
FORSVARET I ARETS PROPOSITIONER 

I stateverkspropoeitionen erinrar f8rsvaremi
ni•tern inledningsvis om att den nu gillande 
f8revars8verenskommelsen utl8per med innevaran
de budgetAr. FBr att utreda och lllmna f8rslag 
r8rande f8revarskostnaderna under de nlrmaete 
budgetAren tillkallades i slutet av Ar 1961 en 
parlamentarisk utredning, 1962 Ars f8ravare
kommi tt6. Denna meddelade i november 1962 att 
man enate om ett f8ralag r8rande f8revarakost
naderna. F8ravaraminiatern anf8r hlrvid bl a1 
"Det ltr enligt min mening i h8g grad tillfreds
stAllande, att enighet om f8rsvarskostnaderna 
mellan de fyra stora riksdagspartierna ltnnu en 
g!ng kunnat nAs. Det f8rslag till f8rsvarebud
get som jag framlltgger har gjorts upp med ut
g!ngspunkt i f8revarskommitt•ns f8rslag. I av
vaktan pA kommitt6ns slutliga f8ralag hemstltl
ler jag emellertid att flera viktiga anslag 
tills vidare upptas med berlknade belopp, Jag 
avser att senare under riksdagen Aterkomma med 
slutliga f8rslag till anslageltskanden. Min av
sikt llr att d\ ocks~ framlltgga mina synpunkter 
pA riktlinjerna f8r det militära f8ravarets 
framtida utformning," 

Den f8rutskickade propositionen med nr 108 
framlades f8r riksdagen i mitten av mara mAnad. 

Propo·si tionen b!lrjar med en redog8relse f8r 
dels 8verbefltlhavarens utredningar 1961-1962 
ang,ende krigemaktens fortsatta utveckling, 
dels f8ralag av 1962 !ra f8rsvarskommitt6. DAr
efter f8ljer departementschefens eget uttalan
de. Slutligen behandlas anslagsfrAgor r8rande 
tygmateriel f8r arm•n, fart7gs- och vapenmate
riel f8r marinen, flygmateriel f8r fl7gvapnst 
samt kapitalbudgeten. H!r f8ljer en kort redo
g8relse f8r departementschefens uttalande i 
stataverkspropositionen och propositionen nr 
108. 

MALS!TTNING FOR FÖRSVARET 

Departementsohefen delar f8rsvarakommitt•ns 
uppfattning att en allmltn mAlslttning f8r to
talf8ravaret b8r anges, varvid begränsning b8r 
ske till vissa grundprinciper som. b8r gilla pA 
lAng sikt. Denna mAlslttning anges s!lunda. 

"Totalf8rsvarets frllmsta uppgift lr att vara 
sA f8rberett f8r kriget, att det verkar freds
bevarande, Totalf8ravaret mAste dllrf8r snabbt 
kunna hBja beredskapen och utveckla tull styr
ka. Det skall ge uttryck At vArt folks vilja 
att bevara landets frihet och vAr motstAnds
kraft mot pAtryoknin~r. 

Skulle vi likvRl utslttas f8r angrepp, Ar det 
krigsmaktens uppgift att mata detta och f8r
hindra att svenskt territorium besitts, Civil
f8ravarets huvuduppgift llr att skydda befolk
ning och egendom mot skador av fientliga anfall 
samt att rldda 8verlevande vid sAdana anfall. 
Folkf8rs8rjningen i vidaste bemltrkelse skall 
tryggas genom det ekonomiska f8rsvaret, Det 
psykologiska f8rsvarets uppgift Ar att vid
makth~lla en fast f8rsvarevilja och motst!nds
anda, 

Sjukv!rd, socialv!rd, polisvltsendet, kommuni
kationer och annan samhlllelig verksamhet an
passas med hlnsyn till inriktningen av de sam
lade f8rsvarsanstrll.ngningarna, 

Totalf8rsvarets olika delar samverkar och un
derst8djer varandra sA, att st8rsta f8rsvara
effekt ernh. 

