplaneringen efter riksda-
gens omröstning senare under sommaren 1958.630

Arbetet med databehandlingssystemet intensifierades i ljuset av den nya
ekonomiska situationen. En allt större andel andel av flygförvaltningens och
flygstabens personal engagerades i m/6o-planeringen under 1958-59. I ja-
nuari 1958 var tjugosex heltidstjänster vid elektroavdelningen avdelade till
projektet, en siffra som i slutet av året förväntades ha stigit till trettionio. Allt
som allt skulle omkring en tredjedel av elektroavdelningens omkring två-
hundra ingenjörer på hel- eller deltid vara sysselsatta med planeringen och
upphandlingen under året."' Till detta kom personal vid flygstabens plane-
rings-, operations- och teleavdelningar som arbetade med operativa frågor
samt konsulter och specialister knutna till projektet vid FOA eller industrin.

Uppgiften att skriva operativa och tekniska specifikationer till systemet
gick till samma grupp som under hösten 1957 hade granskat utredningarna.
Gudmund Rapp vid flygstabens planeringsavdelning fick huvudansvaret
för den operativa specifikationen medan Sven Sjögren från flygförvaltning-
en sammanställde den tekniska specifikationen. Björn Nilsson medverka-
de som specialist. Luftbevakningsbyråns tillförordnade chef Olof Hörberg
hade det övergripande ansvaret att ta fram underlag till upphandlingen."'

Arbetet bedrevs i nära samarbete med Decca och Marconi som senvin-
tern 1958 bjöds in till djupdiskussioner om studierna.633 Samtalen skedde
under två tredagarskonferenser vid Ehrendals bruk i Södermanland: med
Marconi den 12-14 februari och Decca den 26-28 februari.634 Under våren
skedde sedan uppföljande möten i Stockholm."' Ministry of Supply släppte
under vintern till sist också de delar av Marconis utredning som kvarhål-
lits för ytterligare sekretessgranskning, vilket innebar att flygvapnet hade
ett komplett underlag att bygga sina specifikationer runt."'

Hur ville flygvapnet att databehandlingssystemet skulle utformas? Rapp
och Sjögren utgick från den sektorarkitektur som lagts fast av radarutred-
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ningen under 1955-56. Databehandlingssystemet skulle vara gemensamt för
sektorns luftförsvarcentral samt de två underliggande låghöjdscentraler, el-
ler Low Altitude Filter Centrals (LAFC), som svarade för stridsledning på
låga höjder. Mellan dessa centraler skulle information kunna utbytas genom
ett system av radiolänkar.

Databehandlingsområdet - den del av luftrummet som omfattades av da-
tabehandlingssystemets koordinatsystem - skulle enligt specifikationerna
vara minst 600 x 600 x 3o kilometer, vilket gjorde det möjligt för en central
att ta över ledning för angränsade sektor om dess luftförsvarscentral blev
utslagen."" Databehandlingssystemet planerades runt en central minnes-
bank vars information skulle användas för presentation och stridsledning.
Systemet skulle ha kapacitet att samtidigt målfölja och samla information
om hundra "företag", som kunde utgöras av antingen ett enskilt eller en
grupp av flygplan."' Marconi hade till sitt slutgiltiga digitala databehand-
lingssystem föreslagit ett centralt minne i vilket varje företag skulle definie-
ras av tio parametrar om sammanlagt 128 bitar."' I Air Staff Requirement
(ASR) 2141, den specifikation som Marconi arbetade mot i sina utvecklings-
uppdrag åt det brittiska flygvapnet var företagsstorleken den dubbla, 256
bitar, men grundprinciperna var annars desamma."' Flygvapnet utnyttja-
de denna grundarkitektur i sin operativa specifikation. Egna och fientliga
företag behandlades lika i minnet och skildes endast av en parameter för
identitet. Andra parametrar definierade läge, kurs, fart, höjd samt uppgif-
ter om eventuellt insatt vapensystem och störkarakteristik. Adresseringen
skedde med ett företagsnummer som användes vid in- och utmatning ur
minnesbanken 641

Den centrala minnesbanken blev i sin tur styrande för den interna ut-
formningen och organisationen i centralen, vilken byggde på en långt dri-
ven arbetsdelning med specialiserad personal ansvarig för att mata in och
uppdatera olika kategorier av information i minnet. Personalen skulle vara
uppdelad mellan olika hytter med likartad utformning. Arbetsplatserna
skulle vara utrustade med indikatorer som kunde ställas om till att visa bil-
den från valfri radarstation ansluten till centralen. Bilden kunde visas till-
sammans med en elektronisk kartbild med aktuell skala samt alfanumerisk
information och symboler. I anslutning till varje arbetsplats skulle det vida-
re finnas en kopplingspanel med io x io tangenter och en markeringsspak
som kunde styra en speciell märksymbol på indikatorn. Kommunikationen
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Operationsrummen tillflygvapnets PS-o8-stationer konstruerades och levererades av det
svenska företaget Standard Radio och Telefon. Systemet var enklare och mindre omfat-
tande än luftförsvarscentralernas databehandlingssystem som upphandlades samtidigt.
Foto: Flygvapenmuseum.

inom och mellan hytterna skulle ske genom ett system av interna telefon-
förbindelser kopplade till märksymbolerna. Genom dessa kunde muntliga
order och instruktioner utfärdas samtidigt som målen pekades ut direkt på
mottagarens indikator. Slutligen skulle vissa av centralens hytter, framfö-
rallt de där högre officerare med ansvar for sektorns ledning var placerade,
vara utrustade med väggmonterade elektroniska översiktskartor i färg som
kunde visa en syntetisk bild av situationen i luften med hjälp av den infor-
mation som lagrats i den centrala minnesbanken.6"2

Inmatningen av data i minnet inleddes med målföljningen. Denna skulle
i normalfallet ske helt automatiskt med manuell initiering, men skulle vid
behov kunna ställas om till halvautomatiskt läge, vilket exempelvis kunde
bli aktuellt vid kraftig störsändning. Med helt automatisk målföljning upp-
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skattade flygstaben att varje operatör skulle kunna hantera upp till tjugo fö-
retag samtidigt medan kapaciteten vid halvautomatisk målföljning skulle
sjunka med 6o procent till åtta företag.643

Flygstabens beskrivning av arbetet i målföljarhytten kan illustrera prin-
ciperna bakom hur databehandlingssystemet mer generellt skulle fungera
och hur samarbetet och kommunikationen mellan olika befattningshavare
skulle ske:

När ett nytt mål (eller nya mål) dyker upp på PPI lägger chefsobs[ervatören]
sin märksymbol över detta (eller över målområdet) med hjälp av en märk-
spak. Han väljer därefter den tangent på sin panel för interna förbindelser
som motsvarar avsedd rrobs [radarobservatör] eller annan befattningshava-
re utanför själva målföljarhytten. Märksymbolen, som har en speciell form,
framträder då på PPI hos avsedd rrobs på motsvarande plats som symbolen
på chefsobs PPI. Samtidigt som chefsobs trycker ner tangenten upprättas även
direkt talförbindelse med rrobs. Rrobs påbörjar ny målföljning enligt chefsobs
anvisningar. Så snart en målföljare startas skall utvärdet från målföljarkretsen
släcka ut svaret på chefsobs PPI, varigenom man försäkrar sig om att chefsobs
endast ser nya mål.644

Sedan målföljningen hade inletts uppdaterades målets position kontinuer-
ligt genom målföljarkretsarna. Andra och mer specialiserade hytter kom-
pletterade med ytterligare information. Arbetet i dessa var organiserat på
ett snarlikt sätt med en chef som ledde och fördelade uppgifter mellan ett
antal underliggande befattningshavare, placerade vid identiska arbetsplat-
ser. Höjdmätningen var ett speciellt problem som sköttes i en egen hytt som
kontrollerade sektorns höjdmätningsstationer och tilldelade målen olika
prioritet i höjdmätningen beroende på stridsledningens behov.645 Företa-
gens identitet fastställdes i identifieringshytten och lagrades i minnet som
antingen "okänd", "egen", "fientlig" eller Törplanerad".646

Det är intressant att notera att det speciella problemet med identifiering
av NATO-flygplan i svenskt luftrum inte diskuterades i specifikationerna
- uppenbarligen betraktades frågan som alltför känsligt för att behandla i
ett dokument som endast var klassificerat som hemligt."' Men planer på
hur detta skulle lösas fanns med all sannolikhet med i bakgrunden när do-
kumentet skrevs. Samma huvudförfattare stod bakom både den ovan dis-
kuterade IK-promemorian från den 4 januari 1958 och den operativa spe-
cifikationen av databehandlingssystemet som arbetades fram senare under
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våren. Dessutom var systemen till sin funktion intimt sammankopplade. Ef-
tersom ingen speciell identitetskategori för "allierade" flygplan angavs mås-
te tanken ha varit att personalen i identifieringshytten som kontrollerade
frågestationer till både det svenska och det brittisk-amerikanska systemet
samtidigt - skulle markera dessa som antingen "egna" eller kanske möjligen
"förplanerade" i minnet. Denna information skulle sedan, via den centrala
minnesbanken, bli tillgänglig för annan personal i centralen. Man kan allt-
så konstatera att arbetsdelningen i databehandlingssystemet bidrog till att
göra flygstabens kompromisslösning med dubbla och parallella IK-system
praktiskt möjlig. Dessutom kunde naturligtvis båda systemens obearbeta-
de information i vanlig ordning presenteras direkt på indikatorn i vilken
som helst av centralens hytter tillsammans med radarbilden, utan att den
behövde ta omvägen genom minnet."'

Den andra halvan av centralens organisation utgjordes av de hytter som
skulle använda den insamlade informationen till att fatta beslut om insats
och till att stridsleda jaktplan och robotvapen. Radarjaktledarnas arbets-
platser skulle i stort sett ha samma utformning som målföljarhytten, med
indikator, knappsats och manöverorgan, men med den skillnaden att per-
sonalen framförallt skulle interagera med den centrala stridsledningsda-
torn."'

Ett stridsledningsuppdrag inleddes efter beslut av centralens jaktledare
varefter ett jaktplan gavs startorder, började målföljas och kopplades sam-
man med det fientliga företag som skulle bekämpas. Anfallsprofilen - om
jaktplanet skulle ledas på kollisionskurs med målet i ett direktanfall eller
i ett kurvanfall bakifrån -  beslutades av radarjaktledaren med hänsyn till
flygplanstyp, beväpning och taktiska omständigheter. Stridsledningsdatorn,
som dessutom genom vädertjänsten hade tillgång till information om vind-
förhållanden på olika höjder, beräknade sedan kontinuerligt den lämpligas-
te anflygningsvägen.65° Kommunikationen med jaktplanet i luften skedde
dels genom styrdatakommandon, kontinuerligt beräknade av datorn och
med vilka flygplanet dirigerades, och dels genom diskreta kommandon med
order till piloten att exempelvis accellerera, stiga eller förbereda sig för en
sväng."'

Ledningen av luftvärnsrobotar, som skulle introduceras i luftförsvaret
först efter ett antal år, behandlades endast översiktligt i specifikationen."'
Flygvapnet specificerade ett databehandlingssystem som i minnet kunde
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hantera upp till hundra företag, egna och fientliga, och som hade kapacitet
att samtidigt stridsleda fyrtio jaktuppdrag samt luftvärnsrobotar.653 Fullt
utbyggt i fem sektorer i södra delen av landet innebar detta att stridsled-
ningssystemet skulle ha kapacitet att samtidigt leda upp till en tredjedel av
flygvapnets omkring sexhundra jaktplan, vilket i ett internationellt perspek-
tiv måste betecknas som en mycket högt satt målsättning. Som jämförelse
kan nämnas att NATO inom ramen för NADGE några år senare planerade
ett system med ett trettiotal mindre stridsledningscentraler, som vardera
kunde leda tio samtidiga jaktuppdrag, för hela det västeuropeiska luftrum-
met från Grekland till Nordnorge."'

Det databehandlingssystem som flygvapnet specificerade våren 1958
hade stora likheter med de lösningar som Marconi presenterat i sin utred-
ning ett halvår tidigare, inte minst vad gäller den centrala minnesbankens
betydelse för ledningscentralens organisation. Dessa förslag gick i sin tur
tillbaka på den utveckling som det brittiska flygvapnet tillsammans med
forskningsinstitutet i Malvern och Marconi bedrivit inom ramen för ADIS-
projektet sedan början av 1950-talet. Men samtidigt som det är uppenbart
att dokumentet till stor del skrevs med Marconis slutliga digitala system
som förlaga specificerades intressant nog inte huruvida databehandlingen
skulle ordnas med digital eller analog teknik. I själva verket undveks nog-
samt alla ställningstaganden i detta avseende. Flygförvaltningens tekniska
specifikation innehöll endast mer generella uppgifter om systemets snabb-
het, kapacitet och prestanda medan företagen fick full frihet att föreslå hur
dessa krav skulle implementeras och förverkligas tekniskt.65

Möjligen ska detta tolkas som ett sätt att skjuta valet mellan digital och
analog teknik på framtiden. Att databehandlingssystemet, åtminstone i den
första moderniserade sektorn, skulle byggas med beprövad analog teknik
hade tidigare betraktats som mer eller mindre självklart. Digitalteknik kun-
de eventuellt komma ifråga i efterföljande centraler i ett senare utbygg-
nadsskede. Men tekniska utredningar som under Björn Nilssons ledning
hade inletts i samarbete med svensk industri talade entydigt för ett digitalt
system. Under intryck av dessa hade alltfler inom flygstaben och flygför-
valtningen börjat ändra uppfattning. Att man skulle hinna enas i denna
tekniskt komplicerade fråga fore sommaren var knappast troligt. Men ge-
nom att överlåta teknikvalet till industrin kunde ställningstagandet skjutas
upp till offertgranskningen senhösten 1958. Det var ett beslut som skapade
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utrymme att utreda frågan ytterligare, men som samtidigt indirekt skulle
komma att sätta ramarna för hela den fortsatta upphandlings- och gransk-
ningsprocessen.

Tuttle rekommenderar Decca
Samtidigt som arbetet med specificeringen av databehandlingssystemet un-
der försommaren gick in i sitt slutskede besökte den biträdande chefen för
den brittiska flygstaben, Air Marshal Geoffrey Tuttle, i spetsen för en dele-
gation flygofficerare Stockholm i slutet av maj 1958." Geoffrey Tuttle var
tillsammans med Robert Cockburn upphovsmannen bakom arrangemang-
et med studieuppdrag hos den brittiska industrin, som han banat väg för
genom att ompröva sin företrädares restriktiva hållning till ett informa-
tionsutbyte inom databehandlingsområdet. Samtalen ger mot denna bak-
grund en intressant inblick i hur Air Ministry vid denna tid betraktade det
svenska flygvapnets kontakter med Decca och Marconi. Ministry of Supply
hade sekretessgranskat studierna innan överlämnandet och måste rimligen
ha haft goda kunskaper om innehållet. Men i vilken utsträckning följde Air
Ministry processen? Hade den brittiska flygvapenledningen några intressen
i det svenska flygvapnets firmaval?

