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BEREDSKAPEN
Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

MajkriS e n orsakas - som i vårt nr
1/ 1966 nämnts av Nazi-t y sklands
med efterhand stigande skärpa fram
förda krav på transitering av sin krigs
m a teriel m m på svenska järnvägar,
n ä rmast till Narvik i norra Norge . Den
tyska styrkan där under general Dietl
ansätts hårt av brittiska och franska
krafter. På grund av Sveriges avvisande
av de tyska kraven inträffar en skärp
ning i vårt förhållande till Hitler ända
därhän, att fara för omedelbara tyska
anfall direkt utsägs i telegrafiska sven
ska högkvartersorder. Krisen föranleder
vid alla våra försvarsgrenar högst a grad
av beredskap. Majkrisens höjdpunkt 
den 18 maj, när ett officiellt svensk t ne
kande svar avlämnas i Gerlin - och da
ga rna närmast efteråt passe ra r dock
utan tysb angrepp. Hitler h;lr satt i
gå ng andra o:h s tö: re krigsh ändels e r
län gre i söder - 'der Feldz!lg im Westen'
mot Hol la nd, Beleien, Frankrike m m .
Trots sina ho ~els er och tCl:PPsilmman 
drag nin e;u mot Sveriges västg räns för
söker tyska rna dess b ä ttre in te a tt med
vapenmakt driva igenom s in a krav p 3
tt'i1llsilcr;ng. Läget förb lir dock spä nt
ocl, den s VE'n ~ b beredskapen mycket
hög.

e n e fter den andra Den re videring av
Sveriges opera ti va försvarsplanering,
som s tändigt pågår, har i början av maj
res ult e rat i nya högkvartersorder. Fö r
flygv apnet gä ll er då:
• Vid anfa ll fr å n Norge -h åll e t ska ll
flygeskadern - che f dåvarande fl yg
stabschefen, övers ten Bengt Norden
skiöld - stödja 2:a svenska armekårens
kraftsamling
i nordväs tr a Dalsland
och sydvästliga Värm land samt över 
vaka svertska västkusten och området
n är m as t n orsk.:! gränsen.
------------------------------~,

FL YCV APEN -NYTT ku nde i s;tt
nr 1/1966 bl a kOl1sta!'era - att
frlln den 21 maj 1940 - dagen
fö,- det märkliga sammanträffan
det vid sve nsk-norska gränsen
nordväst om Storliens jämvägs
station mellan väl' OB general
T h ö l' 11 e II och tyske generalen
von F'alkenhorst, OB för
de tyska slyricorna i Norge - en
viss avspänning inträder i förhål
lande t
T yskland-Sverige.
Det
fll~f5 1,; också, att läget likafullt
förbl ir spänt ända till den 10
juni, dagen efter de s/r idande
nO:5ka styrkornas ka pitu la t ion.
l d ett a avsnitt ges dels ett
sammandrag av majkrisen, sådan
Som flygvapnet fick uppl eva den,
dels nagra drag om de ss följd pr
o ch viktiga åt g ärder för T'ar f ör
<;va rs grens stärkande under ti den
n!irma ;:! efter deJ) av "klit k rigs
fara fyll d n krisen.

KONSTANT KRIGS HO T
Genom hela Varkri sen 1940 får vi le v:!
under ett så Gott som konstant h ot av
ett tyskt anfall när sOm hel.st. T idigare
har skildrats hur upprepade rappor ter
till OB och st a tsledning om tyska för
beredelser, f r:i m s t fr å n Norge-hållet,
föranlett den c na be r edskapsskärpning
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• Vid mot Skåne riktat anfall ska l.l
samma flygeskader medverka i l:a ar 
mekårens försvar , med särskilt stöd åt
kraftsamling vid Oresund . Den skall
vidare övervaka havsområdena kring
södra Sverige och de angränsande län
dernas (Danmarks och N o rdt yskiands)
kuster. Ett par fl yggrupper ur F3 , r e 
dan baserad e i Skåne (en m ed S 6. en
med J U-plan ), ska ll und ers tä lla s arme 
kårchefen vid eve ntu e llt invasionsför
sök.
Noteras b ör h ä r, a tt fl yg vapnets vå 
ren 1 940 så ans tr ängda fl ygmat e riel
läge inte anses medge a tt avde la fl yg
varken till armens Jämtlandsgrupp el
le r till dess Ovre Norr landsgr upp . Be
tänkli g t bl a d är för, att tyskarnas 'We
ser-iibung' i N orge i maj 1940 drar sig
allt lä ngre n orru t. Det cen tr ala kravet
på möjlighet till insätt an de av allt t il l
gängligt opera tivt flyg samlat, där det
mest behövs, går dock före lokala be
hov.