Den sedan Ar 1948 f8r krigsmakten gillande all• 
minna mllslttningen, som senast bekrltftate vid 
1958 och 1961 Ars riksdagar, b8r bibeh!llas 
och alltjämt vara utg!ngspunkt f8r krigef8r
beredelsearbetet och den fortsatta utveck
lingen av f8revarsorganisationen. Detta inne
bär bl a, att f8rsvarskrafterna b8r utformas 
sA att en angripare i det llngsta hindras fA 
fast fot pA svensk mark och att varje del av 
landet skall f8rsvaras." 

Departementec~efen ansluter sig till f8rsvara
kommi tt6ns bed8mning att det f8religger behov 
av en operativ m!lsllttning f8r krigemakten som 
underlag f8r planeringen men anser att det b8r 
ankomma pd Kungl Maj1t att efter f8rslag av OB 
bestll.mma den operativa m~lsAttningen bl a 
m h t de ekonomiska resurser som statsmakterna 
avdelat f8r f8rsvaret. 

F8rsvarsministern understryker vikten av att 
kostnadsramen f8r f8rsvaret ej uttas m h t 
skiftande tendenser i det utrikes- och mili
tlrpoli tiska llget ooh erinrar om att han 
"till 1962 Ars statsverltsproposition uttalade, 
att principbeslut av 1958 och 1961 !rs typ 
grundar sig pA bed8mningen, att de avg8rande 
motslttningarna stormakterna emellan kommer 
att best! under 8verakAdlig tid, Mot denna bak• 
grund b8r dlrf8r de grundlAggande principbe
sluten om f8rsvarets utformning pA lltngre sikt 
respekteras oavsett om avsplnning eller till
tagande motsättningar f8r stunden slttter sin 
prlgel p! den utrikespolitiska situationen. 
Och nlr s!dana beslut fattas m!ste strltvan 
vara att dra slutsatser om f8rsvarets storlek 
och inriktning mot bakgrunden av mera l!ngsik
tiga tendenser inom den internationella poli
tiken och strategien," 

Departementschefen har ingen erinran mot f8r
svarskommi t t6ns uppfattning betrlffande de fall 
dlr medelsanvisning b8r ske utanf8r f8rsvarets 
kostnadsram. Ban f8rklarar att "enligt kommitt6n 
m!ste tv! f8rutsltttningar uppf7llas f8r att 
kostnaderna skall llggas utanf8r ramen, Det m\s
te s!lunda visas dels att ett omed~lbart adekvat 
samband f8religger mellan vad som avsU.s och 
vad som m!ste nyanskaffas, dels att nyanskaff
ningen ej lir f8ranledd av militllra skAl. nr 
det gäller omdispositioner som betingas av 
8nskemAl att tillgodose kommunernas m fl behov 
f8r elCJ)loatering b8r man emellertid enligt 
f8revarskommitt6ns mening icke stilla kraven 
pA bevisning i eistnlbnnda hänseende alltf8r 
h8ga," 

XR!GSMAKT~S FRAMTIDA UTFURMNING 

Betrlffande den framtida utformningen av krige
makten pekar f8rsvarskommitt•n, fortsltter f8r
svar .. inistern, "p! att olika utvecklingelinjer 
ltr m8jliga och framh!ller vikten av att vid av
vigningen mellan kvalitet och kvantitet de kva
litativa kraven ej stltlls h8gre In so, betingas 
av den uppgift som avses f8r ett visst vapen
s7stem. Vidare b8r vid studiearbetet flera al
ternativa 18sningar av frlgan om val av optimal 
strategi och taktik penetreras och dlrmed krigs
maktens framtida utformning, Jag anser dessa 
kommitt6ns p!pekanden vara mycket betydelseful
la. Fer egen del vill jag i anslutning hlrtill 
framf8ra f8ljande, 