Den omedelbara anledningen till Tuttles resa till Stockholm var de sam-
tal som nyligen inletts mellan de svenska och brittiska flygvapnen om en
eventuell anskaffning av robotsystemen Bloodhound eller Thunderbird."'
Internationellt hade den tidigare strikta sekretessen runt dessa vapen under
1957-58 lättat betydligt till följd av ett amerikanskt principbeslut att erbjuda
NATO-staterna moderna robotsystem.'

Storbritannien hade följt efter och fattat ett liknande beslut, men pressa-
des hårt av konkurrensen från den amerikanska industrin."' Historikern
Stephen Twigge, som har studerat det brittiska robotvapenprogrammet,
har visat hur amerikanska myndigheter blockerade brittisk export av bland
annat Bloodhound genom att erbjuda potentiella kunder inom NATO det
amerikanska luftvärnsrobotsystemet Nike till mycket förmånliga villkor,
vilket gjorde det "praktiskt taget omöjligt" att sälja Bloodhound och andra
brittiska system till NATO-medlemmar.66° Ett andra led i strategin var att
neka brittiska företag licenser för vidareexport av teknik med hänvisning
till brittisk-amerikanska samarbetsavtal, vilket hade stoppat det planera-
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de motorsamarbetet mellan Bristol och Svenska Flygmotor AB sommaren
1955. Storbritannien inriktade som ett resultat av detta istället sina försälj-
ningsansträngningar mot neutrala stater eller medlemmar i samväldet som
Singapore och Australien. I Europa var den svenska marknaden vid sidan
om den schweiziska den mest intressanta ur brittisk synvinkel."'

Efter en resa till USA vintern 1958 hade flygförvaltningens souschef Tor-
sten Rapp lyckats utverka ett amerikanskt frisläppande av jaktroboten Side-
winder till senare versioner av Draken.662 Ett beslut som fortfarande åter-
stod att fatta var emellertid vilket eller vilka luftvärnsrobotsystem som det
svenska försvaret skulle utrustas med, en order som Air Ministry var myck-
et angelägen om att säkra till den brittiska industrin. Här stod valet mel-
Ian Bloodhound och Thunderbird eller de amerikanska systemen Bomarc
och Hawk. Torsten Rapp hade i februari 1958, omedelbart efter sitt besök i
USA, rest vidare till Storbritannien tillsammans med chefen för flygstabens
operationsavdelning för att med Ministry of Supply diskutera en eventuell
anskaffning av ett brittiskt luftvärnsrobotsystem.663

Det var dessa diskussioner som nu fortsatte under Geoffrey Tuttles be-
sök i Sverige i maj 1958. Med på dagordningen stod även samtal om det
nya stridsledningssystemet. Air Ministry hade genom den svenska flygat-
tach&I i London mottagit en lista på frågor som den svenska flygvapenled-
ningen ville ha besvarade av den brittiska delegationen. Bland det man på
svensk sida helst ville diskutera var det brittiska flygvapnets egna planer på
stridsledningsområdet, här var "alla informationer om motsvarande eng-
elska system av värde", men kanske framförallt möjligheterna "att få använ-
da samma materiel som ingår i det engelska systemet".664 Trots Cockburns
försäkringar om motsatsen och samarbetet med Decca och Marconi fanns
intressant nog en viss kvardröjande svensk tveksamhet till kvaliteten och
statusen på den teknisk som företagen kunde erbjuda. Det fanns uppen-
barligen misstankar om att man kanske inte fick tillgång till den mest mo-
derna brittiska tekniken.

Tuttles delegation gjorde vad den kunde för att besvara flygvapnets frå-
gor. Personal vid Air Ministry hade bara kunnat ta del av Marconis utred-
ning men visste ändå tillräckligt mycket om Deccas studie för att kunna
kommentera de båda förslagen både skriftligt och i diskussioner med svens-
ka flygofficerare och tekniker i Stockholm. Den brittiska delegationen var
anmärkningsvärt tydlig i sin rekommendation: flygvapnet borde välja Dec-
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Geoffrey Tuttle (till höger) tillsammans med flygvapenchefen Axel Ljungdahl. Under
Tuttles besök i Sverige i maj 1958 diskuterades förutom en möjlig svensk anskaffning av
robotsystemet Bloodhound även flygvapnets databehandlingsuppdrag hos Decca och
Marconi. Foto: Flygvapenmuseum.

ca som leverantör. Visserligen konstaterades att Marconis förslag "täckte
ett stort område" och bitvis innehöll intressanta lösningar, framförallt var
det digitala kommunikationssystemet "mycket modernt".665 Förslaget hade
samtidigt brister och dessa övervägde. Databehandlingssystemet, det cen-
trala inslaget i studien, var byggt runt teknik som granskats av Ministry of
Supply för införande i det brittiska stridsledningssystemet men som "för-
kastats", en hänvisning till Marconis medverkan i det nyligen avvecklade
ADIS-projektet. Dessutom höll Marconis förslag till nytt radarsystem inte
alls samma kvalitet som Deccas. Sammantaget menade Tuttles delegation
att "svenskarna skulle följa den riktiga linjen, om de accepterade Deccas
förslag till strilsystem."'"

Att Air Ministry så tydligt tog ställning i konkurrensen mellan två brit-
tiska företag måste här kommenteras närmare. Handlade det om uppriktiga
råd från den brittiska flygvapenledningen? Eller fanns det dessutom andra
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motiv med i bakgrunden? Med sin starka betoning på behovet att bygga
upp ett radarsystem med nya och mycket störsäkra enheter kan man till att
börja med konstatera att Deccas rekommendationer låg helt i linje med det
brittiska flygvapnets egna planer. Tuttle och hans delegation uttryckte nog
sin uppriktiga professionella mening när de rekommenderade det svenska
flygvapnet att prioritera uppbyggnaden av ett modernt och störsäkert ra-
darsystem framför den osäkra och kostsamma utvecklingen av ett avance-
rat databehandlingssystem.

Samtidigt kan det inte uteslutas att också industripolitiska motiv fanns
med i bilden. Storbritannien var, som redan nämnts, hårt pressat av kon-
kurrensen från den amerikanska industrin, inte minst inom robotvapen-
området. Geoffrey Tuttle och Air Ministry misstänkte mot denna bakgrund
-  felaktigt, men inte orimligt med tanke på de amerikanska myndigheter-
nas agerande i andra frågor - att det svenska flygvapnet hade lagt liknande
utredningsuppdrag hos ett eller kanske flera amerikanska företag och fruk-
tade att den svenska ordern helt skulle gå Storbritannien förbi."' Men å an-
dra sidan visste han också att det svenska flygvapnet hade etablerat ett djupt
och förtroligt samarbete med Decca och kan därför ha antagit att man på
svensk sida redan lutade mot att välja Decca som leverantör även av databe-
handlingssystemet. Kanske räknade Tuttle med att han genom att lägga sin
och det brittiska flygvapnets tyngd bakom Decca, det företag som hur som
helst verkade ha de bästa chanserna att få uppdraget, skulle kunna förmå
svenskarna att fortsatt handla brittiskt.

Dessutom samarbetade Decca Radar redan med det Bristol Aeroplane
Company runt utvecklingen av ett stridsledningssystem till Bloodhound
som han visste att svenskarna var intresserade av. I fall flygvapnet valde ett
stridsledningssystem från Decca kunde det kanske öka sannolikheten att
svenskarna även köpte ett brittiskt robotsystem. Stridsledningen var ett om-
råde där den brittiska utvecklingen inte byggde på amerikansk teknik och
där de amerikanska myndigheterna i stort sett saknade möjligheter att på-
verka den brittiska exporten genom restriktiva licensvillkor.668

Uppgifter till svensk industri
I mitten av juni 1958 var de operativa och tekniska specifikationerna klara
och skickades till Decca och Marconi genom personliga brev till Edward
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Fennessy och Eric Eastwood. En formell anbudsinfordran enligt de riktlin-
jer som fastställts tidigare under våren skickades en månad senare, den 14
juli, till företagen genom den svenska flygattachén i London.'"

Att lägga ett tredje studieuppdrag inom landet, antingen till ett enskilt
svenskt företag eller till ett industrigemensamt forskningsbolag, var en möj-
lighet som hade diskuterats under vintern 1956-57, men som till sist hade
avvisats eftersom flygvapnet betraktade den svenska elektronikindustrin
som alltför liten och splittrad för att ta huvudansvaret för databehandling-
en i ett m/60-system." Helt utestängd från planeringsprocessen hade den
svenska industrin dock inte varit. Samtidigt som kontakterna med Decca
och Marconi intensifierades under 1957 hade flygförvaltningen tagit de för-
sta stegen mot ett samarbete på konsultbasis med den svenska industrin.
I mitten av oktober informerade elektroavdelningens chef Henrik Lind-
gren under strikt sekretess representanter för de tre mest erfarna svenska
teleföretagen - Svenska Radiobolaget (SRA), Standard Radio och Telefon
(SRT) samt LM Ericsson - om flygvapnets planer att bygga upp ett auto-
matiserat stridsledningssystem och de studieuppdrag som lagts hos Decca
och Marconi."'

Underlaget för diskussionerna bestod av en forskningsrapport om oli-
ka tekniska metoder för automatiserad målföljning som skrivits av labo-
rator Björn Nilsson vid FOA tillsammans med ingenjören Kjell Mellberg
vid Standard Radio och Telefon.'" Samarbetet dem emellan hade inletts
under 1955 när Mellberg hade inkallats till militärtjänst med placering som
forskningstekniker vid Nilssons enhet inom FOA. Med sig tillbaka till SRT
hade Mellberg fått uppdraget att bygga ett experimentellt målföljningssys-
tern baserat på digitalteknik, ett arbete som gett så lovande resultat att det
fick ligga till grund för industridiskussionerna.'"

Efter de första mötena i september och oktober, som hade hållits gemen-
samt med de tre företagens forskningschefer, gick samtalen vidare med fö-
retagen var för sig. Arbetet delades upp mellan företagen och lämpliga ar-
betsuppgifter identifierades. Vid ett möte i november beslutades att Kjell
Mellberg tillsammans med Björn Nilsson skulle arbeta vidare med mål-
följningssystemet med fokus på minnes- och beräkningsenheter.674 Med
Svenska Radiobolaget och LM Ericsson, som hade kommit in senare i pro-
cessen, gick diskussionerna långsammare och det dröjde till januari 1958
innan man enades om automatiseringen av höjdmätningen som ett pas-
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sande första utredningsuppdrag.' Under första halvåret 1958, samtidigt
som databehandlingssystemet specificerades, presenterade Mellberg ett vi-
dareutvecklat förslag till målföljningssystem i två rapporter och vid en de-
monstration för LOS-gruppen i juni.676

Tanken med uppdragen var att den svenska industrin långsiktigt skulle
bygga upp sin kompetens och skapa en nationell kapacitet inom databe-
handlingsområdet genom mindre delutredningar och konstruktionsupp-
drag åt flygförvaltningen. Kortsiktigt hoppades flygförvaltningen dessutom
att ett eller flera svenska företag skulle kunna medverka i konstruktion och
installation som underleverantörer till det brittiska företag som vann upp-
handlingen av databehandlingssystemet till den första ledningscentralen.
I mitten av juli 1958, samtidigt som anbudsinfordran gick ut till Decca och
Marconi, inbjöds den svenska industrin att inkomma med offerter på de
delar av databehandlingssystemet de trodde sig kunna bygga.6"

Flygvapnet identifierade två möjliga industrikonstellationer. Svenska Ra-
diobolaget, som redan ägdes gemensamt av Marconi och LM Ericsson, kun-
de ges en order om Marconi vann upphandlingen. LM Ericsson, som under
våren 1958 hade utrett en möjlig automatisering av kommunikationen mel-
lan ledningscentraler och nickande höjdmätare med utgångspunkt i företa-
gets automatiska telefonväxelsystem, fick dessutom ett eget erbjudande.'
Decca troddes kunna samarbeta med Standard Radio och Telefon runt vissa
delar av databehandlingssystemet.6'9

I anslutning till upphandlingen fick flygvapnets samarbete med den
svenska industrin samtidigt ett fastare ramverk genom bildandet av kon-
sultbolaget Teleutredningar AB (TUAB). Förebilden var amerikanska
MITRE Corporation, som skapats för att stötta det amerikanska flygvap-
net med avancerade uppdrag i anslutning till SAGE-utvecklingen, bland
annat realtidsprogrammering av systemets stridsledningsdatorer.' TUAB
var ett samarbete mellan de ledande svenska teleindustrierna och organi-
sationen bemannades till stor del med personal från FOA. Tord Wikland
från FOA blev chef för det nya bolaget. TUAB skulle under det kommande
decenniet genomföra stora delar av den tekniska sektorplaneringen och
dessutom medverka i flera andra stora militära projekt för flygvapnets och
marinens räkning.681
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Analogt eller digitalt?
Sedan anbudstiden förlängts med två månader inkom Deccas och Marconis
offerter med några dagars mellanrum i slutet av november 1958. Ett tredje
anbud lämnades av Hollandse Signaalapparaten, som genomförde ett stor-
uppdrag åt den svenska marinen med leverans och installation av spanings-
och eldledningssystem till kryssaren Göta Lejon och jagarna Halland och
Småland. Flygvapnet ville dock inte ta ställning till ett nytt företag i slutske-
det av upphandlingen och anbudet avvisades tidigt."'

Den 22 november skickade elektroavdelningens chef Henrik Lindgren ut
instruktioner för hur offertgranskningen skulle gå till. Arbetet skulle sam-
ordnas av luftbevakningsbyråns chef Jan-Henrik Kylberg och inledas med
snabbgenomgångar av Marconis offert den i december och Deccas två da-
gar senare, innan en detaljgranskning av förslagen i mindre arbetsgrupper
skulle vidta. Flygstaben skulle analysera offerterna ur operativ synvinkel
medan flygförvaltningens elektroavdelning skulle studera databehandling,
datainsamling och kommunikationer. Samtidigt ville flygvapnet inhämta
Ministry of Supplys synpunkter. Efter särskild begäran av flygvapenchefen
Ljungdahl godkände försvarsminister Sven Andersson att Robert Cockburn
och en medarbetare bjöds in till Stockholm den andra veckan i december
för att medverka i utvärderingen. Granskningsprocessen skulle utmynna i
två föredragningar inför flygförvaltningens souschef, generalmajor Torsten
Rapp. Den 20 december 1958 skulle förslagen presenteras och den 24 janua-
ri 1959 skulle ett preliminärt beslut om firmaval fattas. Slutförhandlingarna
om kontraktet skulle ske under februari 1959.683

Flygvapnet planerade med andra ord för en tre månader lång besluts-
process, men i verkligen skulle det hela visa sig gå betydligt snabbare. Som
väntat byggde offerterna på en vidareutveckling av de databehandlingssys-
tem som skisserats i industristudierna hösten 1957. Decca, som trodde att
de upparbetade kontakterna med flygvapnet skulle vara en avgörande för-
del och som dessutom sannolikt hade fått uppmuntrande signaler från de
brittiska myndigheternas sida, hade valt att presentera ett analogt databe-
handlingssystem i linje med förslagen i sin utredning. Marconi för sin del
offererade en vidareutvecklad version av det slutgiltiga digitala system som
flygvapnet betecknade Marconi III." '

Utvärderingen av offerterna i tekniskt hänseende gjordes av en specia-
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listgrupp under ledning av laboratorerna Björn Nilsson och Lars-Henning
Zetterberg vid FOA, som till stor del byggde analysen på det senaste årets
studier tillsammans med svensk industri.6" Valet mellan analog och digital
teknik hade visserligen redan i samband med granskningen av industristu-
dierna vintern 1957-58 identifierats som en tydlig skiljelinje mellan företa-
gen, men det hade då betraktats som en fråga bland många. Först i samband
med upphandlingen hösten 1958 började teknikvalet uppmärksammas som
potentiellt utslagsgivande för hela upphandlingen och firmavalet.