HOGSTA BEREDSKAP
Den 18 maj, när (som ovan i förbigå
ende omnämn ts) de t nekande svenska
s varet på tr ansi terin gskrave n avgivits i
Gerlin, kommer OB:s order om högsta
sve n ska stridsberedskap. För flygeska
d ern m manbdailes följ3 nde:
e tun ga bombflyget - ca två B 3
divisioner Fl mei huvuddelen på Väs
te ras -I-I ii ss lö och en di v ision ra Stock
h o lm-B ro mm a ; fyr a tim bereds kap för
bo mbfö re tag , s trid s ladda t m e d 50 eller
12 kg-bomber : övrig del av Fl sex
ti m bereds kap.

...

LATTA BOMB (ATTACK-) plan
B 5 (Northrop 8 A-l, licens
byggda av SAAB) ur F 4 på
uppdrag över Frösön och Stor
slön i Jämtland. Under 1941 till
delades även F 6 denna flyg
plantyp. Fart ca 330 km/11m.

• lätta bombflyget - en B 4-division
F4 på Frösön (Jämtland) och en B 4
division F6 på Karlsborg; en grupp ur
f4-divisionen två tim beredskap, övriga
sex tim; samtliga med 50 eller 12-kg
bomber.
• jaktflyget - en J 9-grupp och en
J 8-division F8 på Stockholm-Barkar
by, en J 9-division f8 vid Trollhättan,
en rote på vardera basen från dagning
till solnedgång 30 min sta rtberedskap
för jak tflygning; övriga sex tim bered
skap,
• fjärrspaningsflyget - 4/ F3 på Ljung
byhed (3-4 B 3 och ett flygplan 'P 5',
typ H a ndley Page) , under dagen två tim
startberedskap för spaningsuppdrag; d i
visionens återstod sex tim beredskap,
• basförbanden (fem basgrupper och
en stationsavdelning) - klara att efter
order betjäna mell a nlandande flyggrupp
senas t en timme efterå t och division el
ler flottilj efter sex tim,
• eskaderstaben, flotti lj s lc\be r och flyg
förbandens m arks tyr kor - transportbe
redda 24 bm efter order.
• alla flygbaser - skärpt stridsbered
skap för där befintligt :l.yg, basförsvar
(luft- och mark-) m m .
för till marinsamverkan avdelade för
band gäller bl a:
• l / f2 (torpedflygdivision med T 2
plan) ombasera r 19 maj fr ån sin tidiga
re bas Lindarängen (Stockholms dåtida
civila sjöflygplats) till en av flygför 
valtningen fä r digst ä lld ny, mili tär sjö
flygbas på G å lö, sydväst Dalarö i s kär 
gården; rutinmässig ilvspaning därifrån

av norra och sydöstra Ostersjön.
Spaningsresultaten den 18 och 19 maj
blir negativa. Intet i görningen. Jakt
flyget Tro.llhättan avvisar ett tyskt plan
över Bohusläns skärgård och verkstäl
ler i tryggande syfte patrullering över
ett ur tysk synpunkt kanske lockande
invasionsmål - hamnstaden Göteborg.

Den 19 maj in träffar vid 4 / F3 den i nr
1/1966 i korthet omnämnda episod, som
resulterar i B 3-nödlandning för motor
fel på ett tyskt m ililärt flygfält, på
VVest-Dievenow på ön VVollin , ca 60
km nordnordost om Stettin . Planet får
behövlig teknisk hjälp och dess besätt 
ning ett gästfritt bemötande. Man blir
inte dess mindre mer än glad när h em
färd omsider kan anträdas - den 29
maj

