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"Demand Pull" 
och "Technology Rush"
Doktriner och nyteknik 
i svenskt sjöförsvar 1850—1880

Teoretiska diskussioner om hur innovationer tillkommer har ten
derat att följa två linjer. Den ena betonar efterfrågans roll (”demand 
pull” eller efterfrågesug) medan den andra lägger huvudvikten vid 
teknologins självständiga roll som nyskapande kraft (”technology 
push” eller teknologitryck)1. De flesta som praktiskt sysslar med 
ekonomisk eller teknisk historia misstänker förmodligen att verklig
heten finns någonstans mellan dessa poler — båda krafterna är uppen
barligen i verksamhet. Det kan därför vara fruktbart att göra empi
riska studier för att spåra båda krafternas inflytande och hur de 
växelverkat för att driva fram innovationer. På det militära området 
som här ska användas som studieobjekt rör det sig ofta inte enbart om 
tekniska innovationer utan i hög grad även om idé- och organisations
förändringar.2

Med teknologitryck kommer i fortsättningen att avses sådan pro
duktutveckling för marknaden som sker utan att någon klart uttalad 
efterfrågan finns på denna marknad. Spekulativ utveckling som görs 
enligt ett klart uttalat intresse från någon kund hör inte hit, liksom 
inte heller grundforskning utan avsikt att få fram säljbara produkter. 
Resultatet av sådan grundforskning kan naturligtvis bli utgångspunkt 
för produktutveckling och teknologitryck. Med efterfrågesug avses 
efterfrågan på produkter som är så klart definierad att tillverkarna 
åtminstone i stora drag vet vad de ska utveckla. Ett missnöje med 
existerande produkter utan någon uttalad mening om vad som bör 
komma i stället är inget efterfrågesug men kan av tillverkarna uppfat
tas som en indikation på att utvecklingsinsatser kan vara värda att 
göras. Innovationsverksamheten kan sägas styras av efterfrågesug
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eller teknologitryck när den ena faktorn vid empirisk prövning visar 
sig ha utformat en produkt. Att belägga detta är en svårighet som 
måste övervinnas med teknikhistorisk forskning. Enbart ekonomiskt 
inriktade undersökningar räcker inte till utan kan tvärtom missa 
viktiga tekniska samband mellan utbud, efterfrågan och innovationer.

Efterfrågan på militära produkter kan något förenklat sägas styras 
av den förhärskande militära doktrinen. Med doktriner avses här en 
uppsättning logiskt sammanhängande tankar kring ett problem. I vårt 
fall är det sambandet mellan militärpolitisk målsättning, strategi och 
taktik samt hur detta ska omsättas i materiel, organisation och utbild
ning. En väl etablerad och klart uttalad doktrin ger vägledning åt 
tillverkarna om vad marknaden/krigsmakten kommer att efterfråga. 
Ett tillstånd av strid mellan olika doktriner skapar ovisshet. Sådan 
ovisshet kan vara förlamande för utvecklingsinsatserna men också 
kreativ — nya idéer kan få bättre möjligheter att vinna gehör.3

Den sjömNitära revolutionen
Orlogsflottorna genomgick från 1850 och några årtionden framåt 

en materiell revolution där segel, trä och traditionella kanoner 
(gjutna, framladdade och manuellt laddade pjäser) ersattes av ånga, 
järn och komplicerade jättekanoner (räfflade, bakladdade, maskinellt 
manövrerade stålkanoner som avfyrade explosiva granater). Under- 
vattensvapen: ramm, minor och torpeder tillkom och komplicerade 
taktik och strategi. Doktrinutvecklingen släpade efter den nya tekni
ken och först mot 1800-talets slut utformades fasta doktriner, ny 
organisation och nya reglementen som utgick från den nya teknikens 
möjligheter. Ångans genombrott kom på 1850-talet, järnets och det 
moderna artilleriets på 1860-talet. Ångfartyg hade emellertid funnits 
redan i början av 1800-talet, järnfartyg sedan omkring 1840 och den 
mycket snabba utvecklingen av artilleriet på 1860-talet visar att även 
här hade det inom stålindustri och mekaniska verkstäder funnits en 
utvecklingspotential som legat outnyttjad. Vi har således att göra med 
en fördröjd introduktion av ny teknik inom ett stort marknadsom
råde, orlogsflottorna.