Vid utredningeverksamheten inom krigsmakten lr 
det vlsentligt att studiearbetet bedrivs med 
olika grundllggande f8rutslttningar f8r angri-



parens strategi QCh taktik, Detta g!ller bl a 
det strateffiska m~let för en angripares aggres• 
sion mot vArt land samt bedömnin~en av vilken 
tid som Atghr och vilka territoriella vinster 
som erfordras för att mAlet skall anses vara 
n'tt, Men variationen i förutslittningarna bör 
ocksA g!lla de medel en angripare kan t!lnkas 
anvlinda för att n~ det antagna mUet, FrAgan 
om olika bekRmpningametoder bör till detta 
problemkomplex, Nllr det g!ller utformningen av 
krigemakten och principer för försvarets faran
de uppstliller sig bl a fr!gorna p! vilket av
atAnd frAn värt territorium vAr beklimpning 
skall, sedan Sverige anfallits, sättas in 
samt vilken uthAllighet och vilken beredskap 
som bör efterstrllvae, Vid studierna bör enligt 
min mening ing!ngsvllrdena varieras även rar 
dessa faktorer, Nllr det gillar värderingen av 
studieresultaten bör dessa stillas i relation 
endast till de sannolikaste krigafallen, som 
frllmst bör vara dimensionerande för krigsmak
tens utformning och omfattning, Det Ar ange
l!get att ett realistiskt underlag skapaa för 
den prioritering som en begränsad kostnadsram 
ofr~nkomligen framtvingar, Härvidlag har för
svarskommi tt•n bland annat anfört att stridsen• 
heternas effekt i invasionsförsvaret bör vara 
avg8rande rar deras prioritering och i detta 
vill jag helt inst!!mma, Jag vill ocksA peka p~ 
betydelsen av realistiska utg!ngspunkter i fr~· 
ga om kostnaderna för olika vapensystem," 

Försvarsministern f~rordar att basbeloppet 
för budgetAret 1963/64 för drift- ooh kapital
budget totalt bestllmmes till 3,780 milj kr i 
1962 ~rs priser innebArande en reell höjning 
av basbeloppet med 222 mkr. Birtill skall l!g
gas en Arlig ökning av 2,5 % för teknisk ut
veckling samtidigt som ramen skall till\tas 
variera m h t pris- och 16ne!ndringar enligt 
för närvarande gillande grunder. 

I likhet med förevarakommitt•n anser försvars
ministern "att med den föreslagna kostnadsra
men skapas ekonomiska förutsättningar rar att 
under de nllrmaste fyra Aren ern! en försvars
effekt som i varje fall ej Ar lägre än den som 
bedömdes erforderlig Ar 1958 för att pA längre 
sikt fylla mAlsättningen," 

Stllllningstagande till vissa av ÖB föreslagna 
objekt uppgående till 65 mkr bör anat! bl a 
beträffande materielanskaffning till pansar
trupperna, nya ub!tajaktenheter och tly~nde 
radarstationer, 

Försvarskommitt•ns förslag avser budget!ren 
1963/67, F"åre denna fyra~rsperiods slut bör 
enli~t kommitt•n nya utredningar angAende för
svarets totalkostnader komma till st~nd, Depar
tementschefen ansluter sig till kommitt•ns upp
fattning och understryker vikten av att hand
lingsfriheten effektivt upprlltthAlles för ti
den efter den nu aktuella fyraArsperioden, 

Försvarsministern ansluter eig i huvudsak till 
den avvägning mellan försvarsgrenarna och den 
utveckling inom krigsmakten den närmaste fyra
!rsperioden, som försvarskommitt•n förutsatt 
och säger vidare1 "Av slirskild vikt llr hllrvid, 
att stridsenheternas effekt och allsidiga an
vllndning i invasionsförsvaret tillmllta avg8rande 
betydelse vid prioriteringen, Jag vill dllrför 
understryka värdet av att ytterligare en infan
teribrigad omorganiseras för tjänst i övre Norr
land och att mark- och kustförsvarets eldunder
stöd förstirks, Detta bör kunna ske genom att 
nästa skolflygplan utrustas sA, att det blir an
vändbart som ett lätt attackflygplan för samver
kan med arm•stridskrafter frimat i övre Norrland 
och med marinstridakrafter i anslutning till 
vAr kust, Som föravarskommitt•n framh\llit, 
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bör dock den gjorda avvllgningen inte betraktas 
som fastlAst. Förskjutningar inom ramen kan 
bli nödvändiga; inte minst den relativt lAnga 
period försvarsbeslutet avser aktualiserar en 
viss anpassningsbarhet, Vid den fortsatta pla
nerin,,en inom försvarslSverenskommelsens ram 
bar strävan vara att ytterligare förbättra in
vasionsförsvarets effekt och allsidighet, Sär
skild uppmllrksamhet bör enligt min mening vid 
det fortsatta planeringsarbetet ägnas At att 
tillse att tillräckliga markstridskrafter stAr 
till förfogande för försvaret av vArt territo
rium, 