BEGYNNANDE AVSPANNING
Vid månadsskiftet maj-juni 1940, ef
ter Dunkergue-dramat vid Engelska ka 
nalen den 29 maj-4 juni, och ännu
mer efter den 9 juni, n:~r Norges arme
general Ruge kapitulerar för tysk över
makt, börjar en mera markant avspän
ning i den svenska beredskapen, främst
vid en del armeförband. Det blir dock
ingalunda någon hel avspänning. Over
raskande vändningar i fråg:! om de
krigförandes utspel är all t jämnt möj
liga.
Efter den 30 juni - sedan alla strider
i Norge sedan ett par veckor upphört
- gå r sv en ska regeringen med på de tys

ka, fortsat ta trilnsiteringskraven, " i
fredens intresse" . Kort förut, den 29
juni samt efteråt, fram till den 12 juli,
kan svenska högkvarteret utge närmare
bestämmelser för dels transitering ge
nom Sverige av tysk krigsmateriel m m,
dels "permittentresor" fram och åter på
svenska tåg för tysk, till Norge förlagd,
militär personal. Det säger sig självt alt
de ovan angivna eftergifterna för Hit
ler - tysklands krav 1940 föranleder stark
kritik och bristande tilltro till svensk
mot s tåndsvilja. I Norge skapar de en
h:itsk stämning mot Sverige, som något
minska " vid krigsslutet och först nu
- tjugofem år efter den ak tueIla tiden
- synes vara på väg att försvinna.

ETT NEJ

=

KRIG

Enligt en av UD år 1945 i Stockholm
utgiven vitbok om "Sveriges förhållan
de till Danm a rl< och Norge under krigs
å ren
skulle ett fortsatt nekande
svenskt sv a r på de tyska kraven ha
medfört " tyska åtgärder mot Sverige,
vilka med a ll sannolikh e t varit likt ydi
ga med krig". Är 1943, då Sveriges s tyr
ka och förm åga a tt motstå tyska
maktspråk hunnit ök a s högst avsevärt
oö dessutom de tyska motgangarna på
krigsfronte rna börja t hopa si g, blir det
dess bättre möjl igt för Sve rige a tt ensi
digt s äga upp sina " avtal" med Tysk
land a v 1940.
Sedan i s/lAt et av maj vissa n ya OB
bes tämmelse r ut färdats om "Bered
s ka p;o; g rad erna I-III ", avse dda att möj
liggöra en snabb b er edska psanpassning
efter lägets växl ingar . och den lägsta
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Ital;enskbyggda Capron; Ca 313
(B och S 16) anskaf!ades ; över

e tt BO-tal 19'10-41 ; stället för
uteblivna
beställningar
'tran
USA, Frankrike, Holland och
Tyskland. Planet tillfördes F 3.
F 7 och F ". Typen kasserades
1945. Maxfart 440 km/tim.

[n beredskapsrote J 20 ita
lienskbyggda Reggiane Re 2000
Falco I :0_ Denna flygplanstyp
fyllde i slutet av 1941 och under
1942 efter förmåga flygplanbe
hovet vi d nyuppsatta F 10_ J 20
toppfart låg på ca 500 km/tim_ ~

graden därav anbefallts, kan 08 dagen
efteråt - från den 23 maj beordra en
viss minskning
svensk strategisk
flygspaning , i sydost, söder och väs 
ter. Den 10-11 juni följer högkvarters
m fl order om en del andra beredskaps
minskningar. Bland annat kan då an
ordnas en samövning i västra Ostersjön
mellan fl ygeskadern och kustflottan. Ett
20-tal flygplan B 3, ett P S och ett Tp
3-plan (tvamotorigt "De Havilland Dra
gonfly"-stabsplan) deltar. Man övar
spaning mot sjöstyrka och anfall mot
fartyg i sjöstrid. Vid samma tid omba
seras fjärrspaningsflygets svaga och
provisoriska 4/F3 från Skåne till sin
dåtida fredsbas Malmen i Ostergötland
Förbandet skall utökas från en till två
grupper B 3.

förberedda tysk a invasionen i Storbri
tannien, deras operation " S ee- löwe",
måste inställas.
Hitler fullföljer i stället sina hösten
1940 mognade planer på ett annat även
tyr
operation "Barbarossa", och
ombaserar under hösten 1940 och vin 
tern stora delar av sin krigsmakt, inte
minst dess flyg, ös terut Ar 1941 vid
midsomm a rtid rullar det Hitlerska an
fallet på "förb undsbrodern " Sovjetunio
nen igång. Det vågspel e t får i sinom
tid återverkningar på vår flygberedskap
m m. Till dem återkommer vi i ett
kommande nummer. Låt oss nu se på
ett och annat av det som sig ef te r
Vårkrisen 1940 " i Sverige tilldra g it
ha ver" .

