
OB-SV ARET 62 

De av t6ravarakomaitt6n beglrda utredningarna om tre koatnadaalternativ - llgre In 0B 62 -

6verllmnadea 15/10 av 6verbetllhavaren. 

Vi akall inte hlr redog6ra t6r t6relagena inneb6rd. Dagapreeeen, radio och 'l'V har ing&ende 

redovisat dea. Deeeutom har ett truppt6redrag jlate bildband utelnta till t6rbanden. 

ÖVerbetllhavarene t6ralag har i atort aett mottagit• poeitivt av preaaen. Dock har man, 

int6r de redoviaade minelcningarna i den operativa m&lalttningen, p& visea hlll varit kri

tiak. Man har d& itr&gaaatt objektiviteten i utredningen och det befogade i &Terbetllhava

rene krav. Man har varit t6rv&nad !Sver att en ekillnad i &reanalag p& ca 100 lliljoner ekul• 

le i e& h6g grad p&verka a&lalttningen. I n&got tall har man uttalat att &Terbetllhavaren 

hade att med anviaade medel 16aa de uppgifter etatemakterna uppatlllt t6r t5rsvaret ooh ej 

hade att dekretera en m&lelttning. 

Itr&ga om objektivitet i bed6mningen torde vi inte i dagens llge kunna koma& llngre. Lan

dets trl.aeta militlra experter har under ca tv& &r penetrerat v&ra militlra problem. De 

har kommit fram till att v&rt t5ravar med en given llAlalttning b6r ha en vi•• oatattning. 

Detta reaultat har sedan behandlats i militlrledningen, dlr varje t6ravaragrenaohet, en

ligt instruktionen t6r militlrledningen, akall behandla t5rekommande lrendtn och 7ttra •ig 

1oa om han sjllv vore !Sverbetllhavare. Detta har varit Agnat att eliminera det iamla t6r

avaragrenetlnkandet och akapa en t5r krigsmakten och dll'lled lven t6r totalt5ravaret gemen

aaa grunde7Jl p& v&rt t6ravareproblem. 

Resultatet har inte uteblivit. S&vll OB-62 som OB-irvaret lr t6relag dlr ... tliga t6rirvara

grenar at&r eniga bakoa !Sverbetllhavaren. Denna enighet lr inte utt17olc t6:t nlgOn likrikt

ning eller oentraldirigerad uppfattning. Enigheten lr iatlllet ett utt17ok t6r en, l&t oaa 

kalla det t6ravarete mognad, dlr t6revaregrenarna, eom ju har en gemenaam uppgift, i en 

ft7 organiaation kunnat eaala aina krafter t5r att p& bleta eltt 15aa den t8relagda upp

giften inom given koetnaderam. 

Det lr givet att man i den utredningen aom t6reg!tt OB-62 varit tvungen att g8ra viaea 

antaganden. Det ligger ju i eakena natur ... n vea akulle g6ra deaea militlra antaganden 

bittre och med et5rre aannolikhet In landet• eamlade militlra e:r:pertia? 

Skillnaden i reauraer mellan de olika alternativen avspeglas icke av de tal, 3460 etc som 

t&tt ge dem namn. Deeea avaer ju baabeloppen t6r ett t5rata budget&r. Nlr ean rlknar aum

aan under den aju&raperiod aom planerna oaaplnna och applicera olika utveoklingeprooent 

p& basbeloppen blir skillnaderna mer uppenbara. Det lr ocke& deeea marginaler, lagda p& en 

taat koatnad eom en t6ravareorgan1aation alltid har, eom i et6reta utetrlokning kan g! 
till aodern utruatning. 

Det som kaneke meet har miaat5rat&tta lr emellertid inneb5rden av den el:nk~a a&lelttningen. 

OB-evaret inneblr dlrYidlag inte n&gon ruckning p& en av den politiska lediiingen given 

e&dan m&lelttning. F5rhlllandet lr i atlllet det, att i OB-62 pi.pekat• att det hittilla 

inte tunnita n&gon av atatemakterna taetetllld gemens1UD m&lelttning t6r totalt5revaret. 

Dlrt5r llmnar 5verbetllhavaren t5relag till uttol'llning av en a&dan. Mot bakgrund hlrav 

redovisa• ocke& f8relag till allmln och operativ m&lelttning t6r krigemakt~n. 

Nlr OB-irvaret nu talar om alnkt m&lelttning a& ber6r detta icke dtn gemenaamma m&leltt-
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ningen t8r totalf8rsvaret eller den allmlnna mllslttningen tar krigemakten - i den mln 

statsmakterna vill pl grundval av överbetllhavarens t8rslag tastetllla dessa. 