När det gäller luftförsvarets framtida utform
ning kan jag ansluta mig till vad försvarskom
mi tt•n anfört, Jag vill slirskilt understryka 
angelägenheten av att vid utvecklingen av 
flygplan 37 prestandakraven avpassas s! att 
man inom fastlagd kostnadsram erhAllsr ett 
frAn operativ synpunkt tillräokligt antal 
flygplan," 

Utg!ngepunkten för beräkningen av utgifterna 
för det militära försvaret för budgetAret 
1963/64 har varit försvarskommitt6ns förorda
de basbelopp om 3.780 mkr, Efter justeringar 
och tillägg har den slutliga totalsumman 
3.919,1 mkr fördelats enligt följandes 

Driftbudgeten 

Försvarsgren Anslag 1963/64 enl propositio11 

mm 10811963 
Mkr % 

Arm•n 1155 31,8 

Marinen 466 12,8 

Flygvapnet 1351 37,2 

Gemensamt 663 18,2 

Summa 3635 100 

Kapitalbudgeten 

Försvarsgren Anslag 1963/64 enl proposition 

m m 10811963 

Mkr 

Arm•n 59,5 
Marinen 36,8 
Flygvapnet 92,0 
Gemensamt 
{inkl Muskel) 96,2 

Summa 284,5 

Den föreslagna kapitalramen för budget!ret 
1963/64 innebär en 8ltning i förhAllande till 
innevarande budget~r med 58 mkr. Av den totala 
ramen avses 111 mkr för kasernbyggnaders del• 
fond och 157 mkr för befästningars delfond. 

s~dan länge har fr.\n försvarets sida framh!l
li ts angelägenheten av att balans Astadkommes 
mellan drift- och kapitalbudgeterna och att en 
långsiktig planering möjliggörs liven betriffan• 
de kapitalbudgeten, I propositionen ansluter 
sir, departementschefen till försvarakommitt•ns 
förslag att en ekonomisk ram för det militära 
försvaret skall .omspinna de nlirmaste fyra bud-
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getAr en. Härigenom skapas f8rutslttningar f8r 
en långsiktig planering lv~n inom kapitalbud
geten. Den höjning av kapitalbudgeten som 
propositionen innebär i f8rhAllande till nu
varande investeringsverksamhet har emellertid 
m!st anpassas till den möjliga byggnads- och 
projekteringskapaoiteten. En f'ull anpassning 
även tidsmässigt till verksamheten under 
driftbudgeten har därför ioke kunnat ske vari
genom viktiga objekt m!at aenarelllggaa. 

I Arets analagaf8rdelning uppföres anslaget 
för flygtekniska försöksanstalten pA fBrsvars
huvudtiteln. Anledningen till detta lr att osa 
90 % av anstaltens bestlllningaverkaamhet ut
göres av arbeten för det ·militära försvaret. 
NAgon f8rlndring av anstaltens ställning - en 
under Kunel Maj1t direkt ställd myndighet -
har ej ifrågasatta i detta sammanhang, ej hel
ler föreslås att anstalten skall ingA i krigs
makten. 

