
Utan mede/stil/skott betyder 


Flygvapnets framtid: 

FIOIiljawecklingar 

och avskedanden ... 

Nästa år blir ett ödesår. Då avgörs bla Sveriges för
svars framtid. Vi står inför ett vägval! 1991 måste 
riksdag och regering bestämma färdriktning, ty 
den av regeringen anvisade ekonomiska nivån (ni
vå 8, enligt nedan) för anslagsframställningarna 
91/92 innebär förbandsindragningar och avske
danden. Dessutom räcker inte medlen till både all
män värnplikt och en utvecklande inhemsk för
svarsindustri. Om nuvarande ekonomiska nivå 
även fortsättningsvis skall gälla, måste riksdagen 
ge försvarsmakten en ny och annorlunda inrikt
ning. Vad skall försvaras, med vad och hur. 

För att bryta den 20-åriga nedrustningstrenden 
och upprätthålla de uppgifter försvarsmakten för
utsatts kunna lösa enligt betänkandet från för
svarskommitten 1988 (FK 88) förordar överbefäl
havaren (ÖB) en ekonomisk nivå (nivå 1) som in
nebär ett påslag om tre miljarder och en årlig till
växt med tre procent. ÖB-förslaget innebär en för
svarsbudget på cirka 37,8 miljarder kronor för 
budgetåret 91/92. Denna nivå innebär absolut ing
et nytt/ingen upprustningside - är bara en uppräk
ning till dagens penningvärde för att kunna genom
föra den av Försvarsbeslutet 1987bestämda inrikt
ningen/målen för försvaret. 

Som jämförelse har regeringen givit direktiv om 
32,6 miljarder kronor - en ram som redovisas som 
nivå 8. Enligt ÖB 91 betyder denna nivå bla att tre 
f!.ottiljer avvecklas fr o m 1991: F6/Karlsborg, F 10/ 
Angelholm & F 13/Norrköping. " 

Här följer en redogörelse av innebörden i "OB 
91", som den konsekvensmässigt ter sig för Flyg
vapnet. 
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Flygvapnet i "ÖB g l " 


Den 3 september lämnade ÖB 
sitt underlag inför 1991 års fGr
svarsbeslut till regeringen. Detta 
beställningsverk benamns ÖB 91 
och bygger på underlag som, 
vad gäller flygstridskrafternas 
framtid, inlämnades den 1 iuni 
1990. Hela underlaget från Che
fen för Flygvapnet (CFV) bYller 
på direktiv och inriktning från OB 
(Fsl). 

Planeringen är gjord i inte mindre än tio 
ekonomiska nivåer, kallade nivå 1-10. 
Nivåerna är fastställda av försvarskom
mitten (FK 88) i samtliga fall utom nivå 1. 
Nivåerna 2-9 är de politiska partiernas 
olika uppfattningar och de omspänner ett 
intervall med såväl ökade som minskade 
försvarskostnader. 

OB anser, att den reduktion (30-50 
proc) i försvarets styrka som genomförts 
de senaste 20 åren måste brytas. Därför 
redovisar ÖB utöver regeringens anbe
fallda ramar en egen nivå - Nivå 1 - som 
motverkar en sådan utveckling. OB :s för-

Utred

nings


hysterin 


"ÖB 91" heter det underlag 
som ÖB nyligen lämnade till 
regeringen inför kommande 
försvarsbeslut. Det är ett 
mycket digert aktstycke som 
berättar om konsekvenserna 
för försvarsgrenarna i olika 
ekonomiska ramar under en 
femårsperiod. Ett 40-tal sepa
rata utredningar ingår i ÖB 
91. 

Det är alldeles för många 
anser chefen för försvarssta
bens planeringsledning, gene
ralmajor Owe Wiktorin. Han 
(m fl) anser att nu får det vara 
slut på hysterin med utredan
de. Tio ekonomiska ramar är 
överdrivet. Politikerna skulle 
ha kunnat begränsa uppdra
gen. 

Utredningsarbetet har tagit 
för stor del av de centrala sta
bernas inklusive FMV:s kapa
citet i anspråk. Så går det inte 
längre att fortsätta. Försvaret 
måste få mer tid att ägna sig åt 
att omsätta sin planering i 
verklighet. 

