
Luftförsvarsledning under SO år 
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Överstelöjtnant Ulf Svensson/ flygvapenled
ningen/ har i FlygvapenNytts dubbelnummer 
5/97+1/98 beskrivit StriC/ en av de centrala 
komponenterna i det nya flygvapnet/ FV 2000. 
Ett antal system börjar bemannas/ 1998 de två 
första som ska ingå i krigsorganisationen. En his
torisk händelse! 

Det är också förhistorien - embryot. Här be
rättad aven av initiativtagarna. 

åt oss gå tillbaka 50 år i ret. De som ska avlösa bered
tiden, till 1948, också då en skapsårens brokiga skara. 
historisk händel se. Den 1 Måflga har ställt frågan hur 

juli överförs armens och mari  det började och varför det "blev 
nens luftbevakning till flygvap som det blev". En som var med 
net, som med den nyinrättade då och lång tid framöver är 
luftbevakningsinspektionen (L1 ) Gerdt Stangenberg (idag 85). 
kan överta försvarsstabens pla Fl ygvapenNytt har bett honom 
nering aven ny generation sy berätta om den första etappen. 
stem för led ning av luftförsva - Den etapp som började i andra 

världskrigets slutskede och som 
allmänt kommit att kallas Stril 
50 - för att sedan snart bli en in
tell ektuell och infrastruktureli 
bas för Stril 60 och StriC. 

•• Anders Annerfalk har i sin 
fina minnesbok " Fl ygvapnet 
en historisk översikt" skrivit om 
svensk lufbevakning och strids
ledning. Bo Landahi har i " Luft
värnets hi stori a" under red ak
tion av Carl Herlitz belyst ämnet 
ur luftvärnets synvinklar. 

Vad jag nu själv kan bidra 
med här är, låt mig kalla det, 
miljö, organisation, personer 
och verksamhet kring och under 
denna inledande period, där jag 
hade förmånen att få medverka. 
Det strukturella genomförandet 
under ledn ing av inspektören för 
luftbevakn ingen (CLI ) till sa m
mans med Flygförvaltningen 
1948 - 1957 är kanske värd sin 

egen lite mer omfattande histo
ria. 

Det var redan på hösten 1944 
som det egentliga förnyelsear
betet började. ÖB skriver: 

" Det svenska militära luftför
svaret, som uppbyggts på grund
valen av 1942 års riksdagsbe
slut och därvid rönt starkt infl y
tande från finsk-ryska vinterkri
get 1939-1940, har icke kunnat 
följa den senaste tidens snabba 
utveckling. Vårt luftförsvar be
finner sig för närvarande starkt i 
efterhand i förhållande till an
fa llsmed len och anfa llsmeto
derna. En effektivisering av det 
svenska luftförsva ret är därför 
ofrånkomlig om det ska kunna 
förvä ntas fylla sina uppgifter i 
krig. Möjligheterna till en sådan 
effektivisering, som äro att söka 
inom såväl det tekniska som det 
taktiska och organi satoriska om
rådet bör snarast utredas." 

Tematltlg 

I slutet av maj hölls vid Strilcentrum/F 20 
(Uppsala) en temadag om luftförsvars
ledning under de gångna 50 åren. TU 
Stril stod som värd. Detta "symposium" 
var att betrakta som en förövning inför 
själva jubileet, som på samma plats ska 
firas den 1 oktober. Detta sker då till 
minnet av försvarsstabsordern av den 
16 november 1948, som ju blev start
skottet till flygvapnets övertagande av 
luftförsvarsledningen i Sverige. 

Huvudtalare vid majträffen var förre 
översten och flottiljchefen Gerdt Stang
enberg. FlygvapenNytt bad denne pi
onjär och kreatör inom området luft
försvarsledning att sammanfatta ut
vecklingens stapplande steg på 40-talet 
fram till Stril 50 och 60-epokerna. _ 
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Bild 1: Operationsrummet som det tog sig ut på tidigt 40-tal. 