Konsekvenserna av flygvapnets beslut att inte specificera databehand-
lingssystemets teknik i detalj blev nu uppenbara. Nilsson och Zetterberg
hade länge haft sin uppfattning klar, att flygvapnet borde bygga upp ett helt
digitalt stridsledningssystem. Mellbergs arbete under våren och sommaren
1958 visade att målföljningen inte bara var praktisk möjlig att ordna med
digitalteknik utan dessutom sannolikt skulle bli billigare i ett digitalt sys-
tem. Även informationsöverföringen skulle ske effektivast med ett digitalt
kommunikationssystem 686 Zetterberg hade samtidigt genom tester med en
svensktillverkad Alwac visat att en att en digital dator kunde användas for
stridsledning i realtid i ett automatiserad ledningssystem, ett resultat som
presenterats i en uppmärksammad FOA-rapport som fick stor spridning
inom flygvapnet."'

Slutsatserna bidrog starkt till att underbygga Marconis argumentation för
en helt digital lösning. Eftersom källmaterial saknas kan vi inte följa diskus-
sionerna under offertgranskningen i detalj. Inte heller går det att med säker-
het säga hur eller när flygvapnet fattade sitt beslut att ge Marconi uppdraget.
Uppenbart är dock att flygstabens planeringsavdelning, som nu företräddes
av kapten Sven-Olof Olson, hade tagit starkt intryck av specialisternas syn-
punkter och kommit till slutsatsen att ett flexiblare digitalt system vore att
föredra ur operativ synvinkel, framförallt genom de möjligheter till konti-
nuerlig vidareutveckling detta gav. Vilken ståndpunkt som flygförvaltning-
ens elektroavdelning intog är mer oklart, men sannolikt fanns där föresprå-
kare för såväl Deccas som Marconis lösningar.688

Samtidigt kan det konstateras att Marconi seglade upp som favorit rela-
tivt sent under upphandlingsprocessen. Vid den brittiska delegationens be-
sök i maj 1958 var den dominerande uppfattningen på såväl svensk som brit-
tisk sida fortfarande att Decca sannolikt skulle få kontraktet medan Marco-
ni betraktades som ett riskfyllt alternativ som eventuellt kunde bli aktuellt
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vid utbyggnaden i efterföljande sektorer. Men till sist valde flygvapnet alltså
att lita till sina egna undersökningar snarare än att lyssna till den brittiska
flygvapenledningens rekommendationer. Möjligen bidrog också diskussio-
nerna i december med Cockburn, som ju var den som satt flygvapnet i kon-
takt med Marconis databehandlingsenhet, till beslutet.

Kontraktsförhandlingarna med Marconi inleddes den io januari 1959 på
Grand Hotel i Saltsjöbaden. Förhandlingarna skedde i parallella arbetsgrup-
per som diskuterade olika aspekter av databehandlingssystemet.689 Möj-
ligen var det vid denna tidpunkt som flygvapnet definitivt fattade beslut
om valet av leverantör. Efter två veckors diskussioner, den 26 januari, sam-
manställde flygstabens planeringsavdelning en granskningsrapport i vil-
ken Marconis digitala systemlösning på punkt efter punkt lyftes fram som
överlägsen Deccas analoga:

Inom FS har offerterna för första lfc m/6o från Decca och Marconi granskats
huvudsakligen från operativ synpunkt.
Båda offerterna uppfyller i princip de nuvarande operativa kraven. Vad av-
ser flexibilitet och anpassningsmöjligheter för framtiden bedömer FS dock
Marconi erbjuda väsentliga fördelar. Den eventuellt något längre leveransti-
den saknar i detta sammanhang betydelse m h t den tidsmässiga tillgången
på erforderligt utrymme. Från operativ synpunkt är därför system Marconi
att föredraga.
Möjligheterna att med bibehållen noggrannhet senare övergå till ett koordi-
natsystem med större utsträckning i x- och y-led än som f n angivits bedömes
avsevärt större med ett digitalt databehandlingssystem (Marconi) än med ett
analogt (Decca). Sannolikheten för att en dylik övergång senare kan bli nöd-
vändig bedömes som förhållandevis stor.
Ett digitalt databehandlingssystem synes vidare medge en lämpligare anpass-
ning av de operativa kraven på noggrannhet m h t olika vapensystem.
Filterorganisationen, som från operativ synpunkt måste tillmätas stor bety-
delse, bedömes vara bäst tillgodosedd i Marconialternativet."'

Sedan beslutet väl var fattat handlade flygvapnet snabbt. Ett "letter of in-
tent" utfärdades den 20 februari 1959 i vilket flygförvaltningen meddelade
Marconi sin avsikt att beställa databehandlingsutrustning till en luftför-
svarscentral och två låghöjdsfiltercentraler.69' Uppföljande förhandlingar
vidtog i Stockholm och London under vintern och våren och den 3o april
1959 undertecknades slutligen kontraktet som gällde leverans av utrustning
i en första ledningscentral till en kostnad av sammanlagt 25 miljoner kro-

187



nor. Utrustningen skulle vara installerad och driftsklar i oktober 1962.692
Kontraktet med Marconi var skrivet för att bilda en ram runt beställningen
men specificerade inte systemet i detalj utan innehöll istället en klausul om
att "progress meetings" skulle hållas var tredje månad "för uppföljning och
gemensam diskussion av konstruktions- och materielläget".693

Efter dessa linjer utvecklades också samarbetet under 1959. Mötena hölls
vanligen vid Marconis huvudkontor i Chelmsford och varade mellan en och
två veckor under vilka representanter för det svenska flygvapnet arbetade
tätt samman med den brittiska utvecklingspersonalen. Flygvapnet repre-
senterades vid dessa möten vanligen av Sven-Olof Olson från flygstabens
planeringsavdelning och tekniker från flygförvaltningens luftbevaknings-
byrå. Dessutom medverkade personal från SRA som skulle utföra instal-
lation och underhåll. Marconi representerades vanligen av projektledaren
Roger Shipway och hans närmaste medarbetare samt den personal som
var inblandad i de specifika problem som för tillfället diskuterades. Olson,
som blev drivande i de faktiska kontakterna med Marconi, lydde i prakti-
ken direkt under inspektören för luftbevakningen, överste Stig Noren, som
i sin tur hade utrustat honom med mycket omfattande befogenheter att ta
initiativ till och fatta beslut om tekniska modifieringar av utrustningen och
systemet. Detta innebar att den svenska delegationen under diskussionerna
med Marconis utvecklingspersonal i Chelmsford vid sittande bord kunde
besluta om även ganska betydande ändringar utan att på förhand behöva
förankra detta hos sina chefer i Stockholm.'

Sammantaget ledde detta till en mycket snabb och effektiv planerings-
och beslutsprocess. När flygvapnet och Marconi i mitten av oktober 1959
offentliggjorde nyheten genom meddelanden till den svenska och brittiska
pressen var databehandlingssystemet till den första centralen till stor del
specificerat även om ett omfattande arbete med implementering och ut-
byggnadsplanering återstod. Nyheten att det svenska flygvapnet hade slutit
ett avtal med den brittiska radartillverkaren Marconi om utveckling, till-
verkning och installation av databehandlingssystemet i en ny automati-
serad luftförsvarscentral slogs upp brett på förstasidorna och löpsedlarna
hos samtliga svenska morgontidningar och kvällstidningar, däribland Stock-
holms-Tidningen som ägnade den ett stort utrymme de följande dagarna.695

Socialdemokratiska Stockholms-Tidningen, som stod regeringen nära,
hade som enda tidning lyckats få en kommentar från försvarsdepartemen-
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tet. Statssekreteraren Karl Frithiofson förklarade, med hänvisning till den
statsverksproposition som regeringen hade lagt fram i riksdagen i janua-
ri 1959, att det nya systemet skulle ses som ett led i den ständigt pågående
moderniseringen av det svenska flygvapnet. Tillsammans med det nya jakt-
planet Draken och det brittiska luftvärnsrobotsystemet Bloodhound skulle
det bilda stommen i 1960-talets luftförsvar. Regeringen hade ännu inte fat-
tat beslut om hur många luftförsvarscentraler som totalt skulle byggas. En-
ligt statssekreteraren berodde detta bland annat på hur stora anläggnings-
kostnader som rymdes inom flygvapnets drift- och kapitalbudget. Förutom
tjugotvå miljoner kronor i anskaffnings- och installationskostnad tillkom
minst lika mycket för att spränga ut nya bergrum till centralerna. Men oav-
sett vilket skulle projektet leda till att landet skulle ra ett "toppeffektivt luft-
försvar, kanske det tekniskt mest högstående, åtminstone i Europa:'

Hösten 1959 markerar slutet för den empiriska undersökningen. Efter
denna tidpunkt vidtog en utbyggnadsfas under vilken Stril 6o-systemet
fram till början av 1970-talet byggdes ut huvudsakligen i de södra delarna
av landet, med förbättrade kommunikationer, nya radarstationer och led-
ningscentraler. Marconis första luftförsvarscentral norr om Stockholm togs
i teknisk drift vintern 1964.6" Stridsledning av jaktplan med styrdata sked-
de för första gången i juni samma år.698 Kontraktet med Marconi innehöll
en option att beställa databehandlingsutrustning till ytterligare en central
till samma pris och villkor som den första, vilket flygvapnet utnyttjade till
att bygga en identisk luftförsvarscentral i Skåne som togs i operativt bruk i
januari 1966.6" Databehandlingssystemet i de två centralerna utformades
i stort sett enligt de tekniska och operativa specifikationer som lagts fast
av flygvapnet under 1958-59 och systemet var kvar i drift fram till slutet av
1990-talet.'"

Samarbetet med Marconi fortsatte under hela 1960-talet men skedde
framöver alltmer genom vanliga organisatoriska kanaler, vilket gjorde flyg-
vapnets brittiska kontakter mindre känsliga ur politisk synvinkel. Företaget
fick under 1970-talet ytterligare order på uppgraderingar och tillägg till sys-
temet, bland annat i form av rörliga indikatorrum. I moderniseringen in-
gick dessutom en mängd nyskriven mjukvara till systemets stridslednings-
datorer. Roy Simons och John Sutherland, två av de brittiska ingenjörer som
medverkade i systemets utveckling, har i en artikel i GEC Review i efterhand
beskrivit hur annorlunda det svenska flygvapnet var att arbeta med jämfört
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Luftbevakningen var en av de platser inom försvaret där kvinnor först kom att anstäl-
las. På bilden syns identifieringsledare Elisabeth Jonsson under ett tidigt studiebesök,
troligen 1963 eller 1964, i flygvapnets luftförsvarscentral norr om Stockholm. Foto: Lfc
Mitt arkiv.

med de NATO-kunder som stod för större delen av Marconis försäljning.
Simons och Sutherland lyfter speciellt fram hur de korta beslutsvägarna
och den höga tekniska kompetensen hos den ansvariga personalen gjorde
det möjligt för det svenska flygvapnet att effektivt tillgodogöra sig brittisk
teknologi som på kort tid omsattes i operativa system."'

Möjligen är denna iakttagelse typisk för hur den svenska neutralitetspo-
litiken uppfattades i västliga militära kretsar under det kalla kriget. Dess
främsta kännetecken var där inte den svenska regeringens skarpa utrikes-
politiska retorik, utan snarare den svenska militärens högteknologiska pro-
fil, stora ekonomiska resurser och frihet att i internationella samarbeten på
egen hand bygga upp effektiva militära system.
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KAPITEL 7. AV S L U T N I N G

Syftet med denna avhandling har varit att studera tillkomsten av ett av det
svenska försvarets största tekniska system under det kalla kriget, flygvap-
nets stridslednings- och luftbevakningssystem Stril 6o, samt att undersöka
projektets kopplingar till utformningen av svensk säkerhetspolitik. Den bild
av neutralitetspolitiken som dominerat inom forskningen och den politis-
ka diskussionen har som nämnts i inledningen i allt väsentligt utgått från
en historieskrivning som har ställt officiellt svenskt utrikes- och säkerhets-
politiskt beslutsfattande i centrum för analysen. Forskningens empiri har
dominerats av det deklaratoriska, av vad svenska politiker och diploma-
ter har uttalat och kommunicerat i tal och skrift till omvärlden. Man kan
också beskriva det som att alternativa, mer realpolitiska perspektiv har fått
ge vika för en diskurs med starka moraliska inslag om de svenska relatio-
nerna med andra stater. Neutralitetspolitiken har i mångt och mycket be-
handlats som ett samtal mellan svenska politiker, diplomater och utlandet
mot bakgrund av den svenska regeringens officiella deklarationer, medan
det faktiska svenska agerandet som det yttrade sig i militär krigsplanering
och den fysiska utbyggnaden av militärtekniska system delvis har hamnat
i bakgrunden.

I denna avhandling har jag lyft fram en i tidigare historieskrivning re-
lativt anonym grupp aktörer, nämligen de forskare, ingenjörer och office-
rare som planerade och utvecklade flygvapnets tekniska system och satt
deras samarbeten med brittiska specialister i centrum för framställningen.
I detta avslutande kapitel renodlas några perspektiv som har diskuterats i
avhandlingen. Kapitlet inleds med en sammanfattning av de viktigaste em-
piriska resultaten. Därefter följer en analys av de olika, delvis överlappande
svensk-brittiska nätverk som systemet planerades genom och den säker-
hetspolitiska betydelsen av dessa. Kapitlet avslutas med en diskussion om
relationen mellan tekniskt och politiskt beslutsfattande och konsekvenser-
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na som resultaten har för synen på den svenska neutralitetspolitiken under
det kalla kriget.