I anslutning till frAgan om särskilda medel 
för höjning av beredskapen anf8r f8ravarsmi
nistern i statsverksproposi tionens "Vid anmä
lan av medelsbehoven för innevarande budgetAr 
i 1962 Ars statsverkspropoaition anförde jag, 
att regeringen uppmärksamt f8ljde den inter
nationella utvecklingen. Om regeringen bedömde 
att ytterligare medel erfordrades för att mo
mentant höja beredskapen, skulle den icke upp
fatta föravarsöverensko1D1Delsen som ett hinder 
härför. Vad aAlunda uttalats äger givetvis 
alltjämt tillämpning. Jag vill erinra om att 
efter förslag av Kungl Majst propositionen 
19621127 för innevarande budgetAr 20 miljoner 
kronor anvisats för beredskapsf8ratlrkande At
gärder. F"dr närvarande ger den internationella 
situationen mig inte anledning föreal\ nAgon ' 
motsvarande medelaanvisning. 

Nu föreliggande möjligheter att förstärka den 
personella beredskapen m m bör bibeh!llas. Jag 
vill erinra om att riksdagen frAn och med bud
get~ret 1948/49 budgetAravis medgivit, att vis• 
sa under fjärde huvudtiteln uppförda reaerva
tionsanslag mA överskridas enligt Kungl Majsts 
bestämmande, om av beredakapaskll värnpliktiga 
inkallas till repetitionaövning av större om
fattning eller till beredakapaövning eller om 
andra särskilda Atgärder av samma skäl m!ate 
vidtagas. Ett motsvarande bemyndigande erford
ras jämväl för nästa budgetår. Jag föreslår, 
att riksdagens medgivande härtill inhll.mtaa." 

FLYGVAPNETS ANSLAG Pl DRIFTBUDG.Eil'EN 

För nästa budgetår förslår departementachef en 
f ör anskaffning av flygaiateriel m m ett reser
va tionsanalag om 929 mkr och ett beatlllnings
bemyndigande om 1.400 mkr. Betalningaanalaget 
höjes med c:a 32 mkr, vilket sammanhänger dels 
med att anslaget Luftförsvarsrobot sammanslås 
med flygmaterielanalaget dela med anpassningen 
till flygvapnets totala kostnadsram. Beställ
ningebemyndi gandet avses för fortsatta beställ• 
ningar av flygplan 35, nytt skolplan, fortsat
ta utvecklingsarbeten pA flygplan 37, beställ
ningar av robotar och ammunition m m samt för 
fortsatt anskaffning av materiel för atrids
ledning och luftbevakning. Enligt departements• 
chefens f örslag skall anslaget Luftföravara
robot sammanslAs med anslaget Anskaffning av 
flygmateriel m m samtidigt som anskaffning av 
luftvär nsrobotar i fortsättningen skall ske 
under r espektive försvarsgrenars anslag till 
Anskaffning av tyB111ateriel (motav). 

M h t den kostnadaram tör nästa budgetAr som 
depar tementachefen räknar med för flygvapnet 
kan han ej tillmöteagA den av chefen för 

flygvapnet f8realagna ut8kningen av fl7gtiden 
med 3.000 tim utan föreslår of8rlndrat 165.000 
timmar. 

I anslutning till att ett f8r f8ravaret gemen
samt intendenturförvaltningaverk, 1"8ravarets 
intendenturverk, inrlttae l/7 1963 8verf8res 
frAgor ang!ende brlnale, el- ooh vattent8r
sörjning till fortifikationaf8rvaltningen. Det 
nuvarande brlnaleanalaget kommer dlrvid att 
uppdelas pA tv! fgralagaanslag, ettbenlant 
Bränsle m m ooh förvaltat aT fortifikationa
f8rval tningen samt ett benlmnt Renhållning ooh 
förvaltat av det nya intendenturverket. 

Avlöningeanal'&f~ uppf8rea i atataverkapropo
ai tionen med et beräknat belopp av 154 mkr. 
I avvaktan pA särskild löneproposition som 
framläggs i mitten av m&l"B mAnad, tar depar
tementachefen ej ställning till anslagets axalc• 
ta storlek. 

FLYGVAPNETS ANSLAG PÅ KAPITALBUDGETEN 

F17gvapneta del av de lakade medlen framgAr av 
nedanstående tabell. Som jlmt8relse anges 
flygvapnets medelatilldelning budgetåren 1961/ 
62 ooh 1962/63 (milj kr). 