Åkerman utredare 

Chefen för Krigshögskolan 
(KHS), översten Richard Åker
man, får detta utredningsupp
drag, som ordförande i 1944 års 
luftförsvarskommitte. Till sitt för
fogande får Åkerman luftför
svarsexperter från försvarsgre
narna och civi Iförsvaret. Kom
mitten började sitt arbete de förs
ta dagarna i oktober. 

Som ny generalstabsaspirant 
på Försvarsstabens I uftförsvars
avdelning (FstlL) upplevde jag 
en otrolig aktivitet (en stor skill
nad mot föregående år inom ar
meledningen). För mig blev det 
först en veckas intensiv utbild
ning vid luftbevakningscentral/Ic 
Uppsala och luftbevakningsba
taljonen i Uppland. Någonting 
helt nytt och en verksamhet som 
överhuvudtaget inte berörts un
der mer än fyra års mil,itära hög
skolor (AIHS och KHS). Någon
ting som man "inte hade en 
aning om". 

Så direkt in i ett hektiskt stabs
arbete. Förutom det begynnan

de arbetet i luftförsvarskommit
ten var det två frågor med sär
skild aktualitet som hade upp
märksammats. Dels den luftför
svarsövning inom flygvapnet 
jämte organiserad luftbevakning 
som hade ägt rum några veckor 
tidigare i september. Dels ett för
slag från luftbevakningschefen i, 
Karlstad för att komma tillrätta 
med tidsfördröjningarna från 
luftbevakningsstationerna (Is). 

För övningen, som hade ägt 
rum inom den blivande tredje 
flygeskaderns område, hade 
man i flygvapnet under eska
derstabschefen lennart Peyrons 
ledning byggt en egen mindre 
central av ny typ i det nya äm
betshusets skyddsrum ("j c Gär
det" - som kom att leva en bra 
bit in på 1950-talet). Här skulle 
man under övningen "utprova 
nya stridsledningsmetoder för 
jakt- och luftförsvaret". Nytt var 
också radar (som då hette eko
radio) med ett antal vid kusten 
utplacerade sådana typ ER IIIB. 
Iden till denna enkla anläggning 
torde Peyron ha fått från dels 
Ljungdah llJHägglöfs rapport hös
ten 1941, dels Cervell/Norden
skjö l'ds (jr) från hösten 1943. 

(Den senare rapporten har dock 
inte kunnat återfinnas i krigsar
kivet.) 

Armen upprörd 

På armehåll var man upprörd 
över att de från England inför
skaffade radarstationerna hade 
tillförts flygvapnet. Det ansågs 
fel att luftbevakningen beröva
des detta nya, helt unika under
rättelseinstrument och därmed 
splittrade organisationen. 

En injektion utomlandsifrån 
av annan typ hade man i flyg
vapnet tidigare fått genom stu
diebesök i Finland (Bengtsson, 
Stenbeck, Bjuggren). Finnarna 
hade för jaktförsvaret byggt upp 
ett luftbevakningssystem för flyg
basernas skydd. Det kom att stå 
modell för vår organ isation med 
egna Is (jaktis) vid baserna, rap
porterande ti II flotti Ijchefens 
stridsledningsplats på flottiljen 
(je) i ett sambandsnät med radio 
och jakten i luften. Vår jc-orga
nisaton blev strängt hemlig med 
centralerna i kanslihus eller i 
bergskyddsrum vid flottiljerna. 