Det finns två förklaringar i litteraturen till att teknikspridningen 
gick långsamt. Den ena betonar de institutionella trögheterna: sjöoffi
cerarna var konservativa segelfartygsnostalgiker. En annan, nyare, 
linje är att betona att den nya tekniken inte omedelbart var mogen för 
militära krav på tillförlitlighet, robust och praktiskt utförande osv. 
Motståndet mot ny teknik ses då som ett rationellt ställningstagande 
till vad marknaden hade att erbjuda. Inga av dessa förklaringar är 
enligt min uppfattning särskilt tillfredsställande. Institutionell tröghet 
är uppenbarligen ett viktigt fenomen men detta bör inte förväxlas med 
teknisk konservatism. De militära etablissemangen var en del av ett 
förindustriellt samhälle men inom ramen för detta kunde de mycket 
väl vara tekniskt progressiva och innovativa även om de var likgiltiga 
eller negativa inför den nya tekniken. Den traditionella tekniken 
utvecklades i ganska snabb takt under 1800-talets första hälft.
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Å andra sidan är det inte särskilt meningsfullt att kritisera företrä
dare för ny teknik; uppfinnare, verkstads- och varvsägare, stålföreta
gare, för att de inte kunde presentera färdigutvecklade vapensystem. 
De var inga militärer och de hade normalt inga möjligheter att prova 
sina produkter under realistiska militära förhållanden. An mindre 
kunde de formulera nya militära doktriner anpassade till den nya 
tekniken. Yrkesmilitärerna kritiserade ofta den nya tekniken för olika 
slags ofullkomligheter men bortsåg från att de själva kunde förbättra 
den genom att testa den, ge råd och formulera krav. Tillverkarna 
representerade länge ett tekniktryck som inte mötte någon särskilt väl 
artikulerad efterfrågan. Resultatet blev den fördröjda innovationspro- 
cessen där tillverkarna hade svårt att tillgodose krav som de poten
tiella kunderna hade svårt att formulera. Militärerna och de nya 
tillverkarna tillhörde två olika nätverk, två olika historiska formatio
ner och det tog åtskilliga årtionden innan de vuxit samman till ett nytt 
nätverk, ett militär-industriellt komplex.

Doktrin och materiel
I Sverige fanns liksom i andra traditionella sjömakter en etablerad 

doktrin för segelfartygsflottan och dess materiel. Här fanns emellertid 
ovanligt nog för 1800-talet även en konkurrerande doktrin i form av 
en roddfartygsflotta; skärgårdsflottan med sina kanonslupar och 
kanonjollar. Sverige var inte det enda land som hade roddkrigsfartyg 
men det var det enda där dessa åtnjöt hög prestige och sågs som ett 
allvarligt alternativ till segelkrigsfartygen. Skärgårdsflottan hade 
ursprungligen byggts upp under 1700-talets rustningar för krigföring 
i Finland där skärgården var ett strategiskt nyckelområde för både 
land- och sjökrigföringen. Kriget 1788—90, främst segern vid Svensk
sund 1790, hade givit vapnet en nimbus av effektiv och för svenska 
förhållanden lämplig organisation — skärgårdsflottan hade vunnit 
Sveriges enda stora militära seger sedan Karl XIIs dagar. Vapnet hade 
därmed en tryggad ställning långt in på 1800-talet, trots att den 
strategiska situationen efter 1809 och 1814 var radikalt förändrad.

Den stora frågan i svenskt försvar hade nu blivit hur man skulle 
möta hotet av en sjöburen invasion riktad mot centrala Sverige. 
Genom doktrinstriden kunde sjöofficerarna inte presentera ett tro
värdigt sjömilitärt alternativ till arméns centralförsvarsdoktrin. Stri
den mellan stora och lilla flottan präglade mycket av svensk sjöför- 
svarsdebatt ända till 1870-talet, och den kan ha bidragit till att göra de 
svenska sjöofficerarna medvetna om behovet av en väl formulerad 
doktrin som gick att sälja till politikerna.