Och ÖB vill ha klara verba 
om vilka prioriteringar som 
skall göras i aviserad, krympt 
resurstilldelning. Riksdagen 
måste bestämma sig 1991. 
Men handlingsfrihet bör ges 
fram till 1996. Det politiska 
läget i omvärlden måste hinna 
stabilisera sig. 

Positiva nedrustningsavtal i 
all ära, men det tar åtskilliga 
år innan verkningarna därav 
blir synliga. Alltjämt kommer 
det i vårt närområde att finnas 
mycket stora stridsberedda 
stridskrafter. Alltjämt kan 
Sverige bli föremål för an
grepp. Då behövs ett försvar 
av minst dagens kapacitet . 

Red. 
• 

slag innebär i stort en utveckling enligt 
1987 års försvarsbeslut. I ekonomier lä
gre än nivå 1 anser ÖB, att nedrustningen 
av svenskt försvar fortsätter. 

•• Regeringens anvisningar innebär i 
korthet bl a: "au planeringen mot bak
grund av den osedvanligt stora osäkerhe
ten i den internationella utvecklingen, 
skall innehålla en stor grad av handlings
frihet inför framtiden i olika avseenden, 
samtidigt som planeringen skall präglas 
av hög grad av ekonomisk säkerhet." • 
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Säkerhetspolitiska grundvärden 

ÖB delar i allt väsentligt regeringens 
bedömningar av den internationella ut
vecklingen men framhåller, att "en mer 
stabi I situation måste avvaktas" . Omda
ningsprocessen har inte undanröjt risken 
att Sverige kan dras in i konflikter . Sveri
ges militärstrategiska situation har ännu 
inte varaktigt förbättrats. Fortfarande 
fin ns stora stridskrafter redan i eller kan 
snabbt tillföras vårt närområde. En global 
utveckling med flera maktcentra med mer 
jämställd potential kan innebära störning
ar, genom att motsättningar uppstår och 
nya relationer mellan maktcentra skapas. 
Läget i Sovjetunionen anser experterna 
närma sig det kaotiska. 

ÖB anser därför, i likhet med FK 88, att 
försvarsmakten bör bibehålla hittillsva
rande uppgifter. 

ÖB:s åtta punkter 

Luftförsvara vårt land 


Neutralitetsförsvar till sjöss 


Skydda sjötransporter längs vår kust 


Förhindra strategiskt överfall. 


Försvara norra Sverige 


Försvara oss mot kust invasion 


Gardera oss mot olika 

anfallsriktningar 


Fortsätta striden 


En fullständig handlingsfrihet kan en
dast upprätthållas i nivå 1. I samtliga övri
ga ekonomiska nivåer anser ÖB, att den 
operativa inriktning för försvarsmakten 
som regeringen har fastställt mer eller 
mindre måste ändras. 

Den utveckling som i det fortsatta be
skrivs koncentreras till försvarsbeslutspe
rioden 1991-96 och avser flygstridskraf
ternas utveckling i samtliga ekonomiska 
nivåer. 
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•• Från 1960-talets slut har Flygvap
net genomfört omfattande organisations
reduceringar, ambitionssänkningar och 
rationaliseringar. 

På 20 år har Flygvapnet tvingats 
HALVERA sin försvarskapacitet! 

Successiv ombeväpning till nyare flyg
planstyper och modernare stödsystem 
har tiU del motverkat den organisatoriska 
reduceringen . Omvärldens utveckling 
avseende flygstridskrafter har under sam
ma period varit såväl kvantitativt som 
kvalitativt sådan, att vår förmåga relativt 
omvärlden efterhand alltmer försämrats. 
Trots CFV ansträngningar att upprätthålla 
en hög kvalitet inom ramen för givna 
ekonomiska resurser, har "gapet" till om
världen bara ökat. FV har i dag betydligt 
svårare att "mota Olle i grind" . Överallt 
och samtidigt. 

