
Militär tekni,k 1990 
Försvarets Materialverk (FMV) överlämnade 
förra året till ÖB en teknisk prognos med be
teckningen TP 74. Denna prognos är till stora 
delar hemlig. För att ge TP 74 så stor sprid
ning som möjligt har i Materielverkets regi 
gjorts en öppen verssion , som i sin tur legat till 
grund för en av Centralförbundet Folk och För
svar (CFF) utgiven bok med titeln "Militär teknik 
för 1900-talet". Boken ingår i CFF-serien "För
svar och säkerhetspolitik " . 

Den militärtekniska utvecklingen går mycket 
snabbt. Särskilt supermakterna har stora resur
ser för forskning och utveckling . Små stater 
som Sverige måste i stor utsträckning begränsa 
sig till att följa med och anpassa sig till den ut
veckling som drivs fram på andra håll . Härför 
krävs en samlad värdering av olika tänkbara mi
litärtekniska framtidsalternativ. En sådan görs 
inom det svenska försvaret alltså i form aven 
teknisk prognos för den internationella tekniska 
utvecklingen. Den senaste prognosen (1974) 
har tillkommit under medverkan aven stor 
mängd experter från hela försvaret. 

I boken belyses sådana tekniska framtids
perspektiv som anses kunna få betydelse för ut
formningen av militär materiel inom de närmas
te 15-20 ären, och som även det svenska för
svaret i viss utsträckning måste ta hänsyn tiU vid 
sin planering. 

"Militär teknik för 1990-talet" är en intressant 
och lällillgänglig sammanfattning av den mer 
tekniskt komplicerade och omfattande progno
sen TP 74 . Boken, som är rikt illustrerad med 
skickligt utförda teckningar i tvåfärgstryck, ger 
en bä de imponerande och stundtals fascineran
de science-fiction-vision av den framtida inter
nationella militärtekniska utvecklingen under 
resten av detta årtusende. 

Bokens tyngdpunkt ligger dock på konventio
,leIla vapen av olika slag, men också ABC -strids
medel berörs. Det är på det konventionella om
rådet som supermakterna gör sina största ekO
nomiska insatser. Ur svensk synvinkel är detta 
om räde betydelsefullt , eftersom det svenska 
försvaret är ut·rustat med endast konventionella 
vapen . - Framställningen i den tekniska prog 
nosen koncentreras till teknik tillämpningar och 
materielutvecklingar inom områden där föränd
ringar i väsenllig grad kan påverka stridskraf
ternas utveckling . 

Boken består av fyra huvudavdelningar. Efter 
en kort presentation av teknisk prognos 1974, 
skisseras de allmänna förutsättningarna för den 
militärtekniska utvecklingen, bl a politiska och 
ekonomiska faktorer sorT] kan verka både sti
mulerande och begränsade på den militärtekni
ska utvecklingen . - I andra huvudavdelningen 
behandlas tekniska utvecklingstendenser som 
påverkar utvecklingen av många skilda vapen

system OC~l därför anses vara av särskilt stor mi
litärteknisk betydelse. 

Den tred je huvuddelen oehandlar behandlar 
ABC-vapen. I den fjärde belyses hur tekniken 
kan tillämpas i olika funktioner. I denna del ges 
en bild av hur olika tekniker samverkar för att ge 
vapnen nya egenskaper och högre prestallda. 
Där beskrivs också den utrustning som krävs 
för att de skall "komma till skott" och ge verkan i 
fientliga mäl. Personal och materiel utsätts i 
kommande krig för allt större påfrestningar, 
men tekniken kan också användas för att skyd
da och avlasta. 