Tre faser i systemets utveckling
Denna studie har behandlat det formativa skedet i Stril 6o:s tillkomst, från
våren 1953 då de första systemutredningarna tillsattes, fram till dess upp-
handlingen av ett databehandlingssystem till den första moderniserade luft-
försvarscentralen slutfördes under sommaren 1959. Skeendet under denna
period kan delas in i tre övergripande utvecklingsfaser, karakteriserade av
de specifika uppgifter och problem som behövde lösas vid olika tidpunkter
i systemets utveckling. Arbetet under dessa faser organiserades inom ra-
men för olika utredningar och kommitter, med olika inriktning, samman-
sättning och kompetens, som avlöste varandra och som förankrades i ett
svenskt-brittiskt nätverk som successivt förnyades och kompletteras i takt
med att former av teknik och kunskap behövdes från utlandet.

Under den inledande teknisk-vetenskapliga studiefasen stod vetenskapliga
och teoretiska problem rörande den militärtekniska utvecklingen inom ra-
darområdet i förgrunden. Denna utvecklingsfas varade fram till sommaren
1955 och har behandlats i kapitel två och tre. Studiearbetet leddes av civila
specialister vid FOA som samarbetade med ingenjörer och officerare ur flyg-
vapnet inom ramen för SOS-utredningens olika delutredningar och kom-
mitt&r. Även om en del specifika utvecklingsprojekt inleddes, bland annat
rörande nya tekniska metoder för stridsledning av jaktflygplan, var tanken
i första hand att SOS-utredningen skulle fylla en rådgivande funktion och
stötta flygvapnet med vetenskapligt framtaget beslutsunderlag till komman-
de teknikupphandlingar. Hugo Larsson och Martin Fehrm, som represente-
rade FOA i utredningens ledning, lyckades under perioden etablera kontak-
ter med flera ledande beslutsfattare vid Ministry of Supply, vilket öppnade
dörren för ett informationsutbyte med brittiska forskningsinstitutioner runt
vilket alltmer av SOS-utredningens arbete successivt kom att kretsa.

Möjligheterna att köpa moderna brittiska spanings- och stridslednings-
radarstationer som plötsligt öppnade sig sommaren 1955 markerar inled-
ningen på en operativ utredningsfas i systemutvecklingen, som skildrats i
kapitel fyra och fem. Medan vetenskapliga problem tidigare hade dominerat
hamnade nu bredare frågor om luftförsvarets effektivitet och sammansätt-
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ving i centrum när flygvapnet skulle ta ställning till en eventuell anskaffning
av nya radarstationer. Flygstabens och flygförvaltningens ledning tog kon-
troll över arbetet. Radarutredningen, som tillsattes av flygvapenchefen Axel
Ljungdahl i september 1955, handlade till stor del om att undersöka behovet
av en moderniserad stridsledning ur flygtaktisk och luftoperativ synvinkel.
Liksom den föregående fasens vetenskapliga utbyte bedrevs radarutred-
ningen i en dialog med brittiska specialister, som stimulerade utredningen
genom inblickar i den brittiska verksamheten samtidigt som viktigare slut-
satser och resultat kunde kontrolleras mot brittiska planer och erfarenheter.

De studieuppdrag som flygvapnet tilldelade de brittiska företagen Dec-
ca och Marconi på våren 1957 markerar inledningen på en upphandlingsfas
som varade fram till sommaren 1959. Den har behandlats i bokens sjätte
kapitel. Databehandlingssystemets utformning och frågan om stridsled-
ningens automatisering blev de dominerande problemen, samtidigt som
det svensk-brittiska informationsutbytet alltmer skedde med industrin som
mellanhand. Industristudierna mynnade ut i upphandlingen 1958-59 och
flygvapnets beslut att ge Marconi i uppdrag att utveckla, tillverka och instal-
lera databehandlingssystemet i en första moderniserad luftförsvarscentral
i trakten av Stockholm.

Ett gemensamt drag mellan de tre utvecklingasfaserna var att arbetet
med systemet till stor del kretsade runt ett informellt informationsutbyte
med brittiska myndigheter och organisationer. En av de mest kreativa de-
larna i utvecklingsprocessen bestod i själva verket i att etablera förbindel-
ser med nyckelpersoner inom den brittiska statsförvaltningen och indu-
strin som hade resurserna, befogenheterna och inte minst viljan att stötta
den svenska satsningen med teknik och tekniskt kunnande. Att beskriva de
svensk-brittiska personkontakterna som nätverk betyder inte att frågan om
aktörernas organisatoriska hemvist skulle vara oviktig. En förutsättning för
teknikutbytet var att de svenska deltagarna hade de befogenheter och den
legitimitet som följer med en befattning i en statlig organisation - vanliga
privatpersoner hade inte kunnat genomföra några studieresor till militä-
ra forskningsinstitutioner i Storbritannien. Men enbart ett organisatoriskt
perspektiv är inte tillräckligt för att förklara hur samarbetet uppstod, fung-
erade och vidmakthölls.

Detta är något som också lyfts fram av aktörerna själva. Hugo Larsson
gav hösten 1975, under ett hemligt seminarium med tidigare generaldirek-
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törer vid FOA, följande bild av sin relation med Robert Cockburn vid Mi-
nistry of Supply:

Jag vill understryka vad personliga kontakter betyder. Mitt första möte med
Cockburn på Ministry of Supply var en ren slump. Jag hade fält clearance att
diskutera vissa frågor med olika personer i England. Jag var då mest intresse-
rad av luftförsvaret inklusive stridsledningssystem och robotfrågor. [...] Jag
hade fått tillstånd att ge litet av vår filosofi om operativa system och fann en
kollega i Cockburn. [...] Jag hade dessutom tillstånd [av försvarsdepartemen-
tet] att röja en del högt sekretessbelagd information. Vi såg problemen på
samma sätt, och kunde därför vara öppna, vilket ledde till för Sverige mycket
värdefulla kontakter. Det är därför mycket viktigt att vår regering och våra
myndigheter ger representanter för FOA förtroendet att uppträda relativt ge-
neröst med information. Man kan inte börja ett samarbete med "vad har ni
att ge oss". Man måste börja med att jämföra problem och lösningar och få ge
en begränsad insyn i våra problem. Därigenom öppnas en dialog, där man i
de goda relationerna talar samma språk."'

Ett personligt förtroende och ett delat intresse i tekniska och vetenskapliga
problem var andra ord bärande inslag i Larssons och Cockburns relation.
De hörde båda till en liten och exklusiv grupp av tekniska specialister som
hade insett behovet av en datoriserad stridsledning av jaktplan och robot-
vapen och de drev båda på var sitt håll denna fråga med viss kraft genom
sina respektive organisationer. Larsson hade visserligen mest att vinna på
kontakten, men även för Cockburn torde alliansen med en likasinnad spe-
cialist i utlandet ha utgjort en tillgång som bidrog till att ge hans argument
en ökad tyngd och trovärdighet i diskussionerna med den politiska och mi-
litära ledningen på hemmaplan.

Ett målmedvetet nätverksbyggande var i en vidare mening ett centralt
inslag i den svenska militärledningens strategi för att knyta upp det svens-
ka försvaret mot väst, som visats av bland andra Robert Dalsjö. Inom det
svenska flygvapnet etablerade de högsta cheferna under 1950-talet nära kon-
takter med sina motsvarigheter i framförallt Storbritannien men även USA.
Bengt Nordenskiöld var personligt bekant med de brittiska flygvapenche-
ferna Arthur Tedder och John Slessor, medan Axel Ljungdahl hade regel-
bunden kontakt med efterträdaren William Dickson. Ett liknande mönster
av mer eller mindre institutionaliserade förbindelser går i vissa fall även
att spåra längre ner i organisationerna, mellan yngre officerare på väg upp
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i karriären. Operationsavdelningens chef Åke Mangård lärde exempelvis
känna först John Grandy och sedan Patrick Dunn i deras egenskap av ope-
rationschefer vid det brittiska jaktförsvarets högkvarter i Stanmore och in-
troducerade dem för sin efterträdare vid operationsavdelningen under en
gemensam resa till Storbritannien innan han lämnade flygstaben sommaren
1956. I kraft av sina internationella erfarenheter och kontakter blev Man-
gård senare vid försvarsstaben ansvarig för planeringen av de samverkans-
grupper som i en kris- eller krigssituation skulle resa ut till NATO-staber
i Europa och USA.'"

En viktig skillnad mellan de halvt institutionaliserade nätverk som den
svenska miliärledningen etablerade med kollegor utomlands, som ytterst syf-
tade till att underlätta en operativ samverkan i händelse av krig, och det ex-
pertnätverk som byggdes upp runt systemet är att det senare var mer målin-
riktat i den meningen att kontakterna tillkom för att driva utvecklingsarbetet
vidare genom att förse det med resurser i form av teknik och information.
Planerings- och utvecklingsprocessens behov styrde vilka personer som träf-
fades, när de träffades, vilken information som utbyttes och därmed också
i vilken riktning som nätverket förändrades och förnyades. Som allra mest
tydligt blir detta i skarvarna mellan de olika utvecklingsfaserna då resurser
av ett nytt slag måste tillföras för den fortsatta utvecklingen. Nya personer
introducerades på rekommendation av tidigare medlemmar i nätverken och
vilka som enrollerades handlade mer om vilka resurser de rent faktiskt kun-
de tillföra än om vilken formell befattning de hade i en svensk eller brittisk
organisation. Hugo Larsson och Martin Fehrm introducerades således för
Steuart Mitchell och Robert Cockburn vid Ministry of Supply genom det un-
derrättelsesamarbete som utrikesavdelningen byggt upp med den brittiska
flygunderrättelsetjänsten. Larsson såg senare till att introducera ledande per-
soner inom den svenska flygstaben och flygförvaltningen för sina kontakter
inom Ministry of Supply, medan Cockburn i sin tur satte Jan-Henrik Kylberg
och Henrik Lindgren i förbindelse med chefer inom den brittiska industrin.

Detta gav nätverket en flexibilitet som medgav att tyngdpunkten för-
sköts i takt med att problemen ändrade karaktär men också en viss stabi-
litet och kontinuitet över tid. Trots att det handlade om mer eller mindre
improviserade samarbeten mellan befattningshavare i ett stort antal olika
svenska och brittiska organisationer visade sig dessa instrumentella nät-
verksrelationer ändå påfallande funktionella och effektiva som redskap för
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ett kvalificerat informationsutbyte som kunde gälla även högt sekretessbe-
lagda teknikområden. De medgav diskussioner runt ett brett spektrum av
problem, från mycket detaljerade frågor som rörde specifika tekniker eller
vetenskapliga metoder till mer generella idéutbyten mellan svenska och
brittiska forskare och militärer om den sannolika militärtekniska utveck-
lingen internationellt. Hela den utvecklingsprocess som skildrats i denna
avhandling skedde informellt och oreglerat, utan att några mellanstatliga
samarbetsavtal mellan Sverige och Storbritannien någonsin underteckna-
des. Detta påverkade knappast innehållet i någon praktisk mening. I själva
verket var det svensk-brittiska teknikutbytet både djupare och mer omfat-
tande än många av de samarbeten som skedde inom ramen för NATO:s
forskningsprogram, trots att dessa var förankrade i politiska överenskom-
melser mellan deltagarländerna. Med tiden blev man från svensk sida allt
skickligare i att navigera inom den brittiska statsförvaltningen. En faktor
som i hög grad bidrog till effektiviteten i samarbetet var att parallella kon-
takter byggts upp med ledande beslutsfattare inom både Air Ministry och
Ministry of Supply. Detta gjorde att det brittiska beslutsmaskineriet vid
behov kunde nalkas från flera håll samtidigt. Robert Cockburn och den
biträdande flygstabschefen Geoffrey Tuttle var exempelvis båda ledamö-
ter i inflytelserika Defence Research Policy Committee (DRPC), den brit-
tiska försvarsforskningens högsta beslutande organ. När de i detta och an-
dra sammanhang möttes och diskuterade den brittiska politiken gentemot
Sverige gjorde de det mot bakgrund av egna, upparbetade förbindelser med
svenska myndighetsföreträdare inom FOA och flygvapnet, vilket medgav
en snabbare och smidigare beslutsprocess.

Det faktum att nätverket så tydligt var uppbyggt runt ett tekniskt pro-
jekt utgjorde samtidigt en begränsning så till vida att relationerna tappade
mycket av sin mening och sitt innehåll när samarbetet väl hade fyllt sitt
syfte. Samarbetet mellan Larsson och Cockburn blev inte grunden till ett
mer långsiktigt utbyte mellan FOA och Ministry of Supply som forsknings-
organisationer utan relationen dem emellan kulminerade tvärtom vintern
1956-57 genom arrangemanget med industristudier, varefter kontakterna
minskade i omfattning för att till sist upphöra helt. Efter denna tidpunkt tog
sig flygvapnets kontakter med den brittiska industrin successivt mer vanliga
organisatoriska former, vilket gjorde tekniksamarbetet mindre kontrover-
siellt ur utrikespolitisk synvinkel.
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Installation av minnesenhet. Marconis databehandlingssystem var upp-
byggt runt ett centralt minne som bestod av 72 st elektromagnetiska tråd-
minnen, eller förd röjningslinor, som vardera rymde 1500 bitar om två
mikrosekunder. Minnet var organiserat i iso företag om 720 bitar som
användes till att lagra uppgifter om egna och fientliga flygplans position,
hastighet, flyghöjd och annan information som behövdes for insatsbeslut
och stridsledning. Foto: Lfc Mitt arkiv.

Att beroendet av informella personkontakter utgjorde både en styrka och
en svaghet i FOA:s utlandssamarbeten var något som Nils-Henrik Lund-
quist själv påpekade vid den ovan nämnda generaldirektörsträffen hösten
1975 i anslutning till en diskussion om vad dåvarande statsministern Olof
Palmes skarpa kritik av den amerikanska utrikespolitiken betydde för det
militärtekniska samarbetet med USA:
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Min uppfattning är att de militärtekniska kontakterna inte fluktuerat så myck-
et som de allmänpolitiska. Den militära apparaten i USA har sina kanaler
öppna och de ändrar inte sin värdering särskilt ofta. De är rätt likgiltiga för
signaler från utrikesledningen, som då och då kontrollerar de militära kon-
takterna. [...J De militärtekniska kontakterna är inte sämre än de varit tidi-
gare. A. andra sidan är det över huvud taget svårt att upprätthålla kontinuerlig
kontakt av den här typen. Personalen växlar ständigt, medan samarbetet of-
tare går genom personkontakter än på formella och officiella vägar. Vid per-
sonbyten får man börja om från början igen.'"

Att Hugo Larsson slutade som chef för FOA under 1957 fick stor långsik-
tig betydelse för samarbetet med brittiska forskningsinstitutioner, som inte
längre kunde utgå från hans personkontakter inom Ministry of Supplys led-
ning, men det spelade mindre roll för Stril 6o-utvecklingen eftersom denna
redan skedde genom direktkontakter med den brittiska industrin.

