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• FLYGVAPEN-NYTT fortsätter här skildringen av de allvarsmätta
de händelserna på flygvapnets" beredskapsfronter" under det kritis
ka året 1943. Vi inleder med "Sommarkrisen 1943" , beredskapsför
stärkningarna inför uppsägandet till augusti 1943 av 1940 års tran
sitoavtal med Tyskland, "ensidigt" genomfört av vår statsledning. 
Därefter följer en parallellredogörelse för vår stora"F I Y g v a p e n 
ö v n i n g 1 943" (beredskapstidens största) och de med dennas 
upptakt och förlopp samtidiga, stora beredskapsförstärkningarna till 
så gott som hel mobilisering. • • Efter ett sammandrag av öv
ningsskedenas ändamål och väsentligaste förlopp behandlas den i 
slutet på augusti 1943 påbörjade återgången till lägre beredskap 
samt det för alJ personal ute på förbanden ganska överraskande, 
tvära avbrott däri, som vållas av "Septemberkrisen 1943". En kris , 
som orsakas av plötsligt skärpta, hårda tyska åtgärder den 28-29 
augusti i vårt ockuperade grannland i syd - Danmark. ••• 

Av överstelöjtnant NILS KINDBERG 

Sverige söker R. A. F.· 


I ju n i 1943 - för~ midsomma r - an
ses Iiger inre mera oroande än arr en 

ridigare på å rer, a v cm ril l slute t på 
senso mmar en p!anerad större samövnin g 

mel lan Krigsmaktens samtliga försvars
gren~r - kallad Försva/smaktsövning 
allr ;dmt skal l förberedas. Kr igsorganise
rad e ledn in gsorgan och fö rband sbl! del 
taga . AnJra enheter kan bli nä ra berör
da. 

Den 22 juni utger chefen för flygvap
net i ansl Ut ning till OB :s avs ikter och 

dire kt iven preliminär oriemerin g- till un
derl ydande chefer m fl, om tala nde att: 
• 	 en förut varslad, scor försvarsm akts 

övn ing und er OB:s egen lednin g är 
planerad till omk ring månadsskifte t 
september-oktOber 1943, sam t att, 

• 	 en "FJygvapenövning 1943" ledd av 

fl ygvapenchefen skall hå llas i senare 
delen av september, före OB:s öv

ning. 

FRAMFLYTTNING 
Sommarens Stora händelser på kri gets 
fromer uranför Sve rige och den här hem

ma överskuggande händelsen - der 
svenska upp':lgandet a v 1940 års transi
toavtal med Tyskland - rubbar d oc k 
cirk larna. Den pl anerade försvarsmakts
övnin gen måste insrällas, flygvapenöv

ningen t idigareläggs och kombineras med 
en del samövningar mellan fl ygeskadrar

na och vissa arme- och marinstyrko r. 
Den påbörjas samtidigt med en till slu

tet av juli an befalld beredsbpsskärpning 
och d å imagen krigsbasering med det d å 
i det när mas re helt -krigsorganiserade 
fl ygvapnet och övriga försvarskra fter. 

Beredskapsö kning arna och därmed nä

ra sa mhörand e, krigsmässiga övninga r 
und er sensommaren och början på hösten 
1943 blir också så nära förenade med 
varand ra - både under själva verkstäl
land er och senare i d eltagarnas m inne 
att de i försvarsberedskapsridens histOr ik 

brukar omnämn'as såsom ett enda StOrt 

gemensa mt begrepp, sammanfattat i nam
net " Fl ygvapenöv ning 1943". 

För enkelhetens skull skall dennas hän

delseförlopp före den efterföljande 
"Septemberkrisen" - nedan ski<ldras 

a vseende på: 

• 	 förberedelserna till ca 15 juli, 
• 	 beredskapens stärkande och de för s ra 

övningarna till ca 5 a ugusti, 

• 	 bered skap och övningar f rån 6 augus
ti, 

• 	 för lopp intill planerad " återgång" i 
lägre beredskap m m inemot slutet a v 

a ugust i. 