Fram till 1860 fanns ingen effektiv samverkan mellan svensk dok
trinutveckling och teknikförnyarna. Ångteknikens genombrott höll 
på att undergräva roddfartygens roll i skärgårdskrigföringen — ång
fartyg var snabbare än dessa och nästan lika lättmanövrerade. Ångtek- 
niken medgav också en helt ny snabbhet och precision i sjökrigfö
ringen jämfört med vad de vindberoende segelfartygen kunde pres
tera. Granaterna ökade artilleriets förstörelseförmåga medan järnet
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Sölve från 1875 var en av de 10 små pansarbåtar som byggdes för skärgårds- 
krigföring. En tung kanon och starkt pansar kombinerades med ett minimum 
av sjövärdighet — en unikt svensk fartygstyp. (Källa: Statens sjöhistoriska 
Museums samlingar)

erbjöd nya möjligheter till skydd (pansar) och innovationer i fartygs- 
konstruktion. Men de som förespråkade ny teknik diskuterade inte 
om denna kunde leda till nya doktriner — de var främst intresserade 
av tekniska frågor, och såg inte att den nya tekniken kunde bryta ned 
inte bara etablerad teknik utan även etablerad sjömilitär doktrin.

Det fanns även ansatser till doktrinförnyelse men förespråkarna 
för denna tog inte till sig modern teknik. Någon fruktbar dialog 
mellan militära doktrinförnyare och civila företrädare för ny teknik 
uppstod aldrig. Aven om Sverige ännu var ett föga industrialiserat 
land så fanns det även här privata företag som förmådde innovera med 
ny teknik. Främst i ledet stod Motala Verkstad, landets största verk
stadsföretag och under Otto Carlsunds ledning (1843 — 70) en framstå
ende tillverkare av ångdrivna järnfartyg. Carlsund hade för egen del 
något av en hatkärlek till flottan; han ville gärna vara krigsfartygskon- 
struktör men en påtaglig animositet mellan honom och flottans myn
digheter omöjliggjorde ett förtroendefullt samarbete. På kanon
området bedrev Åkers styckebruk under Martin Wahrendorffs led
ning från 1840-talet ett pionjärarbete med bakladdade kanoner men



Den snabba kanonbåten Disa (1874) var en av 9 enheter konstruerade av 
mariningenjör G W Svensson. Helt opansrade men tung bestyckade och med 
god sjövärdighet hade de möjlighet till taktisk offensiv i öppen sjö. (Källa: 
Statens sjöhistoriska Museums samlingar)

företaget lyckades inte uppnå något gott samarbete med vare sig 
svenska armén eller flottan. Märkligt nog kunde Wahrendorff i stället 
samarbeta bra med kungariket Sardinien och Åkers kanoner spelade 
en viss roll i Italiens enande. Men detta var inte tillräckligt och efter 
Wahrendorffs död 1861 lades kanontillverkningen vid Åker ned. De 
svenska militära institutionernas oförmåga att samarbeta med och 
stödja innoverande inhemska företagare belyses här ovanligt tydligt.

Genombrottet för ånga på 1850-talet innebar ingen total devalve
ring av äldre materiel eftersom segelfartygen kunde byggas om till 
propellerdrift. Genombrottet för pansarfartyg och allt tyngre artilleri 
på 1860-talet skapade emellertid en helt ny situation. För Sveriges del 
innebar detta att både materielfrågorna och de två traditionella dokt
rinerna kunde omprövas. Utvecklingen var dock inte rätlinjig. Tan
ken att det skulle finnas två flottor hade över ett århundrades hävd 
och försvann inte på en gång. Tvärtom organiserades flottan från 1866 
till 1873 i två skilda kårer: Kungl Flottan i Karlskrona för de större 
enheterna och Kungl Skärgårdsartilleriet i Stockholm för de mindre. 
Skärgårdsartilleriet hade en väl definierad doktrin, direkt ärvd från
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den gamla roddfartygsflottan. Skärgårdsförbanden skulle enligt denna 
dels blockera trånga passager mot fientliga anfall, dels utföra amfibie- 
operationer i skärgården. Problemet var att finna materiel av nytt slag 
anpassad till denna speciellt svenska doktrin — Skärgårdsartilleriet var 
till en början en doktrin utan materiel. Problemet löstes i slutet av 
1860-talet genom konstruktion av små pansarkanonbåtar (10 stycken 
levererade 1868 — 75) samt anskaffning av minor.

