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Bi ldfö rv:';'xling

FLYGVAPEN- ITYT'l' ; s r e dak t io n b eklag ar att en bildför
v ä::d ing sks tt i d e t -b . numme r (1 / 68 ) läng s t til l hö g e r
på s i d 11. Bi l dt ext o n s kul l e g ä lle. d e t tL.>'lde r 1944
n ya b o c b- ( a tt a ck -) p l a ne ~ SAAB D 18 A, då til l fört
Vä s tma nl a nds fl yg fto tt i l j (F1). I s tället har i nf örts
en b i l d av v å rt britt i sk-byggd a o ch u nde r b ere dskaps
å r e n i e t t ex fö r k ommande Il p rov f lyg pl a n ll ...-2. , f ab 
r i k s b e t e c kn i ng Handley Pag e Hamp de n . De t ta v a r för
se t t med t v å orig i n a l mo t o r e r BP XXI r (Bri tol Pega u s
XX I V) på 84 hk/1200 , och h a de e n topp f art a v c a
380 k m/ tinl .

D D

I FLYGVAPEN-NYTT nr 4-5/ 1967 lästes dels en översiktlig re
dogörelse för de kritiska lägena i vår omvärld under beredskapsåret
1944 , dels närmare om vårt flygvapens numerär vid årets början,
ävensom det mest uppmärksammade om 1944 års händelser och åt
gärder på beredskapsfronten t o m mai- D I detta nummer läser vi
om fortsättningen, bl a om beredskapsökningarna i början av juni
1944, vid tiden för västmakternas länge väntade - då omsider igång
satta "Operation Overlord" - invasion västerifrån på franska sidan
av Engelska kanalen. Syftet härmed var såsom känt att betvinga Hit
lers s k Festung Europa på vår världsdels fastland . D Höstens från
ca medio augusti påbörjade svenska beredskapslättnader samt om
grupperingarna av svenskt beredskapsflyg norrut, i det rysk-finska
fortsättningskrigets slutskede , skall också belysas. D D D

Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

n laJ un d ,"rr:it t~ ser före o ~h o m
kri ng JT/ .i n:l ds,kifrer m ~) -) u nl 1944
börja r , Iargö ra för ,<i rId en, all den
L\ ngc " ;inrl J c ' ·al1llr.1 fronren " i ,:i <tCf
,JlJrt SI;U' inlör ;itt fö [\" e r kli~~llde . O" is 
hel~n om '·.ln antalle l' t rn gdp unk t skall
f örl ä~ g a" ir Jo ck bnge Sl Or. En del ~is
sar pa fr :ln ska ku st en vid MedeJh a ,'e t ,
n1.1 nga 1'.1 P :lS de C.l his , IH gr'-1 pa bcJ
gisk- ho Jlä nd sb \" u'tcrna . ,· ;" a dr 'f pJ
da n,b ell er norsk;; srränd er.
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PLÖTSLIG KLARHET
Den 6 juni 19 44 i~r ,<,ride n "iss her. Fö·
reg :l ngn.:t oc], möj hg~ lo r d.l geno m en
11 ,OOO-r .11
br ilti sb och ,1m er i k ~lrl\ ka
flvgp bns upr rrpade sla g Li nde r en par

Den historiska dagen -
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6 lunl 1944 -

1ll,lIude r mot indu,t rier, kommu nik atiu
ner, fö rs,'ars.1nordningar och ,tr id sknf
ler n1 m i ,, :' ; rr.1 T rs kJ and och d e>, o ~ ku 
p.:raJc o J1]1' ~ d en I '<"ler, ä" cnsom i s!u!
momentet mo r f.1lhrsra ri on ern.l " id K :l
n11kmren och i\ord , jöo, "mrbJ n eri n u
och broa rna ö,'er nedr" Sr il1c oc h Loi re,
rr:' bl' < i sUTI:t ktcrJus t!rg· oc h sjöburn.l
i n \' a~io ns \' ~1g or j ornla nd ies - U 'q~ oc h tys 
k a rn as s k Ar!:l nt" :lI I, mella n il o de n Or·

ne (S ) d,':isr Le Havr e) och Cotenlin 11.1l vÖn (söder Cllcr bourg), Inv ,l sionssrrr'
ka ns to ppman på flyg sid an ,ir brit ri skc
Air Ch ief M a o'sll al Arth"r l edder, Han s
u ndcrll<' f. il h.'l\'a re (ör JI1,'asio ",f lv:;l't är
Air Mars k d lrdf Jord Leigh-+!allor)' ,
Tedder är " iJar e när m;t, re <l Ull och
sti ll förerridare för den ":lsr,l llicr,ldc

"Operation Overlords" andra skede har börjat.