Flygvapnet i dag 

Vårt svenska flygvapen håller internatio
nellt sett trots alla reduceringar en kvalita
tivt hög nivå, såväl personellt som mate
riellt. Personellt sett är Flygvapnet i förhå,l
lande till omvärldens flygstridskrafter 
även med en fullt bemannad organisation 
- en organisation med få individer per 
organisatorisk enhet och per uppgift. Den 
höga utbildningsnivån tillsammans med 
personalens ansvar, intresse och uppoff
rande lojalitet för sitt arbete innebär att 
Flygvapnet uppnår stor effektivitet med få 
enheter. 

Trots stora reduceringar inom Flygvap
nets organisation löses inom alla delar av 
verksamheten samma och även utökade 
uppgifter med färre personal och enheter. 
Detta är i sig ingen önskvärd utveckling -::c 
men väl en realitet - som endast är möjlig ~ 
genom stora insatser och uppoffringar av :S 
Flygvapnets personal. ~ 

CFV har sedan 1982 - då beslut fatta- "§ 
des om utveckling av flygsystemet JAS 39 ~ 
- baserat programplaneringen på en plan ~ 

i stort för Flygvapnets utveckling. Denna 
"generalplan" beskriver en utveckling 
över tiden för flyg-, bas- och strilsystemen 
samt övriga stödfunktioner för flygvapen
förbanden. Planen har gjorts upp mot 
bakgrund av det uppsatta målet för total
försvaret och därmed sammanhängande 
uppgifter. Härutöver har hänsyn tagits till 
den militärtekniska utvecklingen i vårt 
närområde samt ÖB:s operativa inrikt
ning. Utveckling enligt "generalplanen" 
återspeglas i ett stort antal uppsatta mål 
och systembeskrivningar. Den kan i stort 
beskrivas enligt följande : 

~ Flygsystemen ombeväpnas från mitten av 
1990-talet successivt från flygplan J 35 
Draken och äldre versioner av flygplan 
Viggen (AJ+S 37) till flygplan JAS 39 Gri
pen. För närvarande slutförs modifiering 
och gångtidsförlängning av tre divisioner 
J 35 Draken för att kunna nyttjas under 
1990-talet. Handlingsfrihet har också ska
pats för att kunna tillföra och sätta upp en 
fjärde division modifierade Draken (J 35» 
under 1991/92. Den modernaste versio
nen av Viggen (JA 37) är den viktigaste 
komponenten inom jaktflygsystemet un
der hela 1990-talet. 

~ Flygbassystemet organiseras och utbyggs 
enligt principerna för Bas 90-systemet med 
tillhörande basförband - basbataljon 85. 

~ Stril-systemet omsätts successivt till Stril 
90, varvid strilcentralerna moderniseras 
och anpassas tekniskt och taktiskt till de 
nya radarsystemen PS 860, PS 870, PS 890 
samt flygsystemen JA 37 och JAS 39. 

~ Lednings- och kommunikationssystemen 
moderniseras och ett för flygstridskrafter
na gemensamt lednings- och informations
system skapas. FTN vidareutvecklas. 

Sammantaget innebär "generalpla
nen", att våra flygstridskrafter bedöms ha 
grundläggande förutsättningar för att kun
na lösa ställda uppgifter såväl i fred som i 
kris, nautralitet och krig. Krigsorganisatio
nen är emellertid kvantitativt nere på ett 
minimum ur operativ synvinkel. Kvalitita
tivt är dock situationen bra . De lösningar 
som valts har en klar SVENSK PROFIL. 
Huvuddelen av flygvapenförbanden kan i 
dag lösa sina huvuduppgifter. 
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ÖS:s och de politiska partiernas olika planeringsnivåer 


MI LJARDER / ÅR 
( 2 kr - 90) 

55 

50 

30 

25 

o 

Tio försvarsnivå r i 
miljarder kr per år 

r-'h., tll, 1 nu·d , .... (Ö81 11 11 
drlig ölulingJ 

NII.'.1 "1 131 H2 (Ilefl ..l~d HU) 211 lP 
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Nio . 4 11 1 1) /fl 111 I. 
Ni",,; IJU,71 <fl 20 17 

Ni• .1 6 fln,7l , n 111 16"j,.) - ClII.~ J 'nuv) 16 16 
Ni,. U127 n I.J 16 16 
N". q (2f •• ~J 1,1 16 16 