Anslag Anslag Propoai-
1961/62 1962/63 tion 1963 

Befl.atningar 21 40 54,2 
Kasernbyggnader 7 6,5 10,5 
Flygflltsarbeten 
(utom marlcförvlrv) 29 24,5 23,5 

Totalt 57 7l 88,2 

H!rtill kommer 2,2 milj kr tar 11arkf8rvlrv 
samt 1,6 mkr t8r b7ggnadaarbeten vid fl7gtek
niska försökaanatalten som redovisats inom 
flygvapnets koatnadsram. 

För flygvapnets objekt under bttlatning&rt del
fond upptar atataverkapropoaitionen 54 mkr vil
k8't9inneblr an ökning med 35 ~ jlafört med 1962 
63. Den ökade medelatilldelningen mAate ses mot 
bakgrunden av det ökade medalabehov som krlva 
för utb7ggnaden av atril 60. För atrilutb7gg
naden avses s!lunda för nlata budgetår osa 44 
milj kr. Resterande 10 milj kr för beflat
ningar avses för utb7ggnad av kommandocentra
ler, ammunitions- och robotf8rr!d samt radio
stationer enl radioplan 56. 

F!Sr kasernbyggnader förealAa för f17gvapnet i 
propositionen 10,5 milj kr. Den föreslagna me
delatilldelningen avses f8r följande byggnada
!tgärder. 

Nybyggnad av drivmedelaanllggning samt anskaff• 
ning ooh installation m m av reservkraftverk 
vid F 1. 

Nybyggnad av radarlaborationabyggnad vid r 2. 

Nybyggnad av traf':l.kledartorn och flygtjänat
byggnad vid F 3. 
Nybyggnad och uppstlllningaplataer m m för lv
robot vid F 8. 

Nybyggnad av trafikledartorn vid F 15. 
Utökning av flygverk:atad vid F 18. 
Om- och tillbyggnad av fl7t:- och fordonaverk
atad vid F 21. 
Nybyggnad av hangar vid FC. 



N7b;yggnad av laboratoriebaraok, robotprovhue 
och ammunitionet6rrAd eamt ordnande av elkratt
t6re6rjningen vid RFN. 

Anliggning av vattenreeervoar vid.CVM• 

N;ybyggnad av t6rllggningabyggnad t6r etrilper
eonal vid KA5. 

Hlrtill kommer vieea emlrre b;yggnadeobjekt. 

F6r tlzg!lltearbeten t8ree1Ae ett anelag om 
23,5 milj kr. Av deeea medel erfordras 9 mkr 
t6r att tlrdigatllla tre pAb6rjade tl7gbaser 
varjllate 2 mkr avses t6r att p!b6rja en ny 
tl7gba•. "5r kompletteringearbeten p! befint
liga baeer anelA• 3,2 mkr, t6r fortsatt utb7gg
nad av reservvllgbaeer 2 mkr och t8r maekeringa
arbeten 1,6 llkr. DArut6ver t6rea1Ae vieea me
del t6r anllkattning av baraoker, t5r bered
skapsl&gring av reparationematerial och lag
ringaanllggningar t6r driV11edel, t6r t6retlrk
ning av lldre banor eamt t6r el- och telean
ll&gningar. 

ilDRA l"C!Rsv.ARSGBElil, JOA OCH MHS 

I tr&,a oa anelagen till andra t5revaregrenar 
och Qnd.1-gheter kan t6ljande nlanae. 

1'15r ara•n• tlB!laterielanekattning t8ree1Ae t8r 
1963/64 ett anelag oa 412 mkr och ett beetlll
ningabe111711d1gande om 680 llkr. BelQ'lldigandet 
avaes tl'last t5r an.k&ttning av etridsvagnar 
och panearbandvagnar samt t5r pAb5rjad anekatt• 
ning av radioetationer och automatkarbiner. 