”Stora” flottan hade andra problem. Kostnadsstegringarna gjorde 
att politikerna inte var villiga att låta Sverige delta i den internationella 
kapplöpningen mot allt större sjögående pansarfartyg som tog fart på 
1860-talet. Till en början löstes problemet genom en satsning på ny 
teknik utan någon genomtänkt doktrin. Den nya tekniken var en ren 
import om än med svensk anknytning — John Ericssons monitortyp, 
som gjort succé i det amerikanska inbördeskriget 1861 —65. Kon
struktören ställde själv välvilligt upp med råd och teknisk hjälp till sitt 
gamla hemland och 4 monitorer levererades 1865 — 71. Motala Verkstad 
kunde utan svårighet tillverka fartygen medan det visade sig betydligt 
svårare att inom landet tillverka fullgoda kanoner för dem. Det var 
naturligtvis värdefullt att få tillgång till den enda pansarfartygstyp 
som vid denna tid hade blivit grundligt testad i strid. Men fartygsty
pen importerades uppenbarligen främst på grund av sin prestige och 
den entusiasm som John Ericssons insats i USA hade väckt i hans 
hemland. Någon ingående diskussion om vilken strategi eller taktik 
monitoren var lämpad till fördes aldrig före beslutet. Fartygstypen 
var väl skyddad och försedd med tidens tyngsta kanoner men den var 
också långsam och föga sjövärdig. Varför skulle den svenska flottans 
viktigaste fartygstyp ha just dessa egenskaper? Frågan besvarades 
aldrig tillfredsställande och monitorerna blev snabbt impopulära 
inom officerskåren. Monitoren var ett vapen utan svensk doktrin.

På 1870-talet utvecklades inom sjöofficerskåren en ny doktrin som 
man så småningom kunde ena sig om och efter hand även förankra 
hos regering och riksdag. Kärnan var att flottans huvuduppgift var att 
vid en fientlig invasion anfalla fiendens transportflotta och sänka 
största möjliga antal transportfartyg med deras last av soldater och 
krigsmateriel. Strid med fiendens krigsfartyg kunde då visserligen inte 
undvikas men tanken var att den nya tekniken hade gjort anfallsvap- 
nen (ramm, torped) överlägsna försvaret. En hänsynslös taktisk 
offensiv borde därmed ha förutsättningar att bryta igenom linjen av 
eskorterande krigsfartyg och nå fram till transportfartygen. Dess
utom skulle flottan tillsammans med kustbefästningar och minor 
kunna spärra av inloppen till de större städerna så att dessa inte 
utsattes för terrorbombardemang från pansarfartygens tunga artilleri. 
Detta var ett nytt hot som världen över togs på stort allvar och i 
Sverige sökte flottan utnyttja det förhållandet att de flesta kuststäder 
låg innanför en skärgård för att med små medel kunna stoppa en 
framträngande fiende.

Doktrinen var speciellt svensk. Inte i något jämförbart land var 
hotet om sjöburen invasion skyddad av en överlägsen fientlig flotta 
det viktigaste militära hotet. I andra länder kom invasionshotet främst
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över landgränsen och flottornas defensiva uppgifter var främst han- 
delsskydd och skydd mot blockad och kustbombardemang. De far- 
tygstyper som användes för dessa ändamål passade inte in i den 
svenska doktrinen. Länder som Storbritannien och Italien rustade 
visserligen mot invasioner sjövägen men de satsade på slagskeppsflot- 
tor av en typ som låg utanför det möjligas gräns i Sverige. Någon 
fartygsmateriel skräddarsydd för det svenska behovet av taktiskt 
offensiva fartyg lämpliga för både skärgård och öppet hav fanns på 
1870-talet inte att tillgå på den internationella marknaden. Flottan 
sökte ändå genom kontakter med en rad utländska privatvarv — 
tidens ledande brittiska och franska exportörer av krigsfartyg — få 
fram lämpliga konstruktioner men resultaten var föga tillfredsstäl
lande. De utländska konstruktörerna tycks ha haft svårt att i detalj 
sätta sig in i de svenska förhållandena och innovera med sin nya 
teknik. Först omkring 1880 uppnåddes en lösning som vann brett 
stöd. Den tekniske problemlösaren var mariningenjören Göte Wil
helm Svensson, flottans ledande konstruktör, med en bakgrund i den 
privata svenska varvsindustrin (Motala Verkstad m m). Svensson hade 
lärt sig den nya tekniken från grunden och han hade därefter under ett 
årtiondes tjänst inom flottan lärt sig de behov som sjöofficerarna nu 
allt tydligare kunde formulera.

