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För att fira det svenska flygvap
nets första 70 år som självständig
försvarsgren arrangerades hösten
1996 en internationell konferens
i Linköping.
Konferensens namn - Air

Power: Doctrine and Technolo

gy - speglar väl vad det hela
handlade om, näml igen en bred
expose över flygstridskrafternas
doktrin- och teknologi utveckling
under dåtid, nutid och framtid.
Inbjudna som föreläsare var fors
kare och tänkare med flygbak
grund från hela världen. Dessa
presenterade under konferensen,
i både muntlig och skriftlig form,
si n syn på ett brett spektrum av
ämnen. - Det var för Sverige en
helt unik kompetensskara som
presenterade unika ideer, lös
ningar och vyer. Äntligen, var
omdömet på mångas läppar.
Tjugo av dessa bidrag har un
der vintern sammanställts och gi
vits ut av Försvarshögskolan un
der titeln AIR POWER Doctine
and Te hno logy - Proceedings.
Det räcker egentli gen att läsa
listan på bidragsgivare för att läs
begäret ska vakna. Namn som

I aros flykt

Pierre Closterman, Avihu Ben
Nun och John A Warden III är
män som besitter en erfarenhet
och kunskap som det finns all
anledning i världen att lyssna på.
Varför Då? frågar sig vän av ord
ning. Anledningen är enkel. De
har det vi andra bara hört talas
om - erfarenhet av fl ygkrig.
Nu är deras bidrag om "Expe
ri ences from the Second Word
War", "A Small Nation and Air
Power: Israel" respektive "Air
Power afte r 1991" bara toppen
på isberget. Deras tankar backas
upp av bidrag med en spännvidd
allt från Klaus-Richard Böhmes
"The Swedish Air Force Looking
for a Doctrine, 1926-1934"1 till
Kent Harrskogs och Owe Vikto
rins avslutande tankar i "Air
Pow er after 1991. The Swedish
View" respektive" Air Power and
Joint Operations: The Swedish
View".
1) Det

har letats länge efter denna
doktrin. Först hösten 7997 beräknas
en fastlagd svensk tlygdoktrin kunna
presenteras i form aven studierapport
från FTClFlygvapnets Taktiska Cen
trum.

1996

En ny årgång av IKAROS, Flyg
vapenmusei årsbok, utkom vid
årsskiftet. Alltid lika efterlängtad
och beundrad.
I år kan läsaren ta del av flyg
utbildningens utveckling från " då
till nu"; förhistorien till ett själv
ständigt flygvapen; F 11 :s muse
um; studera ett porträtt av legen
daren Gösta von Porat; bekanta
sig med Hanns Klemm m m.
139 sidors mycket intressant
läsning. Och fint illustrerad. 
Ska man rekommendera något
inför 1997 års upplaga, så är det
en återgång till typsnittet Optima
samt öka graden, dvs stilstorle
ken. Bokens elegans och läsbar
het ökar då.
Men tveka inte. Beställ boken
via Flygvapenmuseum, dess re
ception tel: 013-28 35 67. Pri
set är facila 90 kr + porto.
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När jag ombads att
skriva en recensi on
av denna skri ft, var
jag inte helt säker
på att det låter sig
göras sådär allde
les enkelt. Det är
en sak att recen 
sera något som
är avsett att pu
bliceras och en
helt annan sak
att recen era
något som när
mast är en
samlin g
skrivna an
föranden.
Denna tve
kan har bekräftats
vid läsning av skrifte n, den li tte
rära kval iten på de oli ka alstren
är allt annat än jä mn. (Redi ge
ringen tveksa m .)
Men det är inte det vik-tiga i
detta sammanhang. Det vi ktiga
är vad skribenten vill framföra.
Med del synsättet är skriften verk
ligen värd både en och två ge
nomläsningar. Det som saknas
är kanske ett bidrag som tar ett
mera förutsättningslöst språng in
i framtiden, någon som försöker
beskriva flygkriget bortom per
spektivplanen .
Här finns dock mycket av det
fria " tänk" som vi inte hinner

med
i vår dagl iga gärning
men som ändå utgör förutsätt
ningen för utformningen av"Fjär
de generationen fl ygvapen " i
allmänhet och " Femte genera
tionen flygvapen" (dvs fl ygvapnet
efter Gripen-epoken) i syn ner
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Bokens pris är 80 kr.
Den finns att köpa på FHS
(nya Försvarshögskolan; f d
MHS).
Ring: 08-788 93 79

VälkOllen till Högkvarterets Kalratförening
Den 4 oktober 1995 bil dades det
mil itära högkvarterets kamratför
en ing. Den har nu genomfört sitt
första verksamhetsår och är inne
på det andra. För närvarande är
antalet medlemmar 170. Före
ningen är sedan 1996 ansluten
till Sveriges Militära Kamratför
eningars Riksförbund (SMKR).
Syftet med kamratförenin gen
är angivet i stadgarna:
~ Verka för vidmakthållandet

och stärkandet av samhörig
heten mellan nuvarande och
föutvarande tjänstgörande i
Högkvarteret och med hög
kvarteret samgrupperade en
heter eller dess föregångare
(försvars- och försvarsgrenssta
ber).
~ Befrämja kamratskapet inom
Högkvarteret.
~ Ge information om verksam
het och utveckling inom För
svarsmakten och då främst
inom Högkvarteret.
~ Bidraga till skapand ..: och vår
da nde av Högkvarterets tradi
ti oner.

~ Främja försvarsviljan och verka
~

för ett starkt försvar.
För dessa syften anordna sam
mankomster i Stockholm.

Medlemskap i kamratföre
ningen kan de få som tj änstgör
ell er har tjä nstgjort i Högkvarte
ret eller dess föregångare samt
med Högkva rteret samgruppera
de enheter. Härutöver kan en
skild om ansöker om medlem
skap m dges detta av styrelsen.
Är Du intresserad av att bli
medlem så hör av Dig till före
ningens sekretera re Knut Björ
kenstam 08-15 69 34 eller ti II
styrelsemedlem Henrietta Göbel
08-788 88 20 (arb) så få r D u an
mä ln ingsformulär.
Årsavgiften är 50 kr samt en
inträdesavgift om 35 kr avsedd
att finan siera Din föreni ngsnål.
Årsmöte hölls den 6 mars.
Un der våren planeras ett stu
diebesök och en sommarbuffe i
början av juni i Högkvarteret.
Väl kommen till Högkvarterets
Kam ra tförening!
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