") 11- l4 11 141 

1991/91 1Q95/9l, :lOUU/UI 

FY:s utveckling

på skilda 


ekonomiska villkor 


Nivå 1 (ÖB:s förslag) 

Flygvapnet utvecklas i stort enligt "gene
ralplanen " . Den fjärde J 35 Draken-divi
sionen sätts upp vid F 10/ Se S så att totalt 
21 divisioner ingår i FV:s organisation. På 
sikt omsätts samtliga Draken och Viggen
divisioner till Gripen. Från 1997 införs 
successivt det flygande radarspanings
systemet PS 890 i organisationen. Kader
organisation för fyra radarflyggrupper in
rättas . Flygsystemen utvecklas i stort en
ligt fastställda mål och systemplaner. 

Bassystemet utvecklas enligt fastlagda 
principer för Bas 90-systemet, som skall 
vara helt utbyggt till sekelskiftet. Dagens 
grundorganisation bibehålls vad avser 
sektorflottiljer, utbildningsförband och 
skolor. Den viktigaste förändringen i när
tid är att en fjärde J 35 J-division vid F 10 
Ängelholm organiseras från 1992/93. 

Första flygeskadern (E 1) läggs ned efter 
1996. Detta sker i samband med att de fy
ra sektorstaberna ombildas till fyra flyg
kommandostaber inom vardera ett flyg
kommando (= tidigare sektor) och över
tar E 1 :s uppgifter. ~ 
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Nivå 2 Nivå 4 och 5 

Utvecklingen liknar den i nivå 1 - dock Utveckling enligt nivå 3. Förändringar 
organiseras inte den fjärde J 35 J-divisio därutöver: Under perioden 1996-2001 
nen. avvecklas två flottiljadministrationer och 

tre flygdivisioner med tillhörande sta
tionskompanier . Beslut om detta fattas 
först i 1996 års försvarsbeslut, varför vare 
sig flottiljer eller divisioner behöver pekas 
ut nu . Antalet flygverkstadsbataljoner re

Utveckling enligt nivå 2 - dock inrättas nu 

Nivå 3 

duceras också med två efter 1996 som 
endast kaderorganisation för två radar följd av nedlagda flottiljer . 
flyggrupper. Vissa reduceringar i förhål
lande till systemplanen genomförs för JAS ~ ----------------------------- 
39. Detta gäller främst förmågan till be	 ~ Nivå 6 

~kämpning av markmål. Två basbataljoner ] ----------------------------- 
avvecklas till 1996 och ytterligare tre till "00: 
sekelskiftet, varefter totalt 25 basbataljo .s Utveckling enligt nivå 4 och 5. Föränd

______= __________--'.2: ringar därutöver: Avveckling av denner organiseras. 
Ov.m: Draken-sys/emet u/går helt fr o m nivJ 7. optiska luftbevakningen (50 år 1990) på

börjas 1991, varvid strilenheterna omor
Ned.m: Redan i nivå 3 boriar vissa reduceringar fur ganiseras och strilenheten vid F 7 avveck
Cripen- ysreme/. las. Med beslut 1996 avvecklas ytterligare 

en flygdivision så att totalt 16 divisioner 
kvarstår vid sekelskiftet. Antalet basbatal
joner reduceras till 25 redan till 1996 och 
ytterligare till lägst 16 basbataljoner vid 
sekelskiftet. Strävan skall dock vara att 
om möjligt bibehålla 25 även till sekelskif
tet. Kaderorganisation för radarflyggrup
per inrättas inte. PS 890 anskaffas ej. 

Nivå 6 är enligt (FV uppfattning den 
lägsta nivå på vilken "generalplanen" kan 
genomföras. Dock måste planeringen ske 
enligt det förslag till program utvecklings
plan (PUP) som (FV tagit fram och på vil
ket underlag (FV till del också grundat sin 
skiljaktiga mening (sid 3) gentemot plane
ringen för Flygvapnet i ÖB 91. 