Begränsningen avser endast krigsmaktens operativa mllalttning, som mlate vara grundllggan

de t~r organisation, utbildning och krigsplanlAggning. Det mlate vara uppenbart att denna 

mllelttning, planen tör hur ett t8rsvar skall förberedas och t8ras, blir olika beroende pl 

vAsentliga skillnader i militAra resureeer. Det lr lika uppenbart att överbetllhavaren har 

att redovisa dessa planer och hur han bed8mer eina m8jligheter. Det lr samtidigt klart att 

det tallar pl den politiska instansen att avg8ra i vilken grad man anser en operativ mll

aAttning tylla den gemeneamma mllalttning tar totalf8ravaret eom statsmakterna kan formu

lera. Den anavarstardelningen torde inte ha· stltt klar t8r alla eom i pressen ko11111entarat 

OB-svaret. 

Norska Luftkrigsskolen i Trondheim invigd 
Den noreka motsvarigheten till vlr P'l.ygkadett

akola kalla• Luttkrigeakolen. Den var tidigare 

bellgen i lokaler invid ll'ornebue tlygplate utan

t8r Oslo. I samband aed banarbeten vid flygplat

sen blev det nödvlndigt att flytta ekolan dlri

trln. 

Man b~alat att törllgga skolan till det högt be

llgna Kuhaugen i Trondheima sydöstra del. Hll.r 

har tidigare ett luttvlrnatarband varit place

rat. De gamla byggnaderna har restaurerats och 

ombyggta ooh nlgra byggnader har nyupptarta. 

Utbildningen p&garjadea i Trondheim redan om

kring 1/9 1961 men dl var lokalerna lnnu icke 

tlrdigstlllda. 

Den otticiella invigningen av skolan tarlades 

dArt8r till en senare tidpunkt och man passade 

pl att inviga skolan samtidigt som otticers

e.xaaen tarrlttadea vilket skedde den 18 augusti 

i Ar. P8r att ge invigningen och examen en teat

lig och hagtidlig prlg1el hade ett antal gleter 

trln Trondheimsomrldet, Oslo och trimmande flyg

vapen inbjudits. Sålunda hade officerare och 

kadetter trln kadettskolorna i Danmark, Pinland, 

Storbritannien och Sverige inbjudits. 

Prln l"lygkadettakolan i Uppsala deltog 8verste-

1ajtnant Svartengren ooh kadetterna StA.hl, Pers• 

son och Godin. 

TV llRIG UTBILDllING 

Utbildningen vid Luttkrigeakolen Ar tvllrig, 

Varje utbildningelr börjar den 1 september, Var-

I ekolans egen regi sker utbildning endast under 

hast- eller vlrterain. Under aomaarterminen 

tjlnatgör kadetterna pl olika "tlygatationer" 

bl a med intensiv tlygning tar tararna. Utbild

ningen eker pl tvl olika linjer, en aprlklig 

och en "reallinje•. Skillnaden var att den 

apr&kliga linjen llate engelska, franska ooh 

noraka samt en nlgot enklare kura i matematik 

och tyaik aedan reallinjen llate engelska och 

norska samt utförligare kurser i matematik, tr
•ik ooh kemi. I militlra lmnen och 6vriga lanen 

lr utbildningen exakt densamma tar blda linjei

na. lmneaomtattningen tör den gemens111DJ11a undei

vianingen lr ungetlr densamma som vid vlr tlyg

kadettakola med skillnaden att timantalet lr 

atarre pl grund av att kursen Ar tvllrig. 

.ANTAGNINGSDAVEN 

Eleverna tlr s151ca till Luttkrigaakolen. Vid 

skolan utbilda• dela tlygvapneta törarutbildade 

kadetter och dela kadetter i luttvlrnet. Otti

oeraaapiranterna tar epeoialbranacher - t e ad

ministrativa ottioerare ooh intendenter - tlr 

sin utbildning vid andra skolor. 

rar att antagas vid Luttkrigsakolen erfordras 

studentexamen. Far t8rare krlva dessutom tlyg

skola i Canada (ca 20 mlnader) samt ytterligare 

18 mlnadere tjlnatgaring i FP'SU vid norskt tlyg-

törband töre intrlde p! skolan. Pl luttvlrns

sidan gAller motavarande grundutbildning. 

KADETTERNAS GRAD OCH LÖN 

je lr lr indelat i tre terminer - h8sttermin Under skolan t!r kadetterna ottioeragrad och 

fram till jul, vlrtermin till b8rjan av juni och benlmnea kadetttlnrik. Detta inneblr dock icke 

eo111111artermin resterande tid. Forts på sid 23 