FÖRBEREDELSER 
Atgärderna för kommande flygvapenöv
ning och beredska psförstärkn ing blir: 

• 	 den 25 juni utsä nd er flygv apenchefen 
en då hemlig, orienterande skrivel se, 

som fr ämst meddelar, 
att i nyssnämnda fl ygvapenövn ing 

deltagande fö rba nd från inn ehavd bered
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Före och under beredskaps
åren rådde skärpt flygverksam

vid F5, Ljungbyhed bl a med 
skolflygplantypen Sk 12, Kri
gets närhet ökade övnings
passen och bl a övades låg
flygning, - Sk 12 (Focke Wull 
Fw 44 J Stieglltz, med en mo
tor på 145 hk typ Slemens Sh 
14 A, toppfart ca 180 km/lim) 
var ett bra och omtyckt flyg
plan med goda instruktiva 
egenskaper, Ett tiotal Inköptes 
från Tyskland 1936 och andra 
lIcensbyggdes på 40-talet vid 
CVV, 
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skap skall organ iseras under i sron sett 

samma betingelser som vid en mobilise

ring, 
att möjligheterna an hålla anbefall 

da beredskapstider skall prövas, 

alt övningen s,kall a v'se dels tillämp

ningsövningar i bas- och underh~llstjänst, 

dels tillämpningsövningar för flygför

band, 
alt bas förbanden skall bemanna dels 

vissa 0- (ordinarie) flygbaser, dels T

(tillfälliga) ba ser, samt 

alt befälsförh!illanden, sammansätt 

ning och basering skall bli i huvudsak 

desamma som i krig , 

• den 5 juli ger aB ut verkstä llighets

order om tre förberedd a fjärrspanings

gruppers ur Södermanlandsflottiljen (va r

dera gruppen om fyra flygplan typ S 16 
- Caproni) färdighållande " sna rast", 

för kommande spaning p!i respektiye 

väst-, syd- och ostkusten, efter med 24 
tim förvarning verkställd ombasering, 

• den 7 juli fa smäller aB en ny, del

vis ändrad indelning av Sverige kring

liggande hav i bl a flygspaningsområden, 

• samma dag anbefa ll s ä ven vissa för
beredelser för 'kommande in,kallelser, bl a 

utsändning av för varnande order till be

rörda värnpliktiga , 

• den 8 juli - sedan planerna för hel a 

krigsmaktens kraftigt förstärkta bered

skap under den kritiska uppsägningstiden 

samt för de kommande Större övningar

na ytterligare klarn a t - kan flygvapen-

då avtal med Hitler bryts 


chefen sä nda ut vissa p3. aB-d irektiv 

gruudade, men fortfarande prelim inära 

föreskrifter för sommarens bli vande be 

redskapsökningar och srorövning, Han 

meddelar d!i : 

• en stö rre övning med en sror del av 
krigsma kten skall " sannolikt" äga rum 

fr!in slutet av juli , 

• flygvapnet a vses att "krigsorganise

rat" deltaga, med flygledning, krigsfly g

och krigsbasförband, nyuppsatta "fly bo

staber" i södra , västra och norra flygbas

områdena, flotriljdepåer, skolor och 

verkstäder m m, allt eoligt gälJ.ande mo

biliseringsplan, 

• en del enheter i Ovre N o rrland och 

vissa arbetsförband skall t v inte organ i-

seras, 
• de färdigorganiserade förbanden m m 

skall baseras för "Krigsfall I" (försvars

krig mOt Tyskland ), 

• inkallelser av flerta let fly gvapnets re

server tillhörande och a v vå ra värnpli k

tiga till en flygvapenövning från den 26 
iuli skall varslas genom utsändnin g a v 