Artikelförfattaren, överstelöjtnant Nils P A
Kindberg, firade i mars i år SO-arsdagen aven
av sina många flygbedrifter.
Det var näm
ligen den 6 mars 1918 som a<lvarande arme
löjtnanten Kindberg flög sträckan Umeå-Vasa
med ett till Finlands försvar skänkt flygplan,
"Aeroplan nr 1 greve von Rosen". Ett finskl
flygvapen var fött. L I samband med jubi
leet gjorde darför Finlands Rundradio genom
sin Sverige-reporter, Esko Tommola, en TV
intervju med överstelöjtnant Kindberg (t hj.

överbefäl ha varen, USA -generalen "Ike"
(Dwight) Eisenhou'er, som för högsta be
fäJlet över he.la företagets fJyg-, flott
och armc.stridskrafter. På marksidan leds
detta n;irmast av kände bringeneralen
Montgomery som armegruppchef, med
två armechefer underställda, engelsman
nen Dempsey och amerikanen Bradle)'.
Det krigs- och världshlsroriska företaget
möjliggörs också ti·" sror del av förenade
brittisk-amerikanska sjöstridskrafters un
der amiral R.amsa)' (britt) välregisserade,
uni·sona och effektfulla medverkan.
I Sverige ger OB - SCilcralen Helge
jung - bl a chefen för ilygvapnet och
sina övriga direkt underställda chefer
m fl fortlöpande orienteringar om den i
Normandie igångsatta landstigningen och

Tyska V1:or
•
kraschlandar I Sverige
och
"svensk" V2:a byts
mot ny engelsk radar

om det skiekelsed'igra företagets fonsat
ta utveckling från kusten inåt Frankrike
- så långt detta här är känt. Han ori
enterar vidare om sina närmast avsedda,
svenska beredskapsförstärkningar.

ALARMERANDE RAPPORTER
Den 9 juni nås vi av underrättelser, att
västmaktsföretag mOt de tyska styrkorna
I Danmark och Norge ä ven kan vara fö
re stående. l 0tt sådant läge ökas riskerna
för svensk dc]. OB anbefaller därför för
stärkning av vårt grcinsförsvar i sydväst
och vä,ter och utverkar hos regeringen
il1'kallandet av ny t;icktruppomgång vid
armen.
För flygvapnets del beordrar OB sam

ma dag verkställighet till den JO Juni kl
10.00 av förut anbefalJd och förberedd
utspridning lJ1 m av flygplanen på flyg
vapnets depå- och övningsflygfilt. Likaså
befaller han den 9 juni, att spärrning av
flygfälten (med landningshinder och mi
neringar) skall ske, enligt särskilda, ut
förliga bestämmelser. Kraven på s,idana
spärrningar lärras få dagar efteråt, på 8.V
chefen för flygvapnet gjord hemsr;i'llan.

OMEDELBAR BEREDSKAP
Den 10 juni kommer så OB:s order om
krigsorgan isera nde a v yttedigare f1yg
vapenförband. Det betyder, att utöver
förut krigsorganiserat jaktflyg och spa
ningsflyg m m nedan nämnt bomb- (ar- ~

Invasionen leddes av (sittande fr v): Tedder, Eisenhower och Montgomery samt (stående fr vj: Bradley, Ramsay, Lelgh-Mallory och Bedell-Smith.
~
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Vickers Spitfire-jaktplan från brittiska "Fighter
Command" bar det viktigaste ansvarei för
tryggandet från luften av den kritiska "Opera

tack-) flyg och spaningsflyg m m Ome
delbart skall krigsorganiseras enligt föl
jande:
• Västgöta flygflottilj (F6), med tre di
visioner SAAB B 17,
• Skara:borgs flygflottilj (F7), Itkaså
med tre divisioner SAAB B 17,
• av Jämtlands f1ygflo[[ilj (F4) en lätt
bomb- (a[[ack-) division SAAB B 17,
• [\'å ordinarie A-basbataljoner, en vid
vardera a v de två förstnämnda flot
tiljerna,
• av Ostgöta f1ygflo[[ilj (F3) en spa
ningsdiv-ision (3/F3), med sex flygplan
SAAB S 17 L och två plan S 14 (Fie
seler Srorch),
• av Södermanlands flygflottilj (FIl),
en fjärrspaningsdivision (l/FIl),
med årta S 16-plan (Caproni Ca
313); i samband h:1rmed skall divi
sionens tidigare ti ll Gotland d eta che
rade, utökade
a p ron'lgrupp återgå
till fastlandet; vida re besri ms,

•

•
~

vid v'ardera f6 och F7 för flottiljstab
och [\'å lätta bomb- (a[[ack-) divisio
Iler ,ex timmar, för flottiljernas åter
srJ ende division 24 timmar,
vid F4-divisionen sex timmar, och
vid de två spaningsdivisionerna (3/F3
och 1/Fll) under dager för ett plan
en halvtimmes startberedskap och för
:1 1crsroden a v respekti ve di vision sex
timma r.