Anledningen till att flygvapnet så snabbt kunde utveckla ett effektivt sam-
arbete med Decca och Marconi från våren 1957 var dock att affärskontak-
terna uppstod ur de informella nätverkskontakter som byggts upp mellan
svenska och brittiska specialister åren dessförinnan. Nätverken hade inte
bara gett viktiga inblickar i ett nytt brittiskt tänkande som bidrog till att
stimulera det svenska planeringsarbetet och forma de kravspecifikationer
som flygvapnet tog fram. Minst lika viktigt var det förtroende som skapats
för brittiska institutioner och deras kunnande. Flygvapnet hade knappast
kunna förlita sig i så hög grad på den brittiska industrin som man gjorde
om det inte också hade funnits en stark svensk tilltro att de brittiska före-
tagen faktiskt kunde leverera vad de utlovade, och att de kunde ge fullgott
skydd till hemlig svensk information. Hollandse Signaalapparaten, som in-
kom med ett tredje anbud på hösten 1958, hade visserligen levererat system
till den svenska marinen tidigare men saknade erfarenheter av kontakter
med flygvapnet och företagets anbud sorterades bort lika mycket av denna
anledning som på grund av de faktiska tekniska förslagen i offerten. Detta
visar att man inte bara kan "köpa in" komplicerade militära system. Stora
tekniksatsningar av detta slag förutsätter ett mer djupgående förtroende
mellan de inblandade parterna i form av personliga kontakter som endast
kan byggas upp över tid.'"
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Systemets internationella betydelse
Det svensk-brittiska samarbetet inom stridsledningsområdet under 1950-ta-
let byggde på ett informationsutbyte som inte var symmetriskt utan som
gick tämligen ensidigt i svensk riktning, vilket var en i grund och botten
oundviklig konsekvens av storleks- och resursskillnaderna mellan de in-
blandade organisationerna. Verksamheten vid svenska institutioner som
FOA kunde inte mäta sig kvalitativt men framförallt inte kvantitativt med
den betydligt mer omfattande brittiska forskningen. Även om man från
svensk sida försökte kompensera denna obalans genom en betydande öp-
penhet om egna projekt och resultat var den svenska forskningen helt en-
kelt för liten för att ur rent vetenskaplig synvinkel vara intressant som sam-
arbetspartner till den brittiska. Huvudanledningen till att man från brittisk
sida gav sig in i ett tekniskt och vetenskapligt informationsutbyte med en
så tydlig slagsida i svensk riktning handlade istället om förhoppningar att
vinna fördelar inom andra områden.

Motiven skilde sig delvis åt mellan de inblandade brittiska organisatio-
nerna och varierade dessutom över tid. I grunden fanns ett tydligt mili-
tärt intresse från brittisk sida i ett starkt svenskt luftförsvar. Storbritannien
liksom USA tillmätte Sverige en stor flygstrategisk betydelse som nordlig
randstat i det kalla kriget och det svenska luftrummet var viktigt som ge-
nomflygningsområde för såväl öst som väst. Ett starkt och tekniskt avan-
cerat luftförsvar kunde i detta sammanhang, med den brittiska flygstabens
egna ord, fylla den dubbla funktionen att både utgöra en "stark yttre ring"
av luftförsvar runt Storbritannien och samtidigt bidra med viktigt stöd till
det brittiska flygvapnets egna flygoffensiv genom att skapa en säker korridor
fram till sovjetiskt luftrum.706 Som bland andra Mikael Holmström har visat
med stöd av uppgifter från personer som tjänstgjort i det brittiska bomb-
flyget (den faktiska krigsplaneringen från denna tid är fortfarande sekre-
tessbelagd) planerade Bomber Command med stor sannolikhet att utnyttja
svenskt luftrum under anflygningen mot mål i Sovjetunionen."' Efter det
kalla krigets slut har överflygningsproblematiken varit en omdebatterad
fråga. Bland de som velat se neutralitetspolitiken som en sammanhängande
säkerhetspolitisk doktrin har det funnits en tydlig strävan att tona ned pro-
blemets betydelse. Säkerhetspolitiska utredningen, den enmansutredning
under ledning av ambassadör Rolf Ekeus som tillsattes av den socialdemo-
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kratiska regeringen 2000 för att undersöka banden västerut under senare
delen av det kalla kriget, konstaterade exempelvis att det svenska luftförsva-
rets "struktur och automatik så effektivt underbyggde neutralitetsavsiktens
trovärdighet" att båda sidor upprättade krigsplaner som innebar att "svenskt
luftrum skulle respekteras, åtminstone i inledningsskedet av en konflikt."708

Även om säkerhetspolitiska utredningen behandlar en senare tidsperiod
än den här studerade, huvudsakligen 1970- och 8o-talen, visar den empiris-
ka undersökningen i denna avhandling att det finns svagt stöd för bestämda
slutsatser av det slag som utredningen för fram. Luftförsvarets uppbygg-
nad speglade flygvapnets krigsplanering och den var framförallt inriktad
på att möta en sovjetisk flygoffensiv som utgick från baser på andra sidan
Östersjön. Stridsledningskapaciteten fanns huvudsakligen i luftförsvarscen-
traler i landets södra och östra delar, medan de mest moderna spanings-
och stridsledningsradarstationerna placerades längs med ostkusten söder
om Stockholm. Kommunikationssystemet var på samma sätt uppbyggt för
stridsledning av jaktflyg som kom österifrån.

Detta visste man givetvis på både brittisk och amerikansk sida. I Stor-
britannien hade flygvapenledningen inom Air Ministry detaljerad kunskap
om det svenska radarsystemets befintliga och planerade utformning, dels
genom samtal med svenska flygofficerare och dels genom brittiska specia-
listers medverkan i det svenska flygvapnets planerings- och utvecklings-
arbete. I det bevarade materialet från Air Ministry och Ministry of Supp-
ly finns heller inget som tyder på att man i London skulle ha betraktat ett
väl utbyggt svenskt luftförsvar som annat än en ren strategisk tillgång för
Storbritannien. Några farhågor om att de radarsystem som såldes till det
svenska flygvapnet skulle kunna användas för att leda jaktflyg mot brittiska
förband som passerade svenskt luftrum förekommer inte i diskussionerna.
Inom den svenska flygvapenledningen i Stockholm måste tanken att man
någonsin skulle hamna i en situation som innebar verkliga luftstrider med
brittiska förband ha varit lika fullständigt främmande — ja, gränsande till
absurd. En samtida betraktare, med insikter i det svensk-brittiska samarbe-
tet runt det svenska luftförsvarets modernisering, skulle knappast ha känt
igen sig i säkerhetspolitiska utredningens beskrivning av verkligheten. Där-
med inte sagt att det ligger något anmärkningsvärt eller uppseendeväckan-
de i flygvapnets prioriteringar, det måste understrykas. Flygvapnets plane-
ring och systemuppbyggnad bottnade helt enkelt i en professionell analys
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av en luftoperativ hotbild som hade mycket lite att göra med den svenska
regeringens utrikespolitiska deklarationer.

Vid sidan om Storbritanniens flygstrategiska intresse i ett starkt svenskt
luftförsvar fanns ekonomiska och industripolitiska motiv som överlagrades
med de militära. Storbritanniens minskade betydelse i den internationella
storpolitiken under 1950-talet var till stor del resultatet av USA:s nya status
som supermakt och den relativa nedgången motsvarades inte av någon re-
ell minskning av den militärindustriella kapaciteten. Storbritannien behöll
tvärtom, som David Edgerton har visat, sina teknologiska och vetenskap-
liga stormaktsambitioner långt efter det att landet politiskt hade reducerats
till en mellanmakt.'

Försvarsindustrin blev emellertid allt svårare att sysselsätta och finan-
siera i takt med att kostnaden för kvalificerade vapensystem ökade och
den brittiska försvarsbudgeten stagnerade, vilket sammantaget skapade
en press i riktning mot uppluckrade exportrestriktioner som i hög grad
kom att forma de svensk-brittiska relationerna under perioden. Ministry
of Supply, som hade den brittiska industrins intressen att se till, lade i högre
grad än stabsofficerarna vid Air Ministry tonvikten vid de industriella och
ekonomiska sidorna av det svenska samarbetet. Det vetenskapliga utbytet
fyllde ur Ministry of Supplys synvinkel framförallt funktionen att bereda
vägen för eventuella framtida svenska beställningar hos brittiska företag.
Slutligen måste situationen också ses mot bakgrund av konkurrensen med
USA, som med en blandning av ekonomiska och säkerhetspolitiska medel
framgångsrikt lyckades stänga Storbritannien ute från NATO-marknaden
med resultatet att huvuddelen av den brittiska vapenexporten istället gick
till antingen medlemmar i samväldet eller neutrala stater som Sverige och
Schweiz.

I sitt svenska samarbete styrdes Ministry of Supply och Air Ministry av
delvis olika men ändå tydligt sammanfallande industripolitiska och flyg-
strategiska motiv. Dessa intressen stod samtidigt i konflikt med Storbritan-
niens officiella säkerhetspolitiska linje, som framförallt var inriktad mot att
bygga upp starkare relationer inom NATO. I detta avseende finns intres-
santa likheter mellan den situation som svenska och brittiska beslutsfattare
befann sig i. Medan det på svensk sida gällde att undvika alltför öppna och
synliga kontakter med västmakterna, med anledning av den svenska reger-
ingens utrikespolitiska linje, handlade de brittiska svårigheterna framförallt
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om de prejudikat som ett djupare samarbete med svenska tekniker och mi-
litärer riskerade att skapade i relationerna till NATO.

Kontakterna präglades mot denna bakgrund av en ömsesidig förståelse
av de formella begränsningar som följde med både den svenska neutrali-
tetspolitiken och det brittiska NATO-medlemskapet, inom ramen för vilka
man försökte hitta kreativa lösningar som tillgodosåg båda ländernas sakin-
tressen. I Storbritanniens fall var detta, som Juhana Aunesluoma har påpe-
kat, inte unikt för kontakterna med Sverige. Brittisk utrikes- och säkerhets-
politik har av tradition styrts mer av konkreta sakintressen än av principer
och ideologiska motiverade ställningstaganden. I relationerna med Sverige
skapade denna pragmatiska tradition, i kombination med den brittiska re-
geringens beslut att sköta samarbetet informellt genom militära kanaler, ett
betydande handlingsutrymme för brittiska myndigheter - och ibland en-
skilda beslutsfattare inom dem - att hitta flexibla lösningar och kompromis-
ser som omedelbart gynnade brittiska intressen i en viss given situation!'

Detsamma gällde också utformningen av den svenska politiken, som
bakom den skarpt ideologiskt laddade offentliga retoriken innehöll ett bety-
dande mått realpolitisk pragmatism. Samarbetet med Storbritannien hand-
lade inte enbart om överföringen av militär högteknologi, utan närvaran-
de fanns hela tiden en ambition att utveckla ett system som var tekniskt
anpassat för att möjliggöra samverkan med flygstridskrafter från NATO i
händelse av krig. Intressant nog tycks denna politiskt synnerligen känsliga
aspekt av systemets utformning ha kunnat diskuteras relativt fritt med brit-
tiska forskare och militärer som ett led i den vidare utvecklingsprocessen.

Regeringen kontrollerade noga samarbetets yttre former, men den före-
faller inte ha detaljstyrt vilken information som faktiskt utbyttes eller vil-
ka problem som diskuterades. I samband med sin resa till Storbritannien
i februari 1957 tog exempelvis luftbevakningsbyråns chef Jan-Henrik Kyl-
berg upp flera sammanlänkade frågor med Robert Cockburn vid Ministry
of Supply. Förutom studiekontrakten med Decca och Marconi och sekre-
tessproblem i anslutning till dessa diskuterades även möjligheterna att få
tillgång till det brittisk-amerikanska igenkänningssystem som snart skulle
introduceras inom NATO. Syftet var dels att hitta en effektiv svensk igen-
känningslösning, dels att skapa möjligheter att identifiera västliga flygstrids-
krafter i svenskt luftrum. Cockburns besked blev ett försiktigt klartecken
och som ett resultat av samtalen kunde Marconi, som tillverkade markdelen
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av systemet åt det brittiska flygvapnet på Ministry of Supplys uppdrag, skri-
va in identifieringslösningen i den utredning som presenterades för flygför-
valtningen ett halvår senare på hösten 1957.

Hur ska man se på Kylbergs agerande och hans diskussioner med Cock-
burn? Uppenbart är att det handlade om ett inslag i systemutvecklingen
med betydelse för möjligheterna att samverka operativt med västliga flyg-
stridskrafter och att anpassningen skulle ske genom ett brittiskt företag.
Samtidigt tycks regeringen inte ha haft kunskap om planerna på en sam-
ordning inom igenkänningsområdet, utan denna planering skedde inom
ramen för ett vidare politiskt mandat som flygvapenledningen uppfattade
sig ha.'" Detta skapade ett visst tolkningsutrymme för militära tekniker
som Kylberg att avgöra vad som kunde och vad som inte kunde rymmas
inom ramen för den svenska neutralitetspolitiken. En bidragande orsak till
denna handlingsfrihet var att det inom stridsledningsområdet gällde kom-
plicerade tekniska problem som endast ett fåtal specialister hade full inblick

vilket innebar att viktiga beslut med nödvändighet måste fattas längre ner
i organisationerna. Liksom Cockburn betraktade Kylberg igenkännings-
systemet som ett delsystem integrerat i databehandlingssystemet, med be-
tydelse för systemets övergripande funktion och effektivitet. Den politiska
dimensionen av dess utformning var för dem bara en av flera och det är
enbart mot bakgrund av den vidare planerings- och utvecklingsprocessen
som flygvapnets beslut i frågan blir begripliga.

Planerna att bygga upp ett NATO-kompatibelt igenkänningssystem var
den i särklass viktigaste samordningsfrågan under planeringen av flygvap-
nets stridsledningssystem, men även inom andra närliggande områden vid-
togs under det kalla krigets inledande decennier åtgärder som syftade till
att möjliggöra operativ samverkan med västliga flygstridskrafter i händelse
av krig. Inom luftbevakningen fanns som Magnus Petersson har visat för-
beredelser för att utbyta information mellan svenska och norska luftför-
svarscentraler samtidigt som UHF-sändare installerades i början av 1960-
talet vid ett antal svenska flygbaser, vilket möjliggjorde radiokontakt med
NATO-flygplan i svenskt luftrum."2

Eftersom ett nytt storkrig aldrig bröt ut i Europa är det svårt att med sä-
kerhet säga hur effektiva åtgärder som dessa egentligen var. Men klart är att
den brittiska flygvapenledningen, som borde vara väl skickad att göra en
kvalificerad bedömning, vid tiden såg tämligen positivt på möjligheterna att
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Den brittiska försvarsstabschefen lord Mountbatten och Gerdt Stangenberg under ett
besök vid Lfc 05 den 22 maj 1964. Foto: Lfc Mitt arkiv.

snabbt åstadkomma ett fungerande samarbete med det svenska flygvapnet.
Efter ett besök i Stockholm i juni 1952 - mindre än en vecka efter nedskjut-
ningen av ett svenskt signalspaningsflygplan öster om Gotland - beskrev
exempelvis den vice flygvapenchefen Ralph Cochrane möjligheterna i föl-
jande ordalag i ett brev till den brittiska anbassadören:

204



Nordenskiold's broad policy is to ensure that his Force is trained so that it
could co-operate instantly with other Forces, hence orders in English, and an
operational set up which is a direct copy of that in use in the R.A.F. As a re-
sult it would probably be easier for Squadrons of the R.A.F. to operate with
the Swedish Air Force than with any other N.A.T.O. Force, except possibly
the United States.'