Flygvapnet hade alltså nu i 
början på 1940-talet börjat röra 
på sig för att skapa en egen, ex
klusiv organisation för sitt jakt
försvar! Man bör komma ihåg 
att som grund för 1936 års rik
dagsbeslut låg uppfattningen, att 
det bästa I uftförsvaret åstadkoms 
genom anfa II mot fiendens ba
ser. I realiteten bestämde riks
dagen 1936 flygvapnets doktrin 
genom förhållandet 4:1 för 
bomb:jakt! Den enda jaktflottil
jen, F 8, avsågs för Stockholms 
luftförsvar. Vilket i sin tur ledde 
till att samverkan med jakt inom 
luftförsvaret blev aktuell i andra 
delar av landet först när nya jakt
förband senare tillkom. Varken 
resurser eller intresse fanns tidi
gare för att utveckla luftför
svarsledning i andra delar av lan
det. 

Vad som alltjämt också låg i 
luften i staben var en annan öv
ning som ägt rum några år tidi
gare, 1941, med den då nybi 1
dade flygeskadern. Chefen för 
flygvapnet (CFV) hade i rappor
ten till ÖB hävdat, att luftbe
vakningen mera hörde hemma 
i flygvapnet och därför borde 
överföras. CFV ansåg dock inte 



detta kunna ske förrän organi
sationen med flygbasområden 
var utbyggd, om fem -sex år. 
Några ideer om en förbättrad or
ganisation presenterades inte. 
Frågan togs upp först långt se
nare i luftförsvarskommitten s 
slutskede. 

Egen försvarsgren ... 

Enhetlig eller integrerad ledning 
av luftförsvarets komponenter 
hade länge varit på tal. Från bör
jan och i olika utredningar m m 
fram ti II 1940-talet hade luftför
svaret också haft sina föresprå
kare för att det skulle bli en sä r
skild försvarsgren ! Diskuterat har 
man tydligen också gjortom att 
göra luftförsvaret civilt. Det skul
le då inte belasta de militära an
slagsramarna! 

1943 fastställdes BSJL - " Be
stämmelser för samverkan mel
lan jaktförband, luftbevakning 
och luftvärn vid orts- och områ
desluftförsvar" . Denna samver
kan, grundad på luftbeva kning
ens rapporter, skulle ske i le. Man 
ser på bild 1 flygets och luftvär
nets representanter bakom kar
tor som ritats efter inkomna, 
stämplade Is-rapporter från sig
nallottorna i telefonväxeln (så
dana blanketter som Ljungdahl 
hade konstaterat inte användes 
i England). 

Så såg de t j ugeta let under be
redskapsåren utbyggda centra
lerna i regel ut. Märkligt är att de 
hållits så hemliga. 

Le-expeditionen, so m den 
kallades, innehåller alla kom
ponenterna i luftbevakningen: 
det presenterade luftläget samt 
anordningar för alarmering, ori
entering och rapportering. Det 
var telegrafverket som svarade 
för de tekniska anläggninga rna. 

Räddande ängel 

För att kunn a gå vidare inom 
FstlL kom luftbevakningschefen 
i Värmland, ryttmästaren Rosen
blad, som en räddande ängel. 
Utan att här gå in på detaljer fö
reslog han att man helt enkelt 
skull e använda orienteringsnä 
tets teknik, fast istä llet utifrån 
och in till le. En grupp av Is långt 
ute i periferin skulle med med
hörn i ng kunna dela på en ge
mensam ledning in till centralen. 
Härifrån kom alltså ideen till luft
försvarsgruppcentra lerna (lgc). 

Efter en snabb undersökning 
visade det sig möjligt att redan 
en vecka i december praktiskt 
utprova de rosenbladska tan
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1957 års l uftförsvarssektor
indelning (2.indeln = 11 lfs). 

karna. Både plats, personal och grafstyreisen och major vid Il! 

tekniska anordningar kunde öst Klingspor hade varit en av dem 

götabataljonen, luftvärnet och som skapat och utbildat bered

telegrafverkets tredje distri kt stäl skapens luftbeva kningsförband. 

la upp med. Platsen blev luft

värnscentralen Ove) i Oxelberget •• En sak kan vara intressant 

i Norrköping. Den som skisse att notera: Luftläget inom luft

rade den första modellen ti II Igc bevakningskompaniet presente

var Woldemar Klingspor. Han rades i Igc på en vertikal vägg

var flygvapnets assistent i tele- karta med utgångspunkt från 
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luftbevakningsstationerna mar
kerade med lampor. Här fanns 
alltså en föreb ild till senare sy
stem, som dock miss lyckades i 
Norrköp ing. D et blev alldeles 
för mycket tända lampor som 
inte gav någon bild av infl ygan
de flygplan eller förband. 