SAMTRIMNING
Ch el en för flygvapnet utger samma dag
i anslutning till aB-ordern - signaI
ledes order till berörda eskader-, f1o[[ilj
och flyg ba,oln rådeschcfer om dc nyorga
nis cr aJc förbandem beredskapsvcrksam
het tr o m den 15 juni för neutralitets
vakt. Ord tTn J meddelar vidare de av aB
faststilida bered s;""pstiderna samt därut
över v'issa grunder för utbildning och sig
ll ,litj insr. Om utbi Idningen sägs:

-

spanings flyg och bas förband också via
e, kaderchcfer, återfinns nedan. Det direkt
",mc- och marinsamverkande flyget kvar
otår under vissa chefer ur arme och ma
rin ~ ,l som tidigare - i stOrt sett cnJ'igr J
iTYGVAPEN- l\ YTT nr 4/1967 (sid
25-26) angiven indelning m m.
Underställt flygvapenchefen finns på
son1m,::nen:

Jaktflyg: - 120 jaktplan:
Svea fJvgflortilj (F8), med ordinarie
bas flottiljdepån Barkarby, flottilj
ol.l bsgrupp och rre J 9-(Seversky
Republic )- J lvisioner, inalles 40 plan
- h:irav en division frdn l augusti
på. krigsflygfält i Skåne, för ti'lIfällig
förstärkning a v jaktflygberedskapen i
syd,
• Göra flygflorrjJj (F9), med ordinarie
bas f10niljdepån Save, f1orriljstabs
grupp och en FFVS J 22-division, s:a
16 plan, samt tv~ J 11- (Fiat eR 42)
divisioner, s:a 24 plan - inallcs 40
plan - härav en division 15/7-15/8
för övningar baserad i Skiine,
•

Heinkel He 111 tyska bombplan från ca 1939--40, Toppfart ca 410 km/tim, Sju
automatvapen och upp till 2,3 tons bombias!. Vid insättandet 1940 mot England
förlorades ett stort antal. Under tiden för 1944 års Invasion var tyska Luftwaffe i
det närmaste lamslaget och frånvarande, En del He lll-plan användes då på de
sviktande fronterna i öster.

•

an f1l:s beredskdp för spaning fdn
ostkusten får upphöra.

MEDGIVEN MINSKNING
Genom andra orderpunkter medger eHer
anbefa'ller aB samtidigt bl a:
• an flygstyrkorna får reduceras så
mycket, som fonsan central utbild
ning kräver,
• an ovan nämnda för neurralitetsvakt
nyorganiserade förband s,kaU baseras
på för krigsfall I ('krig mot Tysk
land) fastställda ba,er dock får
högst en division a v Västgöta flyg
flottilj stå kvar på dep~n och divi
sionen ur Jämtlands f lygflott ilj end e
ra kv a rstå på depån ell er baseras på
krigsflygfälr i närheten, samt
• an order om beredskapstider och ori
tenreringar om armens och marinens
beredskapsökningar snarr kommer.
Den 13 juni fasrsrä Ilcr OB beredska ps
tiderna, De blir:
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i1r g,l ,l gsut bi Idning
grundläggande
(GFSU) liksom fonsa t t fl ygslagsur 
bildning (FFSU) skall fortsätta i möj
lig omfattning,
• förbanden skall samtrimmas,
• ba stj ~nst samt så långt som möjligt
" " ,.k rhå. lI stjänst skall inexerceras,
• särskild vikt skall läggas vid alarme
ringsövningar (uppträdande vid oför
modat anfa'll).
Med dc ti digare organiserade pkt- och
spaningsförbanden samt de här ovan an
givna, nytillkomna bomb- (anack-) och
spaningsförbanden fonsätter så vår be
redskaps krävande, av sror ovisshet om
morgondagen praglade neutralitet5Vakt.
•

VAR VAKT I LUFTEN
En översikt över flygvapnets på somma
ren 1944 från mitten a v juni för omedel
bar neuualitetsvakt organiserade för
b;cnd, underställda aB via flygvapenche
fen, beträffande bomb- (attack-) flyg,

Vår vakt i luften: General Bengt G:son
Nordenskiöld - flygstabschef 1/7 1936
-31/6 1942, flygvapnets chef 1/7 194231/6 1954 tillkommer främst äran

och hedern av vårt flygvapens snabba
uppbyggnad nämnda tid till en re
spekterad, krigsvärdig maktfaktor av
internationellt hög klass,

lion Overlord" i juni 1944. Spitflre Mk IX
(1942) toppfart ca 665 km/11m; SpitfIre Mk XIV
(1944) toppfart ca 710 km /11m.

•

•
•
•

Söd er manl a nds fl yg flottilj (FIl), med
en fjärrspan ingsdivision (l/FIl) bas
krigsfl yg fälr i Närke, 12 tvåmotOrig a
S 16 (Caproni Ca 313),
en fjärrspaningsgrupp ( l:a grp 2/F ll)
bas 1'7 depå Såtenas, 6- 8 S 16,
en fj irrspaningsgrupp (l:a grp 3/n 1)
ba s kr igsflygfilt i Skåne, 6-8 S 16,
a v O stgöta flygflottilj (F3) en spa
l1'ingsdi vision (3 / F3) bas annat krigs
f1vgfält i Skåne, se x SAAB S 17 och
två S 14 (Fiesckr StOrch).