VARKRISENS FOLJDER

TYSKT LUFTNEDERLAG
Vårt flygvapens fortsatta, tämligen h ö 
ga beredskap pågår genom hela som 
maren in på hösten, fram till den 1 ok
tober 1940. Då har ty skarna nödgats
noter a s itt första avgörande nederlag
i det andra vä rldskriget, i sitt försök till
nedkämpning av britternas Royal Air
Fo rce, ett oundgängligt, nödvä nd igt
vil lkor för deras plane rade invasion på
Albions öar . R A F:s Fighter Command
- det br ittisk"- jaktflyget - har i au
gu ,ti - septem ber 1940 framgangsrikt
avvisat
tre
numerärt mångdubbelt
Ö\I,;:.igsna tyska luftflottors luftoffen
siv och hemfört en lysande seger i
krigshistoriens hittills största och be t y
delsefullilste serie av luftslag - "The
Battle of Britain". Den planerade och
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Den av latent krigshot präglade tid,
som vi upplever våren 1910. medför en
mängd my cke t långtgå ende, krävande
och kostsamma följdverkningar. De an
sluter sig både till vad statsmakterna
redan 1936 beslutat och vad de senare
i februari 1940, på hösten 1940, våren
1941 och efteråt finner sig nödsakade att
reglera ri ksdagsvägen. Också des sa be
slu t följda av nya beslut om stärkande
av vårt försvar. De mest fra mträdande
ligger pa organisationens och flygmate
ri "I "ns områ den.
På organi satiol1s omrlldet mär ks när 
mast å tgärder i ans lutning til l 1936 ,Jrs
redan a v den riksdagen sjä lv vid anta 
gandet som o tillrä ckligt i f ra ga om flyg
betecknade försvarsbeslut. Här gäller
det främst at t snabb.:If€ än vad som 1936

avsetts forcera den fortsatta uppbygg
naden a v 1936-1938 påbörjade flygflot
tiljer. Man måste också påskynda upp
sättningen av först 1939-1940 igång
satta. Dessutom har tillk omm it uppgif
ten a tt nyskapa de vid 1940 års vår
riksdag i februari beslutade två ny a
jak tflottiljern a och två nya spaningsdi
visionerna. Från den 1 juli 1940 skall
man ha sa tt igång med dessa. De ::i r
F 9, FlO, 41F 3, och 4/F 2. Slutligen
gäller det att utform a och utverka fast
ställelse
av
organisation, materi el,
anslag, personalstater, baser m m för
det större och starkilfe flygvapen, om
minst 13 flygflottiljer m m, som skisse
rats i OB:s 13 april-direktiv 1940 (s e
nr 111966, sid 12). Detta blir den 8 au
gusti 194 0 komletterat med ett V P M
till försvarsmini ster n om fortsatt kon
so lidering och utbyggnad av flygvapnet.
Här gäller det att förmå statsmakterna
att handla snabbare än vanligt, att från
gå den s k nådiga tågordning en och
fatta beslut av stor räckvidd redan hös
ten 1940.

MATERIELBRISTER
Pa materielsidan giiller det att snabbast
möjligt råda bot för de stora brister p3
krigsdugliga moderna flygpl an, flygmo
torer, utrustning m m, vilka uppkommit
till följd av mangårig anslagsnjugghet,
exportstopp för i europeiska länder be
s tälld flygmat er ie l och amerikan sk t
" embargo" på Sveriges i USA be ställda
och bet alade, till över 300 moderna
krig sf lygp lan uppgaende, väntade leve
ranser. Även inn efattande ungef~-jr lika

många moderna flygmotorer till plan,
som man beräknat bygga i Sverige, ut
r ustning ocn reservdelar m m. Det
gäller också a tt snarast skapa ersätt
ning för d e också i USA inköpta och
kontrak terade
till verkn ingslice nsernil
m ffi för tillverk ning här av flygp lan
oc h motorer samt de övriga underlagen
för den svenska flygindustri , vilken
beräknats möjliggöra upps ätta ndet av
1936-1940 beslutade od, planerade
flygförband. Ett OB-PM den 8 augusti
till statens industrikommission ang er
rik tlinj erna .
Man står alltse. inför den stora frågan ,
h ur Sve rige med egna medel skall få
igån g en tillräckli g t stor och leverans
duglig egen flygindustri, a v behövlig
konstruktions- oc h produktionskapac i
tet. Resultatet - fullföljandet av 1939
års avtal om suc cessiv 50 proc ökni ng
och sen are, efter långa förhandlingar
och riksdagsbeslu t den 19 december
1940 tv å nya, s k ramavtal mella n sta
ten-fl ygförvaltninge n och flygindustri
en SAAB, resp Nohab Flygmotorfilb
riker AB om nya stora utökningar 
blir grunderna för den kommande ut
vecklingen. Staten förbinder sig att
enligt en 6-årig plan från den svenska
flygindustrien köpa produktion mot
sva rande över 1.300 krigsflygplan och
nära 350 skolflygplan. Dessa siffror kan
jämföras med i 1936 års försvarsbeslut
bestämda ca 260 krigsflygplan och 80
skolflygplan. Av de i ramavtalen 1940
upptagna flygplanantalen sktdle å rligen
ca en sjättedel ersättas genom nybe
ställningar. Dece mberbeslutet 1940 av 