Redan vid ingången till 1945 
hade vi alltså tre nya kompo



nenter för en form av integrerad 
luftförsva rsledning: Nya radar
stationer - ERUlb - ny modell 
för presentation av luftläget - "jc 
Gärdet" - samt ny optisk luftbe
vaIming med Ige! 

Före krigsslutet: Lfc 

Kri get gick mot sitt sl ut och vi 
ville inom avde lningen söka 
"gifta ihop" dessa komponenter 
medan luftförsvaret alltj ämt var 
krigsorga niserat. Första militär
området fick uppdraget att bygga 

en centra l " modell Gärdet" i ett 
skyddsrum, granne tilllc Malmö, 
och ett antal Igc inom Malmö 
luftbeva kningsområde. Andra 
flygeskadern bidrog med flyg 
och ERIIIB. Övn ing och försök 
genomfördes i maj i nära an
slutning till krigss lutet! Här föd
des luftförsvarscentralen (Ifc). 

På hösten 1945 kunde en ar
betsgrupp under FstJL:s ledning 
informera samtliga militärområ
desstaber om dessa nya tankar, 
samtidigt som de fick uppdraget 
att lämna förslag till denna nya 
organ isation för sina respektive 
militärområden. På så sätt fick 

FstJL underl ag för hela landet 
och kunde göra en kostnadsbe
räkning. (Jag vill minnas att det 
rörde sig om c irka 30 mkr. ) 

Redan fö ljande år, 1946, ville 
den nye eskaderchefen för E 2, 
Folke Ramström, genomföra sin 
eskaderövning med den nya led
ningsorgani sa ti onen. "Uc Mal
mö" blev för trångt och en ny 
central "snickrades till" i ett före
ningshus i Sösdala. Härifrån ut
övade chefen för E 2, I i ksolll 
även chefen för S 1, si n kri gs
funktion ända till dess lfe SI i 
Tormestorp blev färdigt i mitten 
på 1950-talet. 

'1946 går ÖB till "kungs" och 
föreslår att denna nu på olika 
sätt prövade och övade organi
sat ion för luftbeva kningen ge
nomförs i hela landet, dock inte 
fullständigt i mindre aktuella 
delar. Den kan alltjämt beskrivas 
som helt manuell. Nyheter jäm
fört med det gamla systemet är 
direktrapporterande radar, hori
sontell presentation på läges
karta, synlig för all samverkan
de operativ personal i luftför
svaret samt direkta sambands
förbindelser. Detta är första ste
get till någonting helt nytt och 
genomförs i regi av ÖB/ För
sva rsstaben. 

Studier av tysk Ifc 

Vad fanns det ytterligare för in
formation att hämta från utlan
det? Ett besök kunde jag göra 
1945, nästan direkt efter krigs
slutet, i den tyska nu obeman
nade luftförsvarscentralen i en 
berga nläggning i Oslo. Den va r 
av samma typ som ofta visats i 
pressen av Berlin-operan med 
vertikal presentation av luft läget 
på "ridån", åstadkommet med 
ett slags overheadapparater med 
sotade glasskivor. 