Krigsbasfinband -

tr e A-ba sbataljoner

m 111:

•

•

en A-basbataljon på två krigsflygfälr
i Väster götland,

•

en A-basbata ljon p å en flottiljdepå
och ett krig sflygfält, båda i V;1ster
gödand,

•

en A-ba sba ralj on på en florriljdepå
och ett krig sfl yg fält i Skåne,

SUn ska fl yg flottiljen (F20), med o r
di na rie baser florriljdepftn Bu ll tOfta
samt ett övnlngs - och ett krigsflygfalt
i östra Skå ne, flottiljsrab sgr upp och
tre J 20 - (Reggiane R e 2.000 Falco 1)
di vis ioner, inalles 40 pl a n - hära v
31 / 7-4/8 t v~ a v di visionerna tillfäl
ligt ba·se rade med en i Värmland och
en vid Kalmar för övn ingar.

Bo mb- (attack -) flyg - 92 lä tta bonrb
(atrac k- )plan:
• Västgöta fly gflottilj (F6) , p 1 t il lfä l
li ga baser (krigs fl ygfäJr) i Västergöt
land , fl ottiljstabsgrupp och tre SAAB
B 17-di"isioner - inall es 40 plan,
• Skaraborgs fly gflottilj (F7), baser flot
ti fjde pån Såten as och ett krigsflygfä It
i Vi stergötland , flottilj sta bsgr upp och
tre SAAB B l7-divisioner - inallc-s
40 plan ,
• av Jämtl ands flygflottilj (F4), på
krigsfl yg fält i Jämtland, en SAAB
B Jl-di vision - 12 plan.
Spaning sflyg -

C<l

35-40 spaningsplan:

flyg med i n eutralitetsvakten på somma.
ren 1944? Svare t är följande:
Vår enda " tun ga" f1.ottilj enligt gäl
lande fö rsvar so rdning (1942 ~rs "för
svarspian")
Västma n lands
fl yg flottilj
(Fl), so m ditintiHs varit o rganiserad för
och utrustad me d 1930-talets och det ti
diga 1940-ralcts hu v udsakligen tysktill
verkade B J-pl an (Junkers Ju 86 K i fl e
ra ve rsio ner), '1r 1944 sedan apr il i färd
med " ombeväpning" genom til lkomst av
från SAAB suc cess ivt nyl eve rerade he l
sve n·~ ka och för tid en vi da mod ernare
pl a n typ B 18 A, vi lka försettS me d av
fh'gmotOr i Trollhäl(an skic kl ig.. fram
ställda "Svens ka Twin Wasp"-(STW C 3)
mOtOrer p& ca 1.100 hk . Med överg~nge n
till den nya flygp lanrypen följer behov
a v omskolning till och ·i nfl ygning på den
na, samt kra v på fonsatta övningar med
den ·nya typen för så väl mark- so m fly
gande personal.

SAAB B 18 A
medeltungt svenskbyggt bombplan med två svenskbyggda 14·
cylindriga dubbelstjärnmotorer typ SFA Twin Wasp STW C 3. Vapen : tre 13,2 mm
akan, bomblast ca 1 ton . Planets toppfart ca 465 km/tim .

•
•

ett ba·skompani på el( krigsflygfälr i
Jämtland, samt
,tationsavdel nin ga r e. d. på övriga ak
tuella flygfäh.

Depåförba nd, flyg v erk städer m m:
• flol(i Ijerna s depåer,
• skol förband och and ra utbildl1'in gsan
sta It cr,
• tre centrala flyg verk st äd er 111 m.
Sedan ovan skildrad organisation slut
fört s och basering intagi ts fortg år ber ed
skap för neutral ite tsvakt och kr ig samt
utbildning av personal och fö rband rutin
mä ss igt. Den sven ska civiL1 fl ygindustrins
krä va nde arbeten på kon struktion och
produktion av ~idsenlig fl ygma ter ielo d
bedrivs såsolll förut i en hårt forc era.cJ
takt.

ANGELÄGEN FRAGA
Den intresserade fr åga r sig säkert vid
lä sni,n gen av o van·s tående: var för ir i,nget
"tungt" (tvåmotorigt) bo mb- (attac k- )
Handley Page Halifax. VIII tungt
bombplan 'rån ca 1942-43 ur R.A.F.
" Bomber Command " . Planet var en
av de brilliska typer, som jämte
A.ro Lancaster och De Havilland

Den j 5 juni - den närmast a.ktuella
tiden - har antalet nya plan av B 18 A
typ ännu inte nått .hel divisions sty rka.
Först följ ande år, under första k\,artalet
194 5 är Västm an land sflottiljens "nybe
dpning" med de helsvenska B 18 A-pla 
nen ge nomförd till full numerär (el( 60
tal plan).