Visserligen kan invändas att Cochrane fällde sitt omdöme i ett tidigt skede
av det kalla kriget, redan sommaren 1952 innan det verkliga samordnings-
arbetet inom NATO hade hunnit inledas. Efter denna tidpunkt tilltog dess-
utom de praktiska problemen med att leda och samordna allt snabbare flyg-
stridskrafter. Inte desto mindre är det svårt att tolka de uppskattande kom-
mentarerna på annat sätt än att det svenska flygvapnet med ganska enkla
medel faktiskt hade skapat förutsättningar för att snabbt åstadkomma ett
effektivt samarbete i en kris- eller krigssituation.

Denna verksamhet måste dessutom ställas i relation till den samordning
som inleddes inom NATO under 1950-talet. Inom den svenska forskningen
har det funnit en tendens att överskatta graden av militärteknisk integra-
tion mellan alliansens medlemsstater, vilket har lett till en hel del missupp-
fattningar både i vetenskapliga sammanhang och i den offentliga debatten.
Neutralitetspolitikkommissionen konstaterade exempelvis i sitt betänkande
att telefonförbindelserna mellan svenska, norska och danska luftförsvars-
centraler inte hade tillräcklig kapacitet att överföra annat än talinformation.
Kommissionen drog av detta slutsatsen att det saknades "förutsättningar för
en långtgående integration av luftförsvaren, exempelvis i form av stridsled-
ning av västliga stridsflygplan från ledningscentraler i Danmark/Norge med
utnyttjande av de svenska 'radarbilderna ".74

Slutsatsen är inte felaktig, men missvisande eftersom den helt bortser
från hur motsvarande system inom NATO var uppbyggda och den militära
funktion de skulle fylla. Tanken med NATO:s huvudsatsning på området
- det gemensamma lednings- och luftbevakningssystem som senare un-
der 1970-talet blev känt som NADGE - var inte att bygga upp ett integrerat
stridsledningssystem motsvarande det svenska. Målsättningen var istället
att skapa ett gemensamt förvarningssystem med viss stridsledningskapaci-
tet. Att överföra radarbilder över stora geografiska avstånd var varken ope-
rativt nödvändigt eller tekniskt möjligt. Men trots de relativt begränsade
ambitionerna präglades systemutbyggnaden inom NATO av stora teknis-
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ka problem. Planerna på digitala datalänkar för utbyte av luftbevaknings-
information mellan luftförsvarssektorer i olika länder började exempelvis
inte bli verklighet förrän senare delen av 1960-talet och början av 1970-ta-
le t . '  Mellan Storbritannien och kontinenten skedde allt informationsut-
byte muntligt fram till våren 1974 då de första digitala länkförbindelserna
till Frankrike togs i bruk.76

Intressant i sammanhanget är också hur begränsade kunskaper det svens-
ka flygvapnet hade om omfattningen och djupet (eller kanske snarare bris-
ten på djup) i samordningsarbetet inom NATO. Kontakterna med Stor-
britannien utgjorde under 1950-talet flygvapnets viktigaste länk västerut
in i NATO. Det var en relation som präglades av öppenhet och ömsesidigt
förtroende. Men eftersom uppbyggnaden av NATO:s gemensamma infra-
struktur rörde Storbritanniens relationer med andra stater var de brittiska
myndigheterna i dessa frågor bundna av sekretess i helt annan utsträck-
ning än när det gäller nationella brittiska system, vilket begränsade samta-
len mellan svenska och brittiska flygofficerare.

Svenska företrädare valde många gånger att tolka de vita fläckarna på
kartan som att det där fanns ett långt drivet tekniskt standardiseringsarbete
inom NATO, vilket ibland ledde till felaktiga slutsatser och missriktade ini-
tiativ. I anslutning till utbyggnaden av databehandlingssystemet i den första
moderniserade luftförsvarssektorn undersökte det svenska flygvapnet ex-
empelvis möjligheterna att introducera datakommunikation med NATO,
en fråga som bland annat diskuterades med Marconis forskningschef Eric
Eastwood i Stockholm i februari 1961.7'7 Ett sådant försök hade sannolikt
mött stora tekniska problem ifall det omsatts i praktiken, men stupade nu
redan i diskussionsstadiet eftersom det inte fanns något kommunikations-
protokoll att implementera. Planerna på att introducera ett med NATO
gemensamt igenkänningssystem hade nog varit enklare att realisera men
misslyckades av samma anledning, att det ännu inte fanns något beslutat
västligt system att ansluta till.

Initiativen är dock intressanta eftersom de visar hur långt man från
svensk sida hade kunnat tänka sig att gå i NATO-integrationen om de rätta
militärtekniska förutsättningarna bara hade funnits där. Men den lyckade
politiska integrationen inom NATO under 195o -talet följdes inte av en mot-
svarande och lika snabb integration på det militärtekniska området, varken
vad gäller forskning och teknikutveckling eller uppbyggnaden av gemen-
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sam infrastruktur, och det är ett förhållande av väsentlig betydelse för för-
ståelsen av de svenska militära västkontakterna under perioden.

Neutraliteten som politisk praktik
Ulf Bjereld, Alf W. Johansson och Karl Molin har sammanfattande beskrivit
den svenska neutralitetspolitiken under det kalla kriget som en säkerhets-
strategi med den aktiva utrikespolitiken som en central komponent, syf-
tande till att värna Sveriges oberoende och samtidigt internationellt bidra
till fred och avspänning mellan de rivaliserande maktblocken.'" Det är en
karakteristik som kan ifrågasättas. Neutralitetspolitiken hade visserligen i
sin officiellt deklarerade version en tydlig säkerhetspolitisk rationalitet som
alla befattningshavare i den svenska statsapparaten utåt ställde sig bakom
när denna politik diskuterades i offentliga sammanhang. Det hade knappast
varit möjligt att skapa den breda yttre uppslutning som faktiskt fanns bak-
om denna politik under i stort sett hela det kalla kriget om den inte också
hade kunnat presenteras som en logiskt konsistent och sammanhängande
strategi för att skydda svenska intressen internationellt.

Men om man lämnar den officiella politiken och istället, som i denna
avhandling, studerar det svenska agerandet på ett militärtekniskt och ve-
tenskapligt plan blir bilden genast mer komplicerad. Neutraliteten som den
uppfattades i offentligheten framstår då snarare som en fond mot vilken de
militära utlandskontakterna kunde utvecklas. Den angav och styrde for-
merna för snarare än innehållet i dessa kontakter. Skillnaden mellan poli-
tisk retorik och teknisk praktik ledde till vad som skulle kunna beskrivas
som en tudelning av den svenska säkerhetspolitiken i skilda utrikes- och
försvarspolitiska linjer. Medan den utrikespolitiska retoriken bidrog till att
skapa en bild i offentligheten av Sverige och svenskt territorium som en
"politisk och strategisk frizon" i det kalla kriget byggde försvarspolitiken på
det motsatta scenariot, att möjligheterna att stå utanför ett nytt krig i Eu-
ropa skulle vara små och att den enda möjligheten att undgå nederlag och
ockupation var att få snabb hjälp från västmakterna, vilket också dikterade
villkoren för svensk krigsplanering.7'

En intressant fråga blir hur man mot denna bakgrund egentligen ska
betrakta neutraliteten som politisk konstruktion. Den statsvetenskapliga
och samtidshistoriska forskningens svårigheter att hitta övertygande för-
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klaringar till neutralitetspolitikens inkonsekvenser handlar enligt min me-
ning till stor del om att dess idemässiga innehåll tagits som utgångspunkt
för analysen. Kanske borde man snarare, som Mikael af Malmborg har på-
pekat, leta efter svaren på hur denna politik hängde ihop i ett inrikespoli-
tiskt sammanhang.'zo

Bristen på relevant källmaterial om det säkerhetspolitiska beslutsfattandet
inom den svenska regeringen, i synnerhet sådant material som belyser de
känsliga kontakterna västerut, gör emellertid denna uppgift svår. I brittiska
myndighetsarkiv finns en hel del material som visar hur det svenska ageran-
det framstod från Londons horisont, vilket gör det möjligt att teckna en inte
fullständig men ändå tillräckligt god bild av det svensk-brittiska militärtek-
niska samarbetet inom i detta fall radarområdet. Om den politiska styrning-
en och kontrollen från den svenska regeringens sida vet vi däremot fortfaran-
de lite, ett faktum som den tidigare forskningens benägenhet att utgå från of-
ficiellt deklarerad politik har bidragit till att skymma. Med vissa undantag har
de politiska beslutsfattarna lyst med sin frånvaro också i denna avhandling.

Man kan föreställa sig två delvis olika tolkningar. En första möjlighet är
att som tekniksociologen Donald MacKenzie ta fasta på den byråkratiska
logiken i säkerhetspolitiska beslutsprocesser och den uppsplittring av det
nationella beslutsfattandet som blir resultatet. MacKenzie har, som disku-
terats i inledningen, visat hur den amerikanska kärnvapenpolitiken och
teknikutvecklingen under det kalla kriget inte ska ses som en enhetlig och
sammanhållen strategi, beslutad och styrd av den centrala försvars- och ut-
rikesledningen, utan snarare som det till stora delar oplanerade slutresulta-
tet av en mängd samverkande processer inom olika delar av statsapparaten.
Ett sådant perspektiv skulle kunna bidra till att förklara många av neutra-
litetspolitikens inkonsekvenser, inte minst genom att förklaringsmodellen
inte förutsätter ett samlat nationellt maktcentrum som fattar rationella be-
slut och sedan agerar för att implementera dem genom sin kontroll av och
styrning av statsförvaltningens olika delar."'

En snarlik ansats har presenterats av Stefan Lindström, som pekar på den
komplicerade politiska situation i vilken den socialdemokratiska regeringen
befann sig vid det kalla krigets början. Om dess målsättning var att på en och
samma gång hålla ihop partiet, behålla regeringsmakten och hitta en godtag-
bar lösning på Sveriges säkerhetsproblem var det politiska manöverutrym-
met ytterst kringskuret. Ett medlemskap i NATO var uteslutet med tanke på
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de interna stämningarna i det socialdemokratiska partiet. En konsekvent och
strikt genomförd neutralitetspolitik, utan bindningar till västmakterna, hade
knappast accepterats av militärledningen och skulle sannolikt ha lett till po-
litisk strid i försvarfrågan. Det tredje alternativet, en mer öppet västoriente-
rad alliansfrihet, hade kanske varit inrikespolitiskt möjligt och förespråkades
också av den borgerliga oppositionen under 1950-talet. Men det skulle troli-
gen ha inneburit stora pedagogiska problem för regeringen i förhållande till
de egna väljarna och de socialdemokratiska partimedlemmarna. Till detta
kommer de inte obetydliga skillnader i synen på det kalla kriget och Sveriges
säkerhetspolitiska intressen som fanns mellan regeringens tongivande stats-
råd, framförallt mellan utrikesminister Osten Unden och den mer försvars-
vänliga falang inom regeringen som representerades av statsminister Tage
Erlander och försvarsministrarna Torsten Nilsson och Sven Andersson.'

Neutralitetspolitiken ska mot denna bakgrund inte ses som ett fritt poli-
tiskt val bland många utan snarare som en situation som den politiska led-
ningen till sist hamnade i mycket på grund av omständigheternas makt. Det
handlade inte enbart, eller kanske ens i första hand, om en konsistent säker-
hetspolitisk doktrin utan lika mycket om en politisk praktik genom vilken
en mångfald av aktörer inom den svenska statsapparaten och det svenska
samhället, med olika intressen, motiv och drivkrafter kunde sluta upp bak-
om en tillsynes enhetlig utrikes- och säkerhetspolitisk linje:

The Swedish policy of neutrality does not appear as particularly well thought
through, if the point of departure is that there was only one possible attacker,
and that this attacker is the one that would probably attack Sweden in the case
of war. Non-alignment becomes a means towards an improbable goal. How-
ever, if the formula is reversed and neutrality is seen as an argument for non-
alignment, it becomes more logical. The hope of staying out of a third world
war was a good argument for Sweden to remain outside of NATO. And it was
possible to mobilize a significant national consensus around this policy. The
policy of neutrality can thereby be seen as a solution to a political problem.
The solution to the military problem was that an inner circle within the Gov-
ernment could create leeway for the Swedish military to establish significant
collaboration. The precondition for this policy was, though, that the Ministry
of Foreign Affairs made itself the official spokesperson for Swedish neutral-
ity at the same time as those working at the important embassies realized the
limitations of this policy. The policy of neutrality was never to be a barrier to
the technological-military collaboration with the West.'
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I ljuset av detta blir den svenska regeringens hållning, som den framskymtat
i denna avhandling, genast mer begriplig. Regeringen hade genom framför-
allt försvarsdepartementets högsta ledning hela tiden kunskap om de sam-
arbeten som ledande tjänstemän inom svenska myndigheter, flygvapnet så-
väl som FOA, byggde upp med kolleger i brittiska organisationer. Även om
den inte hade kunskap om alla detaljer i kontakterna västerut, visste den
tillräckligt mycket för att vid behov kunna orientera sig ytterligare.