Nivå 7 	 (FB 87 köpkraftsnivå enligt 
OB:s bedömning) 

Utveckling enligt nivå 6. Förändringar 
därutöver : Två flottiljer F 6 Karlsborg och 
F 10 Ängelholm avvecklas med beslut 
1991 . Sektorstabs- och strilenheten vid 
F 10 överförs till F 17 Ronneby. J 35 Dra
kensystemet avvecklas helt. En division 
AJ 37 avvecklas och en division flyttas 
från F 6 till F 1 5 Söderham n. Ett stations
kompani överförs likaledes till F 15 och 
sammanlagt fyra avvecklas tidigt under 
perioden 1991-96. 

Flygstridskrafternas utveckling i de olika nivåerna Flygstridskrafternas utveckling i de olika nivåerna 

fram till 1996. fram till 2001. 


(Atgärder börjar direkt efter beslut 1991.) (Med åtgärder vidtagna efter beslut 1991.) 


Nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Summa fl ygd ivis ioner 21 20 20 20 20 20 ,116 16 16 1·14 

JAS 39 div isio ner 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

JA, AJ, S 37, J 35 div isioner 19 18 13 18 18 18 14 14 14 1-14 

Basbataljoner 30 30 28 28 28 25 25 25 25 fh5 

Rada rflyggrupper 
I 

Niv:l 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

Summa flygdivis ioneJ 21 20 20 17 17 16 16 16 16 11-14 

JAS 39 divi sioner 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ~* 

9 il, lA, AJ, S 37, J 35 di visioner 14 i3 13 10 10 9 9 9 

Basbataljo llei 30 30 25 25 25 &.O 16 16 16 1-14 

Radarfl yggrupper 4 4 2 2 2 

• Utlalldsa,,-,kajjadl' jlygplall 8 



folo: Nils-Göran Widh 

I nivJ JO bromsas JAS 39-projeklf!/ upp hell redan nasla Jr. Gripen ersJlIs 'enare med ett färre an/al utländska flygplan . 

Bassystemet reduceras till 25 bataljo
ner 1996 och till 16 bataljoner vid sekel
skiftet. Bassystemet skall därvid utformas 
för att främst lösa uppgifter i låga konWkt
nivåer. 

Nivå 8 (Regeringens 
anslagsframställningsnivä) 

Utveck,ling enligt nivå 7. Förändringar 
därutöver: Ytterligare en flottiljadmini
stration F 13 Norrköping avvecklas med 
beslut 1991. Från F 13 överförs en divi
sion JA 37 till F 17 och en division S 37 till 
F 7 Såtenäs. Stationskompanier överförs 
tillsammans med divisionerna. Till F 16/ 
Se M överförs strilenheter såväl på fastlan
det som på Gotland samt basresurser av
sedda för Gotland. (Försvarsförmågan av 
ön Gotland nedgår radikalt.) Härtill över
förs också verksamheten vid F 13 M. Av
veckling skall genomföras tidigt i perio
den 1991-96. Materielomsättningen i 
strilsystemet senareläggs minst en för
svarsbeslutsperiod . 

Nivå B:s konsekvenser 
jfr m ÖB:s B-program 

(1) Luftförsva ra vårt 
land 

(2) Hävda vå r neutrali
tet till sjöss 

(3) Skydda sjötra nspor
ter längs vå r kust 

(4 ) Förhindra strategi skt 
överfall 

(5) Försvara norra 
Sverige 

(6) Försva ra oss mot 
kustin vasion 

(7) Gardera oss mot 
olika anfallsriktninga r 

(8) Fort sä tta striden 

Reduceras mycket 
kraftigt. 

Reduceras något i 
närt id (Krafti~t 
efter sekelski et.) 

Reduceras något. 
(Efter sekelskiftet 
kraftigt.) 

Reduceras kraftigt. 

Förmågan all bryta 
angriparens anfall 
skraft ugår på sikt. 

An~riparen kan 
tidigt få fast fot på 
svenskt territori
um. 

Utgår. 

"Fria krir.et" (= orga
niserat örsvar upp 
hör). 

Nivå 9 

Utveckling i stort enligt nivå 8. Vissa ytter
ligare begränsningar i antalet äldre stril
centraler kan bli nödvändiga. 

Nivå 10 

Denna nivå förutsätter fortsatt utredning 
av FV:s grund- och krigsorganisation , 
varvid ytterligare avvecklingar kommer 
att bli aktuella. 