Lösningen var en måttligt stor pansarfartygstyp, relativt snabb och 
för sin storlek mycket tungt beväpnad. Den kompletterades med 
torpedbåtar av den typ som fått sitt internationella genombrott på 
1870-talet. Den genuint svenska sjöförsvarsdoktrinen hade fått sin 
genuint svenska materielkomponent. Efterfrågan hade till sist kombi
nerats med teknikens möjligheter till något som samtiden uppfattade 
som en optimal och tillfredsställande lösning. Kombinationen av 
kustpansarfartyg och torpedfartyg var därefter i princip flottans 
materieldoktrin fram till andra världskriget.

Teknologitryck el ler efterfrågesug?
Inte i något land kan teknologitrycket på det sjömilitära området 

ses som ett isolerat nationellt fenomen. Flottorna i såväl industrialise
rade som icke industrialiserade länder utsattes för ett utbud av ny 
teknik från tillverkare som egentligen var helt främmande för dessa 
potentiella kunder. Ångmaskintillverkare och nya järnfartygsvarv 
ville bygga deras fartyg, uppfinnare som John Ericsson ville sälja nya 
revolutionerande idéer, mekaniska verkstäder som Armstrong eller 
Whitworth och ett stålföretag som Krupp ville förse dem med kano
ner och järn tillverkare ville klä flottorna med pansarplåt. Dessa före
tagare representerade en ny dynamisk sektor av näringslivet som 
omvandlade många andra delar av 1800-talets materiella värld. Paral
lellt med att dessa nya företagare slog sig fram försvann äldre träfar
tygsvarv och kanongjuterier från marknaden för krigsmateriel.

Det rör sig här utan tvekan om ett teknologitryck — de bestäm
mande myndigheterna inom flottorna (efterfrågarna) ville länge inte
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1. kl torpedbåten Gere från 1887 representerade den nya sjöförsvarsdoktri- 
nens lätta komponent — ett snabbt och taktiskt offensivt fartyg byggt för det 
nya torpedvapnet. (Källa: Statens sjöhistoriska Museums samlingar).

ha den nya tekniken och de gjorde inte mycket för att stimulera den. 
Det var i stället tillverkarna, vilka vuxit upp med stöd av den civila 
marknaden, som efterhand sökte vidga sin marknad genom att ta upp 
militära produkter — utvecklingsinsatserna gjordes med stöd av vins
ter från civila produkter. Kontrasten är slående gentemot 1900-talets 
elektronik och kärnenergiteknik som redan tidigt i hög grad stimule
rats av stor militär efterfrågan.

Formeringen av en ny efterfrägefaktor för innovationer enligt den 
nya tekniken tog sin tid. Den kan delas upp i två faser. Under den 
första tvingades de etablerade organisationerna av ett yttre tryck; 
krigserfarenheter, politiska ingrepp, allmänna opinionen, att accep-
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1. kl pansarbåten Göta (1889) var den andra enheten av den nya doktrinens 
tunga kompoennt, det sjögående pansarfartyget med 2 tunga kanoner.
12 1. kl pansarbåtar av successivt förbättrade typer sjösattes från 1885 till 
1905. (Källa: Statens sjöhistoriska Museums samlingar)

tera de nya produkterna — fartyg och kanoner — som utbudssidan 
hade att erbjuda. I detta skede blev flottorna materielstyrda. Office
rare och flottornas tekniker kom att för årtionden framåt absorberas 
av arbetet med att tillgodogöra sig den nya tekniken. Sjöförsvarsde- 
batten blev i mycket hög grad teknisk och koncentrerad till mate- 
rielens prestanda: fart, artilleriets genombrytningsförmåga, olika pan
sarsystems skyddsförmåga, rammens betydelse osv. Teknikens och 
taktikens samband med övergripande strategiska och militärpolitiska 
mål sköts i bakgrunden.