Marinen• anelag till tart7gab7ggnader och va
penmateriel t5ree1Ae t5r budgatAret 1963/64 
uppgA till eaamanlagt 189 mkr och ett beetlll
ningabe111711digande av 215 mltr. Beetlllningebe
i17nd1gandet aveee trlmet t8r att ticka priet6r
d;yringar pA 5 attackubAtar och 6 torpedbAtar, 
t5r anekattning av tart7g och bAtar t5r kuet
artil leriet, t6r 12 st 75 cm tombatterier 
... t t5r ekeppetekniek materiel, minor och 
artilleriammunition••· 

Mot bakgrund av den enabba teknieka utveckli
lingan tr&llhAll•r departementecheten att det 
lr angellget att den eedan flera Ar pAgAende 
utb7ggn&d9n av !5l"f!&rets torakningaanetalt 
tortelttes. SAlunda t5reslA• inrlttande av 13 
n;ya tjlrwter, bl a en torakningechet, 3 6ver-
1nganj8rer ooh 2 laboratorer. De tv& eenare 
tjlneterna lr aveedda t5r operationsanalytiksr 
vid t6ravar.etaben och t5revaregrensetaberna 
varigenoa B&lllllanlagt 10 laboratorer dieponera• 
t5r denna verkeamhet vid de angivna etaberna. 

Hlrut&ver t6ree1Ae att en tjlnat eom b;yrAdirek· 
t6r tillko11111er avsedd t5r chefen t6r torek
ningaanetal tene underrltteleecentral. 

Den teknieka kureen pA tl7glinjen vid militlr
h6gakolan t6res1As bli t6rllngd trAn 12 till 
lB mAnader i enlighet med OB t6relag. I an
slutning hlrtill tlSreslA• tillkomet- av bl a 
tvA lirare (aj/kn) aveedda t5r underviening 
i strategi resp teknik vid tl;yglinjen. De tek
niska kurserna tlSreslA• b5rja udda Ar och 
stabskurserna jlana !r. 

Pr o m nleta budgetAr b5r den milit§rhistoria
ka verksamheten inom militlrh6gekolan handha• 
av en eArekild enhet, omfattande hlSgat sex 
heltideanetlllda betattningahavare, organise
rad eom en elrekild avdelning inom llilitlrhög
llkolan. 
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inandning euge membranet ned och 8ppnar venti

len, eom ellpper fram andningagaaen i propor

tion till sugets et7rka. Vid utandning gAr mem

branet tillbaka, ventilen etängs och gaetl6det 

upph5r. Utandningelutten paeeerar genom en ut

andningeventil ut till tria luften. Utandninga

ventilen tillAter endaet gae paseera initrAn 

och ut. 

Dm' NUVARANDE SYST:EXET 

De e7rg&sinetallationer, som hittills använt• i 

flygvapnet, eer ut pA t6ljande eltt. PrAn tl7g

planete e7rgasbehAllare leda e;yrgaeen i r6r till 

t1"7okregulator och deaandregulator, vilka lr 

taet monterade i tlzgplanet• inetrumentpanel. 

Piloten lr utruetad med maek och anda• trAn de

aandregulatorn genom en lAng veckad slang. PA 

aaeken eitter utandningaventilen, eom lr en • k 

balaneerad utandningeventil. Denna ventil g8r 

det a6jligt att tillt5ra ~gaeen under ~ek. 

Den 6ppnar till ~a luften end&8t dl utand

ningat1"7cket i maeken blir h6gre In i andning.

elangen. 

P!5r att klara nedtlrden vid uthopp har piloten 

a,-rga .. pparat tn AGA. 'I' v resulatordelan inne
aluten i a1n llt111etallkApa och t h n5d117!'gae
beh!llaren. 

enligt det hittillevarande e7etemet pA eig en 

enkel n6de7rgaeutruetning, bestAende av en liten 

e7rgasbehAllare, vare innehAll direkt tillf5ree 

maeken. Fl.5det begräneas av en etr;ypning. 

DET NYA SYSTEMET 

Den nya AGA-utruetningen, ekiljer eig frAn den 

hlr beskrivna i flera avseenden. Preetandamle

eigt genom att demandregulatorn autoaatiekt 

lllmnar ett mot h5jden avpaeaat 8vert1"7ck, •A 

enart kabint1"7cket försvinner pA hlSjder över 