NAGRA BEREDSKAPSDRAG
Under sommaren 1944 märks bl a nedan
stående drag och väx lingar i sve nsk flyg 
bered skap:
• den 14 juni ställs y tterligare t vå sjö
sp:min gs plan (typ S 17 S) till marin
chefens förfogande, utöver tid iga re er
håll.na 15 (jämte reservplan ) ; de senast
tiJlförda inlemmas i 6/ F2, base rad vid
sjön Mjö rn, sy dväst Alin gsås,
• den 19 juni - seda n urrik esläget bör 
ja t klarna m m - kan jaktflygbered
skapen vid Sk~nska flygflollil jc n
(F lO) s~ nkas något, i fOrtSättningen
~
till:

Mosquito m il användes i den inva
sionsförberedande
bomboffensiven
194:}-44. Toppfart ca 460 km /ti m . Max
bomblast ca 3,6 lon.
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krig hög viktig (numera helt ofrån kom li g)
rad arluh beva k n :ng med cLirför behövl ig
till Jaktflygets, he la
speci al materiel
luftförsvaret s och ri ksför svaret s gagn.

LUFTFÖRSVARSKOMMITTE

C

en jaktrote i högsta startberedskap,
en jaktrote i fem minuters starrbered
skap,

D en ja'ktgrupp i två timmars beredskap,
allt under dager, sa mt
U

•

•

återsroden av floniljens flygstyrka i
beredskap B (s tarrberedd inom sex

rimmar),
den 1 juli

inför det nya upp sä n
rlin gsåret, det tredje efter ikrafnrä
dandet a v 1942 års flygorganisation
- oc h närmast med an ledn ing av däri
fasmäHd samtidig tiHkomst av två
nya flygflorriljer (F14 H alla nds flyg
fl o rri tj, H alm stad och F17 Blekinge
fl ygflo ttilj, Kallinge), sam t pågående
leveranser av ny fly gm at eriel m m 
fasmälJer flygvapenchefen vissa med
anledning hära v behövliga änd ringar
och tillä gg till flygvapnets från före
gående höst gäl'lan de, samfäl lda krigs
organisa tions- och beredskapsorder ,
genom ordern bestäms eller meddelas
bl a:

o

att vissa nya grunder för förvarin'g
av basförbandens krigsutrustning bn
väntas bh faststäHda,

•

gani se rand et genom dessas försorg a v
en 20 mm luftvärJ1sauromatkanon
tropp vid varde ra depån, avsedd för
medverbn i skyddet av respekti ve
flygfält, i första hand mot luftland
sättningar han anger också vissa
riktlinj er för komm ande utblldning
med 20 mm pjäserna,
den 14 juLi följer en OB-order att den
förhandsmeddelade
åtgärden
skall
verkställas.

Det sven ska jaktfl yg ets alltför ljnge
oriJlr:ic klig a numer;;r och materiellt sett
svaga kvalitet på sina hal l, särski lt vid
de efter 194 0 å rs beslut tillkomna nyare
jaktflc)([iljerna i väs t och syd Göta

V-BOMBER ÖVER SVERIGE
Redan under november 1943 ha r Sverige
gjOrt bekantskap med Herr Hitlers tidi
gare på å ret mOt EJ1gland insatta "hem 
li ga" repressalie- ell er " V"_vapen (V =
Vergeltung = vedergällning). Delar til l
två såda na av typ V 1, vi lka. förirrat si g
hit frän den tyska försöks- och utveck
lingsanstalten för robotvapeJ1 vid Peen e
munde (nordväst om Stettin), påt räffas
då nära Urlängans fyr i Blekinge och syd
Nybro i sö dra Skåne. Undet år 1944 ham
nar ytterligare ett anta l mer ell er mindre
deformerade V l :Or i södra Skåne och
östra Sm ålan d .

l.J att den dittiHs a vRoslagens iflygf.!ot
tilj (F2) uppsatt a rorped- (T 2-) divisio
nens kommande öv erfl yrrni ng
till nya
Blekinge flygflottilj (F 17) skaJl förbere
das,
O arr vi'd Kalmar .flygflottilj (F I2) yt
terligare en lätt bomb- (arra.c k-) division
(3/F12, flygplan typ SAAB B 17) och ett
nYH baskompa;ni (3/BI2) skall tillkomma,

n

att vid vardera av de fr ån l juli 1943
påbörjad e n ya jaktflorriljerna Bråvalla
flygflottilj (F13) och Upplands flygflot
tilj (FI6) nu såväl depå stab och special
division (va kt- och markurbildningsenhet)
ska ll tillkomm a , samt