Efterhand utvecklades emellertid även en ny efterfrågan på inno
vationer där flottorna alltmer medvetet utnyttjade det nya industri
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samhällets möjligheter för att få fram materiel anpassad till egna 
doktriner. Materielanskaffningen blev därmed återigen doktrinstyrd 
eller åtminstone styrd av växelverkan mellan en självständig teknolo
giutveckling och en medveten doktrinutveckling. I praktiken krävdes 
det ett generationsskifte inom flottornas institutioner för att komma 
därhän — en yngre generation officerare och tekniker som tidigt 
tillägnat sig den nya tekniken nådde så småningom höga beslutsposi
tioner. I Sverige genomfördes radikala omorganisationer och föryng- 
ringar av flottans officers- och teknikerkårer under 1860-talet. Det är 
sannolikt att detta bidrog till den relativt snabba utvecklingen av 
doktrin och materiel under 1870-talet. Det var först när en effektiv 
efterfrågan på ny teknik förelåg som denna kunde utnyttjas fullt ut 
för innovationer.

Vi har således sett ett exempel på hur växelverkan mellan teknolo
gitryck och efterfrågesug på innovationsområdet kan vara en kompli
cerad process med spänningsmoment och tröskeleffekter. I ett histo
riskt perspektiv blir den ekonomiska teorins begrepp utbud och 
efterfrågan ofta mer konkreta: institutioner, företag, personer. Till 
följd av maktförhållanden kan dessa aktörer på marknaden ha mycket 
olika styrka och deras traditioner och intresseinriktning kan verka 
starkt styrande på deras ”utbud” av och ”efterfrågan” på innovatio
ner. Aktörernas styrka, traditioner och intressen avgör vilka innova
tioner som kommer fram och de blir därmed vägledande för tekni
kens utveckling. Flottorna hade av tradition varit nära knutna till en 
samhällsformation där handel och sjöfart representerade de tunga 
intressena i det ekonomiska livet och som organisationer ingick de i 
auktoritära och byråkratiska statsmaskinerier. Industrialiseringen 
innebar en kraftig maktförskjutning till företagare som företrädde ny 
teknik och den nya teknikens genombrott krävde bland annat ett 
nedbrytande av äldre byråkratiska organisationer som inte behär
skade denna teknik.

En försiktig slutsats skulle kunna dragas av detta. Successiva och 
stegvisa innovationer inom ramen för en gemensam teknik drivs 
effektivast fram av ett nära samspel mellan kund och tillverkare — 
efterfrågesug och teknologitryck. Om endera faktorn får överhanden 
uppstår en obalans. Ifall teknologitrycket blir för starkt kan kunden 
bli handfallen och får inte den produkt han vid en närmare analys 
skulle vilja ha. En institutionellt stark efterfrågesida kan å andra sidan 
tendera att ge alltför snäva direktiv till leverantörerna och därmed ge 
otillräckligt spelrum för deras kreativitet. Men stora omvandlingar av 
tekniken genomförs sannolikt ofta bäst av en helt ny kombination av 
kund och leverantör. De tillverkare som levererade materielen till 
industriålderns flottor hade ingen erfarenhet av äldre typer av sjö- 
krigsmateriel. Och bland de organisationer som bäst förmådde tillgo
dogöra sig den nya tekniken fanns två helt traditionslösa flottor: 
Tysklands och Japans. Vardagliga innovationer sker ofta inom ett 
etablerat kontaktnät — stora och omvälvande innovationer betyder 
ofta att etablerade nätverk mellan företag och organisationer bryts 
ned samtidigt som nya växer fram.
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Noter
1. För en översikt och kritisk diskussion av teoribildningen på området, se Morton I. 

Kamien & Nancy L. Schwarz, Market Structure and Innovation, Cambridge (UK), 
1982. Att diskussionen främst gällt frågan om ”demand pull” eller ”technology 
push” som drivande kraft framhålls på s 22f.

2. Faktaunderlaget till denna artikel är hämtat från Jan Glete, Kustförsvar och teknisk 
omvandling. Teknik, doktriner och organisation inom svenskt kustförsvar 
1850—1880, Sth 1985. Frågan om de yttersta drivkrafterna bakom innovationerna 
behandlades dock inte där. Föreliggande artikel är därför en fristående fortsättning 
på, snarare än en sammanfattning av, den större studien.

3. För en studie om hur bristen på respektive framväxten av en fast doktrin hos en 
militär kund kan påverka leverantörerna, se Klaus-Richard Böhme, Svenska vingar 
växer. Flygvapnet och flygindustrin 1918—1945, Sth 1982.
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Saab JA37 Viggen — ett flygande vapentekniskt system (Foto: Åke Anders
son, Saab-Scania)
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