Boken bör därför ha en självskriven plats i 
varje ansvarskännande försvarsinformatörs och 
försvarsväns bokhylla som värdefullt uppslags
verk under i första hand tiden för en intensifie
rad försvarsdebatt fram till nästa försvarsbeslut 
FB 77. "Militär tekn ik för 1990-talet" kan köpas i 
bokhandeln eller CFF-bokförlag. Priset är 25 
kronor. • 

Civilförsvaret ökar 

I höst inleddes civilförsvarets sats
ning på ökad kvinnorekrytering. 
Ca 21.000 kvinnor i 25-årsåldern 
utan barn kallades till inskrivning. 

" Den ökade satsningen på kvinnorekrytering är 
en ny intressant dimension på det svenska civil
försvaret" , säger civilförsvarsstyrelsens gene
raldirektör Gunnar Gustafsson. "Kvinnans änd

kvinnorekryteringen 

rade roll i samhället måste även komma till ut
trYCk i civilförsvaret. Kvinnorna behövs i civilför
svaret för att öka kvaliten på vår krigsorgan isa
tion, för att ge oss ännu bättre möjligheter all 
Skydda och rädda liv" , säger generaldirektör 
Gustafsson vidare. "Kvinnorekryteringen in
nebär en önskvärd föryngring av vår krigsorga
nisation" . 

Genom länsstyrelserna kallades alltså ca 
21 .000 kvinnor - födda 1950 och utan barn -till 
intervju med åtföljande inskrivning. Målet är alt 
så mänga som möjligt av de kallade senare skall 
genomgå civilförsvarsutbildn ing och få krigs
placering i civilförsvaret. Under våren 1976 kan 
de tidigast påbörja sin utbildning. 

BETONGSTEN 
LÄTTBTGELEMENT 

• En prototyp av omåhuuk ddarummet b d.su i ruinstaden vid civilför8varets skola i Aoserabera. I en villA lin_ 

Varför just 2S-åringar? - "De är ofta färdiga 
med sin yrkesutbildning och har hunnit skaffa 
sig en viss erfarenhet av yrkeslivet", säger Gun
nar Gustafsson . "Rent statistiskt är en hög pro
cent av dem alltjämt barnlösa och har alltså in 
gen större svärighet att vara hemifrån den tid ut
bildningen kräver". 

Manliga uppgifter. - De kvinnor som hittills 
utbildats för civilförsvarstjänst är förhållandevis 
fä beroende bl a på att man haft vissa organisa
toriska bekymmer att fånga in dem. Dataunder
lag har t ex saknats ute på länsstyrelserna. Tra
ditionellt har de tilldelats typiskt kvinnliga sys
selsättningar i stabsfunktioner, samarittjänst 
osv. Så blir det inte i fortsättningen. I takt med 
utvecklingen i samhället i övrigt skall kvinnorna 
också kunna utbildas för "typiskt manliga" syss
lor. 

Margareta Wästerstam, till vardags TV
producent på Sveriges Radio, har utbildat sig till 
brandman: "Visst var jag lite rädd första gång
en". berällar Margareta Wästerstam . "Men det 
blev en fantastiskt stimulerande tid. Alla flickor
na kämpade för allt de var värda och njöt av att 
slippa tjejrollen och i stället få hänge sig åt 
snack om kopplingar och slangar." 

Positiv inställning. - Civilförsvarslärare Per-
Göran Svärd var lärare för den förSÖksgrupp för 
utbildning av kvin nliga brandmän, som Marga
reta tillhörde. Kursen genomfördes våren 1974 
på civilförsvarsskolan i RoserSberg . Han erkän
ner, att han var lite skeptisk i kursens början 
men desto mer positiv till flickorna efter kursen ; 
de skötte sig fint. 

Iris Andersson, Stockholm, gick en adjutant
kurs på tre veckor (civilförsvarets hittills högsta 
utbildning för kvinnor) tillsammans med 19 män. 
Hon erkände: "Visst fick jag skärpa mig extra. 
De: får flickor fOrtfarande göra när de gör in
brytningar på manliga områden. Det gäller ju 
inte bara ens eget rykte utan alla medsystrars." 

SatsninQen oå den nu inlp.rtrl~ "hr~rI~r~" ""in 