Men vi hade redan fattat vårt 
beslut om horisontell presenta
tion. Den tyska anläggningen 

Den första radarstationen var 
Er 111 B - luftbevaknings- och 
flygsäkerhetsstation på flottilj. 

verkade därför inte särskilt in
sp irerande. Av Folke Bernadotte, 
som tjänstgjorde på FstJL, hörde 
vi att den tyska luftbevakningen 
med dess " Luftlagemeldungen" 
tyd I igen fungerade ända i n i det 
sista. Men ett besök ansågs lik
väl inte motiverat ... 

Året därpå, 1946, beordrades 
den nu vid FstJL för luftbevak
ningen ansvarige generalstabs
kaptenen ensam ti II studiebesök 
vid Fighter Command, som kom 
att omfatta prakti skt taget alla 
funktioner inom en sektor; även 
en radarverkstad för Mosquito, 
Efter hemkomsten kunde jag del
ge luftförsvarskommitten infor
mation om den här pågående 
organisatoriska omstrukture
ringen inom luftförsvaret. I stort 
innebar denna att sektorns led
ningsfunktion flyttades frå n de i 
a IImän het oskyddade Sector 
Operations (SOC) ti II de för ra
darjaktstridsledning särskilt 
byggda och skyddade radaran
läggningarna för Ground Con
trol Interception (GCI). 

På rätt väg 

Luftförsvarskolllmitten var enig 
om att en större grupp borde 
göra ett kompl etterande besök. 
Så skedde 1947 under led ning 
av dåvarande chefen för E 3, Axel 
ljungdahl. Gruppen kunde i 
rapporten konstatera att "vi var 
på rätt väg". 

Utredningsarbetet efter kriget, 
försök och öv ninga r samt ut
ländska kontakter ger i både för
svarskommitten och luftförsvars
kommitten en kl ar bild av be
hovet att på olika sä tt förstärka 
luftförsva rsled ningen. Flygva 
penchefen Nordenskjöld och 
Westring - som nu ersatt Åker
man i luftförsvarskommitten 
skriver hösten '1947 t o m: 

"Sam manfattningsvis anser 
jag alltså, att ett effektivt luftför
svar kräver att fl ygvapnet, luft



värnet och luftbevakningen sam
manföres. För att klarlägga luft
värnets kommande organisation 
och förvaltning inom luftförsva
ret erfordras dock en detalj
granskande utredning härom." 

1948 märkesåret 

Så blev det nu inte. Några må
nader senare -19/2 1948  fö
res[og ÖB i underdånig skrive[
se att Kung[ Maj:t måtte föreslå 
riksdagen att besluta om [uftbe
vakningens överförande till f[yg
vapnet i enlighet med framlagt 
organisationsförslag. Så skedde 
och omorganisationen kunde 
påbörjas den l juli 1948 med i n
riktning att genomföras så snabbt 
utbildnings- och förva[tnings
tekniska förhållanden det med
gav. 

För att genomföra denna för
stärks flyg[edningen som tidiga
re antytts med luftbevaknings
inspektionen (ll) och flygför
valtningens materie[sida (Mlbv) 
med sammanlagt knappt 20 per
soner. Kostnaderna härför be
räknades till (enbart!) 556.000 
kr. Orsaken härti[1 var att vissa 
anslag redan beviljats rörande 
t ex anskaffning av radar och ge
nomförade av den nya [uftbe
vakningsorganisationen. Vidare 
hade försvarskommitten uppta
git vissa medel. Richard Aker
man blev den förste inspektören 
(CLI). 

Det samlade arbetet LI-FFMI 
lbv när Stri [ 50 skapas kräver 
som tidigare antytts sin egen his
toria. Det hade blivit fred i Eu
ropa. Med Koreakriget, Chur
chil[s Fu[tonta[ i USA, Berlin
muren m m som bakgrund kräv
de regeringen ett snabbare ge
nomförande än den sjuårsperiod 
som man kalkylerat med. A[[t
nog, 1957, när man inom flyg
vapnet genomförde en omfat
tande förbättring av hela krigs
organisationen var också Stril 50 
i stort genomfört i hela [andet. 