Det finns heller inget som tyder på att de militära myndighetscheferna
skulle ha gått bakom ryggen på regeringen eller överskridit sina befogen-
heter i utlandskontakterna. Däremot finns anledning att diskutera vilket
handlingsutrymme tjänstemännen gavs och hur det kommunicerades. The-
de Palm, som under hela den studerade perioden var chef för den svenska
underrättelseverksamheten inom T-kontoret, har i sina memoarer gett en
belysande bild av hur kontakten mellan politiker och ledande tjänstemän
inom den militära förvaltningen kunde se ut vid denna tid. Palm beskri-
ver hur han med något års mellanrum gav enskilda föredragningar inför
statsminister Tage Erlander om underrättelsetjänstens verksamhet. Trots
att statsministern personligen var mycket intresserad av underrättelsefrå-
gor var det sällan som enskildheter diskuterades vid dessa möten. Erlander
brukade inte heller kommentera de frågor som togs upp eller ge direktiv om
hur verksamheten skulle bedrivas vilket Palm tolkade som ett klartecken att
fortsätta. Det politiska mandat som Erlander delade ut vid dessa tillfällen
bestod med andra ord inte så mycket i vad som sades som i vad som inte
tydligt uttalades. Regeringen höll sig å ena sidan informerad, men hade å
andra sidan ryggen fri och kunde vid behov förneka all vetskap om Palms
verksamhet, vilket minskade den inrikespolitiska risken.724

Underrättelsetjänsten är naturligtvis ett speciellt område med speciella
arbetsformer och spelregler, men det kommunikationssätt som Palm be-
skriver illustrerar i en vidare mening hur en medveten otydlighet från re-
geringens sida i direktiven till höga tjänstemän kunde fylla en viktig funk-
tion genom att hålla känsliga frågor borta från den politiska dagordningen.
Många viktiga beslut som gällde relationerna västerut fästes aldrig på pap-
per, vilket gjorde dem svåra att spåra tillbaka till regeringen. Hugo Larsson
har i efterhand beskrivit hur han efter sina möten med Steuart Mitchell och
Robert Cockburn vid Ministry of Supply i London brukade träffa kabinetts-
sekreteraren vid utrikesdepartementet, Arne S. Lundberg, och diskutera det
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som förevarit. Liksom Erlander i sina kontakter med Palm gav Lundberg
tvetydiga signaler vid dessa tillfällen. Lundberg lyssnade och gav klartecken
till att kontakterna med britterna kunde fortsätta men inskärpte samtidigt
det politiskt kontroversiella i samarbetet och underströk att frågan under
inga omständigheter fick tas upp med utrikesminister Unckn.

Lundbergs agerande kan naturligtvis tolkas som att han förde utrikesmi-
nistern bakom ljuset och i hemlighet gav neutralitetspolitiken en mer flexi-
bel innebörd som var bättre anpassad till militära behov och realiteter. Men
situationen kan också förstås som att Lundberg utnyttjade sin mellanposi-
tion vid utrikesdepartementet till att definiera kontakterna med brittiska
forskningsinstitutioner som en rent teknisk eller vetenskaplig fråga som
kunde hanteras av FOA som myndighet och som inte behövde föreläggas
utrikesministern för beslut.725 Men det förutsatte, vilket Lundberg var med-
veten om, att frågorna hanterades informellt och stannade på tjänsteman-
nanivå. I detta perspektiv utgjorde Larssons skickliga nätverksbyggande
inom den brittiska försvarsbyråkratin en tillgång för svensk utrikespolitik
genom att han på egen hand kunde skaffa sin myndighet en nödvändig in-
ternationell förankring, utan vare sig direkt politisk inblandning eller for-
mella avtal med andra stater.

Men denna avpolitisering av tekniken och vetenskapen byggde samti-
digt på att kontakterna och informationsutbytet skedde just västerut med
länder som Storbritannien. Konstruktionen blir därmed en tydlig illustra-
tion av den bristande symmetri gentemot stormaktsblocken som internt
bidrog till att hålla neutralitetspolitiken i balans. En sådan tolkning stöds
dessutom av andra samtida exempel på hur ledande tjänstemän vid utrikes-
departementet bidrog till att hålla känsliga och kontroversiella frågor borta
från den politiska agendan genom att låta den militära förvaltningen ta an-
svar för stora delar av politikens innehåll. När Dag Hammarskjöld, kabi-
nettssekreterare vid utrikesdepartementet 1949-51 och därefter konsultativt
statsråd med speciellt ansvar för handelsfrågor, lämnade Sverige på våren
1953 för att bli generalsekreterare i FN tecknade den brittiska ambassadören
en målande beskrivning - som lika gärna hade kunnat gälla efterträdaren
Lundberg - av hans betydelse för brittiska intressen i en hemligstämplad
rapport hem till London:
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[Hammarskjöld] did not live in a world in which Sweden's alliance free policy
was a shibboleth, not permitting of discussion or debate. He analysed it, paid
it lip service, was secretly sceptical of its rigid application and did his best -
which was by no means inconsiderable - to make it more flexible behind the
scenes [...]. The Service Chiefs went to him with their problems, were given
advice and I suspect ministerial coverage for practices which deviated con-
siderably from official orthodoxy.'"

Den inrikespolitiska stabilitet runt neutralitetspolitiken som uppstod ge-
nom arrangemang som detta skapades samtidigt till priset av att det svenska
agerandet framstod som splittrat och fragmenterat för utländska betraktare.
Vilka signaler som beslutsfattare i London, Washington och Moskva skulle
välja att ta in kan knappast alltid ha varit självklart. Att det brittiska bomb-
flyget till stor del verkar ha lagt sina flygvägar genom svenskt luftrum är
en tydlig indikation på att den politiska och militära ledningen i London i
varje fall i detta avseende inte i första hand valde att lyssna till den svenska
regeringens utrikespolitiska deklarationer.

En intressant fråga, som emellertid ligger utanför ramarna för denna
studie, är om detta var den tolkning som regeringen ville att västliga be-
slutsfattare skulle göra, om den med sitt agerande på olika sätt visade att
vissa signaler var viktigare att lyssna till än andra. Eftersom det, som redan
nämnts, till stor del saknas material från den politiska beslutsprocessen är
frågan om regeringens intentioner inte helt enkel att besvara. Här finns en
viktig uppgift för framtida forskning att ta itu med. Men denna forskning
måste i större utsträckning än hittills problematisera själva det faktum att
det i så stor utsträckning saknas material som belyser relationerna mellan
tekniker, militärer och politiker under denna period. Hur den svenska neu-
tralitetspolitiken under det kalla kriget ska betraktas är inte bara ett empi-
riskt problem utan det är också en fråga om tolkningar och perspektiv. Och
i detta avseende är källornas tystnad om hur centrala delar av politiken ut-
formades väl så talande i sig.
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SUMMARY

This thesis describes and analyses the formative phase in the development
of the automated control and reporting system Stril 6o of the Swedish Air
Force, beginning in spring 1953 when the first technological committees
were appointed up until the procurement of the data handling system of
the first modernised air defence operations centre outside Stockholm was
concluded in 1959. In a wider and more general sense, the thesis also deals
with the Swedish policy of neutrality during the cold war, which is investi-
gated from a history of science and technology perspective. There are sev-
eral reasons why the Swedish security policy during the cold war is studied
through the development of a large military-technological system. To be-
gin with, I wanted to investigate the influence of science and technology on
the Swedish policy of neutrality. Within contemporary historical research,
the interest in this issue has been limited as most accounts have focused on
the formal aspects of Swedish foreign and security policy. Within this re-
search, the technological and scientific development, nationally as well as
internationally, and its consequences for Sweden has been more or less ab-
sent, with some important exceptions.

A second reason to start with a large technological system is that, from
studying its origin, new knowledge could be gained on the establishment
and the structure of Swedish defence during the cold war. In the long run,
the project was essential to the direction of the Swedish air defence. Along
with the large fighter aircraft projects, the development of Stril 6o was the
single most important technological investment of the Swedish air force
during the cold war. However, unlike the corresponding control and report-
ing systems established in the 195os and 6os by the western great powers,
this system has hardly been scientifically investigated at all. Thirdly, through
investigating the establishment of the system I have been able to reconstruct
informal networks within public administration, which have contributed
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to the shaping of Swedish security policy beyond the official government
rhetoric. The policy of neutrality gave rise to complicated and often infor-
mal structures of decision-making, especially concerning the military re-
lations with the western powers. Many delicate decisions concerning these
contacts were never recorded. However, considerations and decisions which
did not give rise to ordinary archive material, sometimes have left techno-
logical footprints. This has made it possible to uncover important dimen-
sions of the Swedish policy of neutrality through studying the military sys-
tems, their planning and their actual structure. In connection to this there
have been ideas of what you could call the objectivity of technology regard-
ing security policy - in an incisive wording. You could understand a mili-
tary system not only against the aims of establishment. Its practical abilities
are also important, especially for how it is understood abroad.

The theoretical points of reference have been taken from a litterature
on socio-technological systems in combination with models on social net-
works and their importance to the development of society. The concept of
system has several meanings within the history of science and technology.
To begin with, the control and reporting system of the Swedish Air Force
can be regarded as a technological system composed of different more or less
specialised radar stations, communications and sector operations centres.
The system concept holds not only the physical infrastructure but also so-
cial and organisational components such as the personnel who manned the
installations and the service technicians who attended to them, the com-
petence and training of these people as well as the set of rules, the military
doctrines and the planning needed to establish and manage the system. In
this wider sense of the word, the control and reporting system could be de-
scribed as a socio-technical system which is kept together through institu-
tional and organisational connections as well as through a network of ac-
tors, nationally and internationally.

The outline of the thesis is mainly chronological. The development of
the system can be divided into three phases during which work was organ-
ised within the framework of different committees, with different aim and
direction, structure and competence, rooted in a Swedish-British network
that was gradually renewed and completed as new forms of technology
and knowledge were needed from abroad. The first scientific study phase
lasted from spring 1953 until summer 1955, and it has been dealt with in

214



chapters two and three. This phase was dominated by theoretical and sci-
entific problems. System development was managed by civilian scientists
and technicians at FOA, the Swedish Defence Research Agency, within the
SOS-committee. Some specific development projects were initiated, among
others concerning new technological methods of automated fighter control.
However, the idea was rather that the committee would hold an advisory
function towards the Air Staff and the Air Board, especially through pro-
viding the basis for future technology procurements. One important part of
this work was to connect the SOS-committee with the research performed
within other countries, in particular Great Britain. Between 1953 and 1955,
Hugo Larsson, head of FOA and chairman of the SOS-committee, estab-
lished contacts with British authorities and research institutions through
the Ministry of Supply. The exchange of information with British institu-
tions not only stimulated the studies within the SOS-committee, but it also
provided possibilities to verify and control the results and conclusions in
discussions with British specialists working with similar problems. At the
same time, the strong connection between the SOS-committee and British
research supported its status and legitimacy at home.

In the summer of 1955, a possibility to purchase modern British radar sta-
tions suddenly opened, which marked the beginning of a second operative
investigation phase in the development of the system. This phase has been
treated in chapters four and five. While the scientific problems had been
dominating at an earlier stage, more general issues on the efficiency and
structure of air defence now became central. The Air Staff and the Air Board
took control of the development process. The Radar Committee was ap-
pointed in September 1955 by the air force commander-in-chief, Axel Ljung-
dahl, to investigate the need of a modernised control and reporting organisa-
tion from a strategical and operative point of view. These investigations were
also performed in a dialogue with specialists within the Royal Air Force.
Similar to the scientific exchange during the earlier phase, these contacts
fulfilled a double purpose, namely on the one hand to stimulate the inves-
tigation through insight into British activities within this field, on the other
to test the conclusions against British experiences. Finally, a third procure-
ment phase was initiated in the summer of1957 with study assignments to the
British enterprises Decca Radar and Marconi. This development phase has
been treated in chapter six of the thesis. The data handling problem and the
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computerisation of the control and reporting system were issues that came
to the forefront. At the same time, the information exchange was carried out
more and more with the British industry as a middleman. Based on the Ra-
dar Commission, the LOS-committee was formed and came to function as
a cooperating body between the Air Staff and the Air Board. The coopera-
tion resulted in the decision of the Swedish Air Force in 1959 to give Marconi
the assignment to develop, manufacture and install the data handling system
in the first modernised air defence operations centre north of Stockholm.

The three development phases investigated in this thesis have one char-
acteristic in common, namely that a great deal of the work consisted of de-
veloping and using informal contacts with centrally positioned decison-
makers abroad. As a matter of fact, some of the most creative work of the
Swedish technicians consisted of the establishment of network relations
with those key persons within British authorities and industry who had
the power, the resources and especially the intention to support the Swed-
ish development work in the fields of technology and technical know-how.
This does not mean that the question of the organisational residence of the
actors is unimportant. However, an exclusively organisational perspective
is not enough to explain the deep cooperation between Swedish and British
specialists that evolved during the development of the system.

One difference between the half institutionalized networks established
abroad by the Swedish Military Authorities, with the ultimate aim to facili-
tate operative cooperation with the western powers in the event of war, and
the network of experts established around the system, is that the latter was
more goal-oriented, meaning that the contacts aimed at providing the re-
sources needed to continue the development process. These needs decided
which persons would meet, when they met, what kind of information was
exchanged and consequently in which direction the network was develop-
ing and renewed. This became most apparent in the intermediate stages be-
tween the different phases of development, when resources of a new kind
had to be added in order to continue the development process. New par-
ticipants were introduced on the recommendation of earlier network mem-
bers and whom to introduce was more a question of which resources they
actually could contribute with than their formal position in a Swedish or
British organisation. This gave the network a flexibility which made it pos-
sible to change focus as the problems kept changing character, but it also
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resulted in a certain stability and continuity over time. In spite of the fact
that it was all about more or less improvised cooperation between officials
in a large number of different Swedish and British organisations, still these
instrumental network relations turned out to be considerably functional
and effective as a means for a qualified transfer of technology which could
cover even top secret information and systems. They allowed discussions
around a broad spectre of problems, from matters of great detail concerning
specific techniques or scientific methods, to an exchange of more general
ideas between Swedish and British scientists concerning the future direc-
tion of the international military-technological development.

The motives for cooperation varied between the British organisations
concerned and it also varied over time. The basis was a clear military in-
terest in a strong Swedish air defence, an aspect that was especially present
in the discussions within the Air Ministry. During the first decades of the
cold war, Swedish air space was strategically essential as a passing through
zone for the East as well as for the West. With the words of the Air Minis-
try, a well developed and technologically advanced Swedish air defence held
the double function to form a "strong outer ring of air defences" to Great
Britain, and contribute with a "valuable support" of the British strategic air
offensive by creating a safe air corridor to Soviet air space. In addition, in-
dustrial and economic motives were added which were superimposed by
military aims. The decreasing importance of Great Britain within interna-
tional politics during the 1950's was mainly relative, and a consequence of
the new position of the United States as a world power, and thus it did not
correspond to an actual decrease in the military-industrial capacity of the
country. Great Britain kept its ambitions to be a technological and scientif-
ic great power long after the country hade been reduced to a second rank
power politically. However, it became more and more difficult to employ a
large defence industry with increasing expenses for new weapon systems
and a stagnant British defence budget. As a whole, this created a pressure
towards decreasing military export restrictions, which strongly affected the
Swedish-British relations during this period. The Ministry Supply internal-
ised the new situation more rapidly than the Air Ministry, and put a strong-
er emphasis on the importance of the industrial and economic aspects of
the contacts with Sweden. In the eyes of the Ministry of Supply, however,
the more scientific aspects of the cooperation mainly served the purpose of
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paving the way for possible future Swedish orders with British companies.
The motives of the Air Ministry and the Ministry of Supply were partly

different but yet coincided as both wanted a closer cooperation with the
Swedish military within the field of control and reporting technology. At
the same time, these interests were in conflict with the official security pol-
icy of Great Britain and its overreaching goal to establish stronger relations
within NATO. Here there are interesting similarities between the situation
of the Swedish decision-makers and that of their British colleagues. While
in Sweden it was important to avoid too open and visible contacts with the
western powers, on account of the official government policy of neutrality,
the British difficulties mainly concerned the relations with NATO and the
precedents formed through the Swedish-British technological cooperation.
Here a tension arose which permeated the technological exchange between
Swedish and British specialists. Actually, a geat deal of the activities within
the networks could be looked upon as attempts to reconcile these oppos-
ing demands. There was a mutual understanding of the formal limitations
due to the Swedish policy of neutrality as well as the British NATO mem-
bership, and within these limitations creative solutions was found in order
to satisfy the interests of both countries.