~ att vid då var an de

Norrbottens flyg
ba skh (F21) 's:a rre fulltaliga ba sba taljo
ner (v arav en ny B12 3) också skall
uppsättas vid kri gs - (beredskaps-) organi
sation,
• den 10 juli anhaller flottiljchefen F4
om medgivan·de till byte inom neutr;t
Jitetsvakten mellan för band ets l:a och
3:e divisioner, av utbildning sskä l 
den 18 juli lämnas det begärda med gi
vande t,
• den 12 juli förbereder f ly gvape nche
fen tio av sina flottilj- (d ep å-) chefer
på en snart förestående åtgärd - or
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• • Den J] juni 1944 nedfa,lIer och
briserar en annan, betydligt större och
kraftigare tysk projektil av rak ett)'p tätt
invid Gräsdals gå rd , nära Bäckebo ky rka,
36 km O'ord vä's t Kalmar. R es terna (ca t vå
tOn metall m m) hopsamlas och förs till
StOckholm för expertundersökning och
försök rill rekonstruktion . Det visar sig
vara testerna a v en V 2-ro·bot. Med
sveClska regeringens medgivande förs se
dan delarna i augusti 1944 med ett brit
ti skt transportfl ygplan till StOrbritannien.

BYTE: V2:A MOT RADAR
Som kompensa,tioJ1 för denna tjänst får
vi i utbyte mot V 2:ans restet möjlighet
ti ll förmånligt inköp aven uppsättning
högmodern br,inisk luft bevakn,i ngs radar.
Efter leveran's a v de första däri ing 1ende
stationerna får materielen den svenska
beteckningen "ER typ fll" (ER = eko
radl\:>, den dhi'da 'benämninogcJ1 p
dl
radar).
Den ty sk a "gåva n från skyn" aven
felriktad V 2 -robot blir sedan under ti
den fra.m till oktober 1944 en direkt an 
ledning till a tt Sverige då kan förses med
början till en i fö rsvarsberedskapstid o ch

Hitlers fö,sta hemliga vapen V 1 :an. En
flygplanliknande , självgående robot, en " fly
gande bomb". Maxfart ca 600-650 km/firn,
medförd sprängladdning ca 1 ton, "skott
vidd" (flygsträcka) ca 300 km. Insattes mot

flygflottilj (F9) och Skånska flygflottil
jen ( FlO); vilka båda p g a d.dande av
sp~r rnin g oc h länge alltför svag inhemsk
flygi ndu stri endast kunnat förses med
inte fullt toppmodern a, från Italien so m
en nödfallsutväg inköpta plan - ävensom
ef terh and allt mera brännal1de frågor om
luftbev ,lkningens och luftvärnets ställ
n:ng, organi sation och utru stntng m m,
leder 1944 bl a till:
•
att Oll den J aNgli$li från flygvapen
chefen info rdrar nam nupp gifr på per

sonal ur flygvapnet a'N ingå i en bli
\' ande, OB direkt understä lkl luftfär
svarskommille; i OB-skrivelsen kon
stateras

•

•

•

•

mål i södra England. Bekämpades efterhand
framgångsrikt av jaktflyg och luftvärn m m D
Några V 1:or hamnade i slutet pä 1944 av
misstag i södra Sverige. Nedan resler aven
kraschad V 1-robol.

den 26 juli utger OB nya, något lät
tade bestämmelser för st ridsberedska
pen vid flygbasförsvaret, vissa staber

•

den 1 augusti upphä ve r han sina krav
på flygplans stän diga, sp ridda och dol
da uppställning på basernoa, denna
skall tills vidare bara vara förberedd
och kunna intas sex timmar efter ny
order,
den 5 augltsti beordrar han viss änd
ri'ng i de för spani'ngen över södr a Os
tersjön gä llande grunderna - fr o m
den 7 august i skall det flyg vap ench e
fen direkt understä llda, i södra Sve
nge
baserade
fjärrspan·ingsflyget
(3/Fll, pla.n- typ S 16 Caproni) med
sitt ordinarie uppdrag att fjärrspana
i området ned till tyska nordkusten
vid O stersjön också förena uppgiften
att övervaka ett nordligare område,
den s k Born1holmsförrrängningen m m,
vilket förut ålegat en i trakten av
Karlskrona baserad sjöspaningsdivi
slOn (4 /F2 ).

m m,

i övrigt,

att Sveriges luftförsvar - däri sjä lv
fallet inräknat främst jaktflyg, jakt
stridsledning och luftbevakning - ime
kunnat följa med i den snabba ut
vecklingen efter 1942 (å ret för se nast
fastställd förs varsordning); anledning
arn. därtill har varit främst vårt av
skilda läge , avspärrningen från nöd
vändig import, allt för snäv "anslags
ram" o d.
att vi därför ifråga om luftförsvar år
1944 befinner oss avsevärt i efterhand
i förhållande till redan i dåtidens luft
kri gfö ring vanliga anfallsmedel och
an'fallsmetodcr,
2tt effek tiver-ing är nödvändig, om
sven skt luftförsvar ska ll kunna fylla
sina upp gifte r i krig, samt
a tt den tilltänkta utredningen främst
bör syfta till sådan effektivering, i
tekniska, tak riska och organisatori ska
hä nseenden.