ser också att efter de sex å ren ånyo
förl änga avtalet med den sv e nska indu
strien och ensa mrätt för denna att sälja
flygplan och flygmotorer m m till flyg
vapnet, reellt sett.

ITALIEN EN NODUTVAG
Nämnda långsiktiga ramavtal med deras
" ru Il ande" m a terielersättningsprogram
ocn den tids-, kos tnad s-, p e rsonal- oc h
arbetskrävande proceduren hos industri
företagen själva, för den svensk a flyg
indus trien s utökande och förbättrande,
kan dock inte troll a fram behövliga
nya fly gplan och motorer omgående.
Andra utvägar måste också försökas .
Till följd härav skapas den helsvenska
J 22:an, 1940-talets i flygförvaltningens
egen regi framtagna, av Bo Lundb erg
konstruerade och vid en nyinr ättad,
egen flygverkstad producerade, för ti
den goda och högklassiga jaktplan. I
stället för USA nödgas man vidare alt
som enda återstående utländska utväg
anlita Italien som "s nabb le veran tör " av
fJy gma teriel.
Typerna J 11 (Fiat CR-42), J 20 (Reg
giane Re 2000 FJlco l :0) och 16 (Capro
ni Ca 313) från de italienska fabrikerna
ger så småningom en del möjligheter
att i nedan nämnd ordnin g fylla de
brännande flyg pJanbehoven vid F 9, F 3,
F 10 och vid 1941-42 nytilkommande
F 11. Att den i det rådande nödläge t
köpta it alienska flygmaterielen tyvärr
snart nog visar sig högst bristfällig och
förlustbringande är känt. Detta behöver
därför in te ut veck las närm are här. Ett
par trots importspärrarna av flygförvalt

ningen lyckligt gjorda flygmotorköp fran
Frankrike (ty skt krigsbyte) och Italien
skapar möjlighet att ge " C-typen" av
en del hos SAAB nykonstruerade och
nybyggda enmotorsplan typ 17 (8 17,
S 17) behövlig kraft i nosen .

VAD 1940 LARDE
1940 års krise r har kanske mest av a lla
försvarsberedskapstidens mån ga !<xi ser
blottat vårt dåtida flygvapens, av för
hållanden utanför detsamma vållade
svag het er och brister. De belys er ocksa
värde t av a tt äga ett flyg, som det oak
tat in ger respe kt. Man finner också
den tiden på vägar, som till s lut skall
leda till ett starkare flyg. Ett starkare
flyg än det 1940 befintliga hade emel 
lertid då s tärkt våra statsmakters strä
vanden och förmåga a tt motsta HitJer
välde ts krav. Ingen kan säga , att ett
såda nt starkare svenskt flyg kunnat
garantera hundraprocentig framgång i
en kraftmätning . Man torde dock kun
na lltgå från , att det skulle förstått att
bita ifrån sig med samma mod och se 
gervilja . som 1940 präglade det brit
tiska fly gets och folkets till en början
skenbart utsiktslösa , men snilrt nog
segerrika kamp för li v, frihet oc h obe
II
roende .
RÄTTELSE : I föregående nr av FV-nytt
(1/66) insmög sig tyvärr ett trycktekniskt
fel på sid 15, upptill i högra spalten.
Där stod att läsa om 'ett tyskt/svenskt
sammankopplat (detta ord dessutom
utan citationstecken)
stabståg ... '
Det reella förhållandet var emellertid
något annorlunda . Det var nämligen två
tåg - ett tyskt och ett svenskt - som
uppställts vid gränsen , men på var
s i d a därom och med ett tjugotal me
ler emellan!
('le e;s 11 m)
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