The officially declared version of the policy of neutrality contained a clear
rationality, which was externally backed up by all Swedish government of-
ficials and public body employees when this policy was officially discussed
and debated. However, if you leave the official policy and instead, as in this
thesis, choose to look upon the Swedish way of acting on a military techno-
logical and scientific level, the picture at once turns out to be more compli-
cated. With this perspective, neutrality as officially conceived rather turns
out to be a background against which the military and military-technolog-
ical contacts could be developed internationally. The policy of neutrality set
out and managed the forms of these contacts, rather than their contents.
While foreign policy aimed at creating an official picture of Sweden and
Swedish territory as a "political and strategic free zone" during the cold war,
defence policy originated from the opposite scenario, namely that the pos-
sibilities not to take part in a new war in Europe would be small and that
the only possibility to escape defeat and occupation was to get help from
the western powers, which also set the rules for Swedish war planning and
military system building.
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455 I januari 1956 hade samordningen av SOS-utredningen och radarutredningen

varit föremål för diskussioner mellan FOA och flygstaben. "PM betr. samord-
ningen av Radarutredning 55 och SOS-utredningen", Nils-Henrik Lundquist,
Stockholm den it januari 1956, Flygstaben, Inspektionen för luftbevakningen,
Särskilda samlingar, Från Övlt Lundgren, Ö: 3, Krigsarkivet, Stockholm.

456 SOS-utredningen, kallelse till sammanträde zo/6 1956, Flygstaben, Inspektio-
nen för luftbevakningen, Särskilda samlingar, Från Övlt Lundgren, Ö: 3, 1953-
57, Krigsarkivet, Stockholm; Hugo Larsson till Richard Åkerman, Stockholm
25/6 1956, FOA, Avdelning 3, Expeditionen, Inkommande och utgående hemliga
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handlingar, F I: 37, Krigsarkivet, Stockholm; Richard Åkerman till Hugo Lars-
son, Stockholm 28/6 1956, FOA, Avdelning 3, Expeditionen, Inkommande och
utgående hemliga handlingar, F I: 38, Krigsarkivet, Stockholm.

457 "Mötespunktsberäknare för jaktstridsledning", Rapport AH 185, Nils-Henrik
Lundquist och Lars Löfgren, oktober 1953, FOA, Avdelning 3, Rapportcentra-
len, Utgående AH-rapporter, B I: io, Krigsarkivet, Stockholm.

458 Stridsledningskalkylatorn var sannolikt en punkt som diskuterades vid SOS-ut-
redningens första sammanträde 20/9 1953. Protokollet från detta möte har inte
påträffats, men vad som sades framgår delvis av protokoll från sammanträdet i
juli 1954. SOS-utredningen, protokoll, 2/7 1954.

4" "Mötespunktsberäknare för jaktstridsledning", Rapport AH 185.
460 "Elektronisk differentialanalysator vid FOA. (FREDA)", Rapport A 214, Tord

Wikland september 1954 (kopia i författarens ägo genom Carl-Ivar Bergman).
Om utvecklingen av FREDA, se även: Magnus Johansson, "Early Analog Com-
puters in Sweden - With Examples from Chalmers University of Technology
and the Swedish Aerospace Industry", IEEE Annals of the History of Computing
18, no. 4 (1996), s. 29.

461 "Kallelse till diskussion om mötespunktsberäknare för jaktstridsledning", Nils-
Henrik Lundquist 28/10 1953; SOS-utredningen, protokoll, 2/71954.

462 Hans De Geer, På väg till datasamhället: Datatekniken i politiken 1946-1963
(Stockholm: Tekniska högskolan, 1992), s. 26.

463 Per Lundin (red.), Att arbeta med 1950-talets matematikmaskiner: Transkript av
ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 12 september 2005
(Stockholm: Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, Tekniska högskolan, 2006),
s. 10 n.

464 SOS-utredningen, protokoll, 2/7 1954.
465 SOS-utredningen, protokoll, 27/9 & 16/10 1954.
466 "TROMB. Tidsuppdelad, repetitiv, omkopplingsbar mötespunkts-beräknare",

Rapport AH 291, Lars Löfgren augusti 1955, FOA, Avdelning 3, Rapportcentra-
len, Utgående AH-rapporter, B I: 13, Krigsarkivet, Stockholm.

467 SOS-utredningen, protokoll, 27/9 & 16/101954.
468 Målföljningen, dvs. omvandlingen av radarinformation till elektronisk form,

var ett problem som under 1950-talet stod i fokus i flera forskningsprojekt både
i Storbritannien och andra länder. I de allra enklaste och tidigaste systemen
skedde målföljningen direkt på radarindikatorn genom att operatören placerade
en peksymbol - kontrollerad med en "rullboll" eller "joystick" - över det aktu-
ella målet, vars koordinater efter en knapptryckning lagrades i minnet. Målen
stegades sedan igenom i tur och ordning i en iterativ process som upprepades
i takt med radarantennens rotation, vilket innebar att lägesinformationen i da-
tabehandlingssystemets minne uppdaterades med mellan tio och tjugo sekun-
ders mellanrum. Senare databehandlingssystem, bland annat de som det svenska
flygvapnet skulle komma i kontakt med, byggde på en vidareutvecklad metod
som utnyttjade informationen i minnet till att uppskatta flygplanens framtida
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position. Medan de inledande inmatningarna i minnet liksom tidigare skedde
manuellt kunde den lagrade informationen därefter utnyttjas till att genom död-
räkning automatiskt uppdatera målens position mellan antennsvepen sedan en
flygbana börjat framträda. Med denna metod, som kallades "halvautomatisk
målföljning" (engelska: "rate-aided tracking"), fick databehandlingssystemet dels
ett kontinuerligt informationsflöde som var oberoende av antennens rotations-
hastighet, dels en ökad kapacitet genom att personalen kunde hantera flera mål
samtidigt. I praktiken behövdes ständigt mindre manuella korrigeringar av po-
sitionen, medan större mänskliga ingripanden var nödvändiga om flygplanen
svängde, om flygbanor korsade varandra eller under kraftig störning. Slutligen
bedrevs också en del forskning runt helt automatiska målföljningsmetoder som
innebar att både initiering och målföljning skedde utan mänskligt ingripande,
men dessa lösningar lämnade som regel aldrig ritbordet under den aktuella pe-
rioden till följd av praktiska problem. Målföljningsmetoden var också det som
avgjorde hur systemet som helhet skulle betecknas, vilket innebar att de flesta
databehandlingssystem som planerades under 1950-talet bland annat svenska
Stril 6o beskrevs som "halvautomatiska" med halvautomatisk målföljningstek-
nik i en eller annan form. En diskussion av olika manuella, halv- och helauto-
matiska målföljningsmetoder finns i Gough, Watching the Skies, s. C 1-5.
"Frågor att diskutera i juni 1955".
Gough, Watching the Skies, s. 188.
Hugo Larsson till Steuart Mitchell, Stockholm 23/8 1955.
Systemet i fråga var den brittiska marinens Comprehensive Display System
(CDS) som togs fram av Admirality Signals and Radar Establishment (ASRE) i
Portsmouth i samarbete med konsultfirman Elliot Brothers. CDS skulle installe-
ras ombord på den brittiska marinens hangarfartyg för ledning av marint strids-
flyg. Systemet byggde på att den information som samlades in genom fartygens
olika spaningsradarstationer överfördes till hangarfartygets stridsledningscen-
tral där den sammanställdes till en enhetlig bild av den taktiska situationen i
luften runt fartygsstyrkan. Denna bild kunde sedan skickas tillbaka till de un-
derordnade fartygen genom ett kommunikationssystem med digitala datalänkar.
Stridsledningen skedde från det hangarfartyg som ledde flottstyrkan. Systemet
kom att bli tongivande för de utvecklingssatsningar som det brittiska flyg-vapnet
initierade vid Radar Research Establishment (RRE) i Malvern och dess olika fö-
regångare i början av 1950-talet. CDS är intressant inte enbart på grund av den
nyskapande teknikutvecklingen inom projektet utan framförallt för dess sinn-
rika organisation, uppbyggd på principen "en man, ett jobb". Arbetsdelningen
möjliggjorde en mer centraliserad systemarkitektur där ansvaret fördelades på
ett stort antal olika befattningshavare med specialiserade och tydligt definie-
rade roller, vilket gav en snabbare och noggrannare informationsbehandling.
Medan stridsledning tidigare hade varit ett ensamarbete där stridsledaren hade
varit hänvisad till att på egen hand med manuella metoder läsa ut den informa-
tion han behövde direkt från radarskärmen, tilldelades personalen i CDS istället
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funktionella uppgifter. Systemets personal arbetade mot en gemensam elektro-
nisk minnesbank som innehöll uppgifter om alla flygplan inom det bevakade
luftrummet. Olika befattningshavare fick till uppgift att mata in och uppdatera
en viss kategori information i minnet som position, flyghöjd, sammansättning
och identitiet medan andra utnyttjade den sammanställda informationen för
ledning av luftstriden. Uppgifterna i minnet låg också till grund för stridsled-
ningsberäkningar i systemets datorer. För en beskrivning av CDS-utvecklingen,
se: Eric Grove, "Naval Command and Control Equipment: The Birth of the Late
Twentieth Century 'Revolution in Military Affairs"; i Cold War Hot Science, s.
251-61; Gough, Watching the Skies, s. 71-4, 101-3, 121-4.

4" Gough, Watching the Skies, s. 121-4.
874 Nils-Henrik Lundquist till Martin Fehrm, Malvern 24/9 1955.
4 "  I b i d .
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Ake Mangard, Maj. Malcolm Hamilton and Capt. Rapp".
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Morrisson till Arthur Falk, London 20/1 1956, Försvarsstaben, Underrättelseav-
delningen, Flygattachén i London, Inkommande skrivelser, E I: 27, Krigsarkivet,
Stockholm.

478 Gough, Watching the Skies, s. 124.
4" Ibid., s. 183.

Ibid., s. 113. Som utvecklingsprojekt gick Bloodhound och Thunderbird vid den-
na tid fortfarande under Ministry of Supplys kodnamn "Red Duster" och "Red
Shoes". Twigge, "Ground-Based Air Defence and ABM Systems", s. 91.

481 Twigge, "Ground-based Air Defence and ABM Systems", s. 91-7.
4 8 2 Gough, Watching the Skies, s.103-14.
483 Omorganisationen 1953 innebar bland annat att Anti-Aircraft Command av-

vecklades och att det tunga- och medeltunga luftvärnsartilleriet fasades ut. Sam-
tidigt övergick planeringsansvaret för Storbritanniens (framtida) luftvärnsrobot-
försvar, som dittills hade sorterat under Anti-Aircraft Command och armen, till
flygvapnet och med det ledningen av vissa utvecklingsprojekt som exempelvis
Orange Yeoman och Red Duster (Bloodhound). Ibid., s. 113.

484 Ibid., s. 113.
485 Ibid., s. 113, 161-3.
486 Ake Mangård till Arthur Falk, Stockholm 31/10 1955, Försvarsstaben, Underrät-

telseavdelningen, Flygattachén i London, Inkommande skrivelser, E I: 26, Krigs-
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487 Arthur Falk till Gustaf-Adolf Westring, London 11/10 1955, Försvarsstaben, Utri-
kesavdelningen, Utgående och inkomna skrivelser, Sektionschefens pärm, F I: 6,
Krigsarkivet, Stockholm.

488 Wheeler till Steuart Mitchell, London 11/2 1955; Dunning till Wheeler, London
16/2 1955; Wheeler till Dunning, London 21/2 1955; Richard Powell till Steuart
Mitchell, London 14/7 1955, AVIA 54/1813, National Archives, London.
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också framstå som alltmer troligt att det svenska flygvapnet skulle få köpa fär-
diga robotsystem från antingen USA eller Storbritannien, varför intresset i en
kostsam och resurskrävande egenutveckling minskade. Skrivelse av Steuart Mit-
chell till EMI Policy Committee, "Bristol Aircraft Company Ram Jets. Swedish
Request for Information", London 4/1 1956; Alec Coryton till Steuart Mitchell,
Bristol 6/2 1956; Alec Coryton till Steuart Mitchell, Bristol 29/2 1956; Alec Co-
ryton till Steuart Mitchell, Bristol 13/3 1956; Alec Coryton till Steuart Mitchell,
Bristol 28/3 1956; Steuart Mitchell till Alec Coryton, London 3/4 1956; Serby till
Coryton, London 16/4 1956; Wheeler till Dunning, London 16/4 1956; Coryton
till Serby, Bristol 7/5 1956; Charles Ian-Orr Ewing till Reginald Maudling, Lon-
don 7/5 1956; Serby till Coryton, London 18/5 1956; Steuart Mitchell till Regi-
nald Maudling, London 18/7 1956; Steuart Mitchell till Alec Coryton, London
25/7 1956; Alec Coryton till Steuart Mitchell, Bristol 31/7 1956; Alec Coryton till
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I mitten av 1950-talet inledde det svenska flygvapnet tillsammans
med brittisk industri en av de största militära infrastruktursatsningarna
i svensk samtidshistoria — utvecklingen av det datoriserade stridsled-
nings- och luftbevakningssystemet Stril 60. Systemet var uppbyggt runt
ett antal underjordiska luftförsvarscentraler med automatisk databe-
handlingsutrustning och digitala datorer som i realtid bearbetade in-
formation om situationen i det svenska luftrummet, som underlag för en
snabbare och mer noggrann stridsledning av jaktflyg och robotvapen.
De lösningar som planerades och upphandlades i slutet av 1950-talet
utgjorde stommen i det svenska flygvapnets ledningsorganisation under
hela det kalla kriget och fram till slutet av 1990-talet.

Men systemet var inte bara en av det svenska flygvapnets viktigaste
tekniksatsningar under det kalla kriget, utan också en av de hemligaste.
Flygvapnets systemutbyggnad möjliggjordes av ett omfattande samar-
bete mellan svenska och brittiska forskare, tekniker och militärer som
bidrog till att forma innehållet i den svenska neutralitetspolitiken bortom
regeringens officiella retorik.

Denna bok skildrar systemets tillkomst och betydelse för den svenska
säkerhetspolitiken under det kalla kriget utifrån tidigare sekretessbelagt
och hittills outforskat material ur svenska och brittiska arkiv.
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