Den 11 augusti ti·llställ er fly gvapenche
fen OB begärd namn uppgift. Den inne
bär,
•

•

a tt till flygvapnets representanter i
kommitten ut se tts dels stabsche fen i
3:e flygeskaderns (E 3) stab, då varan
de majoren, numera ge neralm ajoren
Lennart Peyron, del s en officer ur
fly gförvakni ngen, beordrad för varje
fall, för närmast akt uell förvaltnings
fråga.

r juni 1945 framlägger luftförsv ars
kommitten Sitt bl a för flygledning
ens orient ering utarbetad e, preliminära
betänkande och förslag till åtgärder i
femår sperioden
1947/ 48-1951/52
p~
lufr föpsvarets områden.
BEGYNNANDE AVSPÄNNING
Mot slutet av juli 1944 blir det all tmer a
klart att den omedelbara faran för Sv e
riges del min skat. Detta främ st till följd
av de stora, nya motgångar, vilka i väs
ter och öster mÖtt Tysk land. D e n militä
ra lä ges utvecklingen i Finland tycks ock
så tyda på en åtminstone tillfälligt mins
ka·d fara. De svenska beredskapsåtgärder,
, om följer på slutet a v sommaren, vars
lar i flera fall om kommande avspänning.
Bland de som gäller flygvapnet må näm
nns:

•

PLAN FÖR LÄTTNADER
Den 25 augusti godkänner regeri'ngen en
av OB upp gjord och inlämnad plan för
beredskapsminskningar. Om denn·a kan
namnas:
•

•

OB räknar med att viss beredskap bi
behålls, bl a m h t fara för militära
förvecklingar nära Sveriges gräns,
t ex i samband med en komm an de
finsk-r ysk separatfred, fara för fort
satta neutraJitetsk rän.kningar från luf
ten, möjligheter till incidenter m m,
vid fly gva pnet erfordras fortsatt be
redskap vid främ st jakt- och span,ing's
flyg, enligt en redan den 24 august·i
flygvapenchefen av OB till ställd skri
vehe.

T denna har gången i beredskapslättna
derna skis sera-rs 5å lun.da:
•

antalet kr igsorgan iserade förb and m m
skal l minskas efter hand, enli gt senare
order,
• beredskapsgra derna sänks så lunda:
en jaktrote vid var dera F8 och F9 samt
en ja-ktd i'lis ion vid FlO under dager den
högsta starrberedskap som är möjlig utan
onödig materielförsli tnin g,
C en fj ärrspanin.gsgrLlpp FIl p~ vardera
västkusten, sydkusten och ostkusten från
gryningens början ti·11 två timmar före
sky mning en<s slut med ett plan ur vardera ~
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gruppen en hal Vtlmmes startberedskap,
å terstoden i sex timmar s bered skap,
D krisgorganiseradc staber och förband
i övrigt 24 timmar s beredskap ,
L 21 april - l augusri 1944 utfärd ad e
övriga order a v beredskap snarur upphör
I en flertal fall a tt gäl la.

genom fram gå ngsrika finska f1yg - och
markoperationer. Omr å dena kring Tor
ne älv ir i hö gs t a grad krigsskådeplats
pJ den fin ska sidan. De ret irerand e ty s
karna tillämpar hänsynslöst brända jor
dens Llktik. Bebygge lse, odlJngar, andra
eko no mi ska och kultur ella. värden öde
läg g~

Den 29 augusti låter OB ut sä nda be
stimmelse art d en för viss spaning till
södra Skåne förlagd a di visio nen ur OSt
göt a flygflottilj (3 / F3) tiden 12-16 se p
tember skall deltaga i en fälttjänstövning,
oJ,dnad inom I:a militäromd.der.

OMBASERINGAR MOT NORR
5i$t,t de len a v k riscn, i sep tember-okto
ber 1944, bli r de mest framträd8.nde dr a
gen i flyg vapnets verksa mh et och för
sV:lrsberedskap:
•

del> en viss sbrpning, med ombase-

genom brand och sprän gningar. D e

svenska åtgärderna fö r att hindra kri
ge ts spr iJ.l nde till svenska sid a n bli r i
vad rör fl)'get de föl jand e:
•

Jen 19 septe mber ger OB order om
beredskapsstärkningar i norr och vissa
samtidig .l bcre dskapslJttnader i mel 
ler st,l oc h sö dr a Sver ig e; ordern inne
b:,r bl a:

. ~ en

jak tdivision ur Svea flyg flott ilj
(3/H, f lygplan J 9) jämte erforderligt
basförband skall sna rast baseras i Ovre
Nor rlan d, med uppgift att avv·isa ncu
t r<11 itc tsk rä n k n i ng" r,

F3 med !l.rra SAAB S 17 L och ett S 14
plan - krig so rganiserat und erställa s nyss
nämnde befälh a vare ur ar men.

