
Stril 50

John Hübberts imponerande bok om Stril 50 är inte bara en systembeskrivning utan 

den ger läsaren också en vidare bild av ”det kalla krigets” Sverige under tiden från andra 

världskrigets slut till början av 60-talet. Boken kan därför med fördel läsas och studeras 

även av dem utanför kretsen av de kvinnor och män, som på ett eller annat sätt är eller har 

varit knutna till system för ledning av luftförsvaret. Den optiska luftbevakningen omfattade 

som mest cirka 1 350 luftbevakningsstationer (Ls), som huvudsakligen bemannades 

av värnpliktiga och frivilligpersonal i form av lottor och flygpojkar. Luftbevakningens 

krigsorganisation omfattade över 15000 personer och hade en stark och positiv förankring 

i det svenska samhället. Luftbevakningen var ju också grunden för alarmering av samhällets 

olika funktioner vid eventuella angrepp från luften och därmed en viktig angelägenhet även 

för den breda allmänheten.

I Hübberts bok får vi  också följa utvecklingen inom radar- och telekommunikationsområdet. 

I boken redovisas också den omfattande utbildningsorganisation som skapades inom 

flygvapnet för att kunna bygga upp den nya strilorganisationen. Bilder och tabeller utgör i 

boken ett underlättande komplement till texten.

Det blir av naturliga skäl färre och färre personer som har egen erfarenhet från den tid 

som Stril 50 omfattar. Hübberts skrift, som grundar sig på mångårig och detaljrik forskning 

främst på Krigsarkivet, är en ovärderlig källa för kunskapsinhämtning. Det historien lär 

oss får inte glömmas. Kunskap om det förgångna föder tankar för framtiden. Av detta skäl 

är denna dokumentation om Stril 50 även av stort värde för dagens framtidsplanerare. 

John Hübbert har genom sin bok även lämnat ett betydelsefullt bidrag till tecknandet av 

Flygvapnets historia.

Min rekommendation är: Läs, lär och begrunda!

Sven-Olof Olson                                                                                                                                   
Chef för Flygvapnet 1982-88
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