JAS 39 Gripen-systemet avbryts i den
na nivå. Beslutet bör tas i 1991 års för
svarsbeslut. 

Ett flygvapen innehållande 11-14 divi
sioner varav 8 divisioner JA 37 och 3-6 di
visioner utländska flygplan kan bli resul
tatet. Vidare kommer endast 11-14 bas
bataljoner att bli möjliga i denna nivå. 
Scenariot speglar tidpunkten runt sekel
skiftet, varvid totalt bara 4-5 flottiljadmi
nistrationer skulle kvarstå i FV:s grundor
ganisation tillsammans med någon ut
bildningsadministration . ~ 
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Foto: Johnny Lindahl 

flggvapne. I ÖO 91, del l: 

flexioner ns re 

ringen. VI måste därvid komma 
ihåg, att investeringar I nutid ger 
effekt först på lång Sikt (10-15 

ökade strategiska betydelse är år). Sålunda är medelsbehovet 
flygstridskrafternas allt viktiga under försvarsbesl utsperioden 
re roll i militära operationer och 1991-96 för att fullfölja utveck

Flygstabe 

Vad som redovisats i nivå 1-10 den betydelse svenskt luftrum lingen och påbörja serieproduk
är den faktiska planeringen för därvidlag tillmäts. Härvid kon tionen av JAS 39 Gripen detsam
flygvapenförbanden i det av ÖB staterades att under fred, vid kri ma, oberoende av om slutmålet 
insända underlaget, som skall ser och under neutralitetstill sätts till 10, 20 eller 30 divisio
ligga till grund för försvarsbeslu stånd kan uppgiften att hävda ner. Beslut om krigsorganisatio
tet 1991 - ett ödesdokument. vårt luftrums integritet endast lö nens kvantitet vad gäller JAS 39 

Det får således inte tolkas så sas med bemannat luftförsvars bör aktualiseras först i 1996 års 
som redan tagna beslut. "Myc flyg. försvars beslut. 
ket vatten skall ännu rinna under Regeringsanvisningarna inför 
broarna innan ekonomiska ra 1991 års försvarsbeslut påmin •• Mot bakgrund av Sveriges 
mar fastställts för den försvars ner oss om nödvändigheten av strategiska läge är det viktigt att 
makt som politikerna önskar för långsiktighet i försvarsplane- JAS 39 kan fullföljas. Detta krä
den kommande försvarsbesluts
perioden. 

Den skiljaktiga mening som 
CFV lämnat avseende ÖB 91 
(se ledaren) är ett exempel på att 
nya planeringsförutsättningar 
vad gäller Flygvapnet i nivåer lä
gre än 6 ekonomiskt sett, kom
mer att omfattande diskuteras. 
Detta måste också ske med an
ledning av den handlingsfrihet 
som regeri ngen förordar. 

CFV har i planeringen lagt in 
hela projektet JAS 39 Gripen in
klusive anmälda och bedömda 
fördyringar på del serie 2, som 
skall beställas under 1991. CFV 
har också strikt följt ÖB:s direk
tiv om hur reserver skall beräk
nas under perioden fram till 
2001 . CFV vänder sig därvid 
mot - liksom chefen för Armen 
(CA) - att åtgärder måste vidtas 
tidigt i grund- och krigsorganisa
tion för att reserver (ej inplanera
de medel) skall finnas, i enligt 
ÖB erforderlig omfattning, in
planerade i respektive försvars
grens planer. 

•• ÖB redovisade i FM 90 för 
knappt ett år sedan, att det på 
ekonomiska nivåer enligt da
gens blir nödvändigt att på sikt 
minska antalet flygdivisioner. 
Detta trots att Flygvapnet under 
de senaste 20 åren minskat 
organisationen med 50 procent. 

FM 90 framhöll också, att en 
av orsakerna till Skandinaviens 
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ver ökade ekonomiska resurser 
för Flygvapnet, om inte åtgärder 
som exemplen i ÖB 91 visar 
skall behöva vidtagas. 