NYA ÅTGÄRDER
Or dern bestämmer vidare att O B-ord ern
a v den 10 ju ni 1944, som utfärdat s efter
den väsu ll icrade in vas ionen ö ver Engels
ka kanalen, oc h gäll t organiserandet av
\·i»t bomb- (a rr ac k-) fl yg och ko mplette
rande span in gsfly g för utök ad neutral i
tet svakt i söd e r och väste r ,ka ll upph öra
att gäll a . Ätgirderna i fortSättningen blir
närmast bl a:
• den 20 september utger flygvapenche
fen vissa a v det förutnämnda be
tin gade, nä rmare verkställighetsorder
mm ,
• den 25 se ptember, sed an reko g nose
r inga r vi sat ;m det för spaningsdivi
sionen ur F3 (5 / F3) påtänkta fly g
bitet vid Bod en p g a påg~c!lde ar
beten bli vit obr uk bart, fa stställer flyg 
v.1p t n('h cfen - efter or ie ntering t iil
bl a försvarsstabe n om sitt bes lut 
att förbandet skall förläggas till det
und er beredskapstiden an lag da, ny a
fl ygi:1 !tet v id Kalix (ca 70 km OSt
n o rdost Bode n) ,
• d en J oktober in le der den till One
No rrland (ör neutr aJitetsvakt omba
se radc jaktdivisionen - 3/ F8 - sin
vcrks,1!11hct; d enn om fa ttar bl a jakt
skydd !it 5 /F.1 f dl n Kalix utg ående
spaning nordostlIt mot Torne äl vs
gränstrClkter;
uppdragen
fortsätter
varje fl ygba r dag och verkställs i
allmänhet rote vis.

TYSK BESKJUTNING

Finsk trupp, beväpnad med tungt, finskkonstruerat antitankvapen, kämpande mot
fiendens stridsvagnar. När tyskarna drevs ur Finland använde de sig av den brända
jordens taktik, bl a vid det totala utplanandet av staden Rovaniemi.

•

ringar och flygningar med till Ovre
Norrl and förflyttat jaktflyg och ' pa
ni n gsflyg, orsaka t av i b örjan pa sep 
tember inträdd, Finland av sin över
m ä ktige g ranne i ös te r Sovjetunio nen
påt vi ngad brytning med landets i kri
ge t allie rad c, de t nu sv iktande Ty sk
la nd,
d els en större Hygv apen övni ng i mel
ler sta Sveri ge "Flygvapenövning
1944" till v issa delar geme nsam
med styrkor ur arm en oc h marincn.

KRIGET PÅ NÄR HÅLL
Från den 15 september råder krigsti l lstå nd
mellan Finland och Tyskland. I norra
Finland kvarvaran·dc , men vikande t yska
styrko r dr ivs med kraft bort åt nordv äst ,
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r i första han d skall Norrbottens f1y g
bJ sk ars (F21) depHl ygJ'ält Ka llaxh eden
vid Lu lea urny ttjas som bas, en komman
de omb a,c ring till Kiru na i Lappland
sbll förberedas,
d,ivis ion en skaH under dager med
en rot e hålla den hög st a startbe red skap
som dr möjlig utan onödi g materielförslit
ning, återstOden a v förbandet sex tim
mars be re dskap,
utö,'er sedan 19 39 ti ll Ovre Norr lan d
förla>(d .nmc-span'ingsg ru pp ur Ostgöta
flygf lotti lj - " S~rp vI/r)" - ( nu me d
t vå pla n SAAB S 17 L och ett av ty p
S 14, F ieseler StOr ch), underställd mil i
tärbefä lhavaren
Vr:e
militärområdet,
skall nu ~' tterligare ett annat spanin gs 
förband en arm cspan ingsdivi sion ur

Flyg\·e rk.a mhcten i O vre Norrl a nd leder
till ö nskat resultat. Den tyska rcträtten
åt nordväst fö ljs, ö\ervakas oc h ko ntrol
lera s fr~n s ve nska sida n. Trots beskjut
ning från luftvär n och ty ska plan inträf
far inga fö rluster. Sedan de fin sk- t yska
striderna ÖS ter och nordöst Torne älv un
de r oktO ber-november 1944 vi a Tomcå
och 1I1uonio förflyttat s 111
Norge,
om ba seras dclar ,lV det i Vä sterbotten för 
lagda sve nska j<1 kt- och sp a ningsfl yg et
till Kiruna i Lappland, närmare vå r vä st
ra land gräm.
• "F1ygvapenö\<n·ing 1944", en av den
för st:1rkta för sva rsberedskapstidens störs
ta och lä rorik,1 \!.c, skall refere ras i ett
komm a nde nu m mer. Den blev en god mä
tare på den kra fti ga och betydelsefulla
utveckl ing, som flygvapnet geno mgått se 
dan de första beredskapsh en 193 9-1940.
Detta främst tack vare en m!l.lmedveten
och ski cklig ledning, so m sedan juli 1942
utövats av flygvapenchefen, ge nera'l
löjtn ant, sedermera ge ner al Bengt G :son
Norden skiöld - biträdd a v kunn iga och
energi sk a medarbetare. Vissa utomstå en 
des motstånd har med kraft övervu nnit s
och värdefu llt stöd lämnats av anslag s
beviljande stat sin'Stanser m fl.
•