5trilcentrum 50 år 

Samarbetet 1948 mellan LI och 
Mlbv och senare också Radar
byrån kan liknas vid dagens ty
piska organisationsform i ut
veckling med "centrum" för 
olika aktiviteter. Då startades 
vårt första strilcentrum som kom 
att omfatta arbete bl a med: 

~ Radarplaner för den succes
siva utbyggnaden av flygvap
nets radar. 

~ Sektorindelning som under-
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lag för utbyggnad och led
ning. 

~ Plan för uppsättning av luft
bevakningsförband (PUL). 

~ Utformningen av centraler (Ifc 
och Igc m m). 

~ Operationsanalys av luftför
svarets olika funktioner. 

~ Luftförsvarsorientering inom 
totalförsvaret (Iufor). 



~ Fjärralarmering m m. 

Ett verkl igt, första effektivi
tetsti Ilskott ti I Ifördes vårt system 
med radarstationerna för jakt
stridsledning PJ 21, när dessa 
kunde byggas ihop medlfe. Då 
kunde stridsledningen utföras ef
fektivt från lfe, så som tanken 
hade varit med de engelska GCI
anläggningarna mot slutet av 
I 940-talet. Bild 2 visar en första 

_ 
Orderlinj. lv 
Omarlinj. jlllct 

_ 
~ Radio!örbindel•• • 

IXttem trMtörb. 

Bild 2: Jaktledning i luftförsvarscenlral. 

modell hur jaktstridsledningen 
med jaktledaren (jal) i spetsen 
utövas från en estrad på/inom 
ett plan. Jal har också tillgång 
till ett antal framskjutna eller rör
liga stridsledningsstationer. En
ligt denna modell byggdes sex 
typ l-anläggningar av Stril 50 (S 
1, S 2, W 2,01-03 samt ÖN 3, 
där några senare genomgick en 
omfattande elektronisk moder
nisering). 

strid.loclaJ!OX 
Stabbtele!on 
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Ett problem vid utbyggnadens 
start var olika uppfattningar om 
jaktförsvarets organisatoriska 
samhörighet. E 3 förordade en 
fristående ställning för jakten; LI 
och E 2 däremot en integrerad, 
enhetlig ledning. Genom en sär
skild lfe-kommitte hösten 1949 
fick Ifc en för alla acceptabel 
lösning även för lednings- och 
samverkansprinciper i övrigt. 

Blev världsledande 

Utbyggnaden av Stril 50 upptog 
nästan hela decenniet. Utbild
ning, övningar och nya radar
stationer (bl a PS-08), nytt sam
band m m var en naturlig och in
tressant del av utvecklingspro
cessen. När systemet var färd igt 
fanns det också instruktioner för 
allluftbevakningstjänst; Le!, Lgcl 
Lsl och Irrtropp. Självklart upp
stod snart frågor om nya luftför
svarsvapen, robotar och ny tek
nik, datamaskiner inte bara för 
väder och kulbaneberäkningar 
osv. 

LI fick uppdraget att i sam
band med "ÖB 54" lämna ett 
förslag till vidareutveckling av 
luftförsvarsledningen under en 
tioårsperiod. Den producerades 
inom LI på en vecka och har 
kommit att kallas" Kristallkulan"; 
bild 3. Den kom också att bli ett 
av flygvapenchefen Bengt Nor
denskjölds sista förslag till ÖB, 
innan han avgick efter tolv år 
som CFV. (Jämför dagens sy
stem.) 

•• Efter några år börj ade 
sprängningarna för Stril 60. Det 
märkl iga är att 1944, när det bör
jade, var vår krigsmakt nog 20 
år efter utvecklingen i England. 
När Stril 60 i O 5 drogs i gång, 
var luftförsvaret till delar världs
ledande! • 

Jaktledning, M/40. STRIL SO börjar åldras, STRIL 60 tar över. Nya bergrum iordningställs. 