Vi måste dessutom även fort
sättningsvis bedriva verksamhe
ten i Flygvapnet så sparsamt som 
möjligt. Sverige har i dag ett flyg
vapen som åtnjuter stor respekt i 
omvärlden . Just detta är syftet 
med försvarsansträngningarna . 
Vi bör därför göra allt för att 
Flygvapnet även i framtiden 
skall kännetecknas aven kvalifi
cerad svensk profil i luften och 
på marken. CFV finner därvid , 
att detta torde vara möjligt på en 
ekonomisk nivå enligt ÖB 91 ni
vå 6 och en planering enligt CFV 
programutvecklingsplan samt 
ett reservresonemang enligt tidi
gare rutiner. 

Vi måste förutsätta att politi
kerna när de beslutar om vilken 
målinriktning det svenska för
svaret skall ha också svarar för 
att erforderlig priskompensation 
kommer försvaret tillgodo vid 
genomförandet av beslutade 
åtgärder. 

ÖB vågar dock inte förutsätta 
detta utan lägger in stora reser
ver i sin planering med kraftiga 
reduceringar som följd i främst 
FV:s grund- och krigsorganisa
tion i närtid . 

ÖB 91 innebär i de lägre nivå
erna också stora reduceringar 
för den svenska försvarsindu
strin såväl i närtid som på sikt. 

Vi har skapat ett effektivt flyg
vapen genom att vi tillsammans 



Foto: Peter Liander 

samtidigt som vi ökat effekten 
hos de enskilda förbanden. Vi 
organiserar i dag krigsförband 
med erkänt skicklig personal 
och modern materiel. 

Den sista (nr 149) till FV av Saab levererade JaktViggen 
randes sex jaktrobotar typ Rb 74. 

med den svenska industrin 
konstruktivt arbetat inom de 
handlingsramar statsmakterna 
angett. Flygvapnets vägval har 
härvid inneburit kraftig minsk
ning av antalet krigsförband 

Examensdags 
vid F 5 

Dåvarande flygstabschefen generalmajor 
Bert Stenfeldt agerade examinator den 73 
september då Krigsflygskolan/Ljungbyhed 
hade examensdag . Denna gång kunde pro
grammet genomföras utan förändringar, 
d v s alla elever fick chansen att inför anhö
riga m fl visa upp sina nyinlärda flygfärdig
heter. 

Kursetta i höst blev Michael Hansen, 
som erhöll bokpremium. Bäste flygförare 
blev Kalle Edström och som kurstvåa sågs 
Magnus Johansson. • 

nu i "Edit 30-kostym" (se sid 11-18) och bä

•• Återigen kan vi komma att 
stå inför ett vägval- nu tillsam
mans med svensk försvarsindu
stri - om ÖB 91:s lägre nivåer 
blir beslutsunderlag för regering 
och riksdag. Låt då förhopp

ningen vara att CFV får föreslå 
hur Flygvapnet skall utvecklas . 
Det finns goda förutsättningar 
även i tider med eventuellt lägre 
eller oförändrade anslag att ut
veckla Flygvapnet, så att FV 
svarar mot framtida kvalitets
krav. 

Detta bör dock inte göras för
hastat. Först bör en noggrann 
utredning fastställa Flygvapnets 
framtida organisatoriska inne
håll på underlag som genom
förts analytiskt och med större 
ekonomisk säkerhet än vad som 
nu tvingats fram under tidsmäs
sig press och enligt översiktligt 
grova beräkningsgrunder. 

~ ~ Det är vårförhoppning att 
CFV skiljaktiga mening till ÖB 
91 bidrar till handlingsfrihet 
med nuvarande organisation 
fram till 1996. 

Om det då visar sig att det sä
kerhetspolitiska läget stabilise
rats, så skall vi under vägen fram 
till 1996 klara ut vilka föränd
ringar som kan/bör vidtas för att 
följa med i utvecklingen. 

Det är dock inte läge nu att gå 
i täten för reduceringar igen! 

• Inte ens ÖB :s nivå 1 - nota 
bene! - är en upprustning av 
svenskt försvar - (bara ett inne
hållande av fastställd målsätt
ning) - som successivt nedrus
tats under hela 1970- &BO-talet. 

BR
• 

Fr v: Kurse(fans fäs/mö 'uSilnne Undkvis/, examina
torn gen mi Bert Stenfeldt och etliln själv: MICHAELNya vingar! HANSEN. 
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