ovan omnämnda "förvarna nde" order, 

• ledi ghet - med undantag av s&dan i 

"trängande fall" - kan endast undan

tagsvis påräknas, 

• vi ssa bestämmelser i Stort för utbild 

nin g i flygtjänst, teknisk och stridsmäs

sig marktjänst m m ska ll gä lla under den 

kommande fly gvapenövningen, varjämte 

- och det v isar all varet - krigsfly gfäl

[en ska ll iordningställas för omedelbar 

anvindning, 

Andra order reg lerar spärrning, mine

ring och vissa minförsök p~ flygfält 

de senare inom ett nord ligt militärområ

de, 

R.A.F TILL HJÄLP .. ? 
Den 13 juli st~r det klart för Sveriges 

regering att den - inför de möjligheter 

till r/ skt angrepp på oss, som kan upp

sr;' i samband med uppsägandet av 1940 
års transitoavta'l - måste åtminstone sö

ka förbereda militär västmaktshjälp åt 

vårt land, Vårt jaktflyg är svagt, dess 

förband inte uppsatta till i 1942 hs fem

årsplan planerad totalsty rka och dess 

flygmateriel heterogen och underlägsen 

ddtida tyskt krigsflyg, Man tänker sig 

därför som en förstahand sKtgärd att fö'r 

söka få stöd av till Sverige överförda 

jaktflyg förband ur det br itti ska flygvap

net - Royal Air Force, 

Vid ett sammanträde nyssnämnda dag 

mell an försvarsminister Sköld, statsr~det 
Ewerlöf och aB, genera,1 Thörnell, erhål

ler aB regeringeos uppdrag att i anslut

nin g till vissa tidigare sonderingar för

bereda ett eventuellt insättande på sven

ska fly gbaser av brittiskt jaktflyg, Det 

följande klarläggs härefter: 

• Sveriges f1yg.bassy~tem är 1943 fullt 

kapabelt att ta emot så my cket jaktflyg, 

som Storbritannien över hu vud taget kan 

vilja basera här, ~ 
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1943 och beredskapen 


• p~ grund av i hemlandet då aktuella, 

mycket krävande stridsupp gifter, bl a i 

samband med stödet åt den västallierade 

bombflygoffensiven mot Tyskland s hem

ort m m, kan RAF blott avvara något 

f~tal jaktförband hit, 

• om några sådana a ll s kan avde las, a n

ser man i Sverige ett ökat jaktskydd å t 

Sk~ne var:t ett förstabandsintresse. 

N~gon skriftlig plan lä ggning eller or

dergivning i frågan bl ir det inte. Det 

hela har formen a v diskussioner och över

väganden av bl a svenska möjligh eter att 

biträda R. A. F . med serVIce, under

h~l1stjänst, luftbevakning och stridsled 

ning m m. Den ifrågasatta brittisk:! flyg 

hjälpen blir dock inte av. Dett a b l a där

för att Tyskland - inför Sveriges då upp

nådda totala mi·litära styrka och und er 

intrycken från de ökande mo tgå ng:trna 

och svagheterna på de egna fronterna 

efter en kort förhandlingsperiod den 5 

augusti 1943 motvillig t går med p å det 

av Sverige begärda uppsägande t av 1940 

års för oss och hela Norden så plå gsam 

ma uansiteringsavta J. 

VART EGET FLYG 
Inna n vi gå r 1n på den i slutet av juli 

und er samtid ig hög beredskap på kri gs

baserna till för svarsk rig mOt Tysk land 

inledda stora fl ygvapenövninge n, dess 

anbefallande, förlopp och erfarenheter 
m m, kan en översi·kt av flygvapne ts då 

varande resurser, indelning etc vara be

fogad. Man konstaterar då: 

• totalt kan om så erfordras ca 4]0 

krigsflygplan omedelbart insättas i ope

rationer, 

• härav ä r 115 jaktplan (J 9, j 11 och 
j 20); ett 40-ta l "tunga" bomb- (at

tack-) p lan B3; ca 140 lättare plan (B5 

och B 17); 10 torped plan (T 2); ca 45 

tvåmotori ga fjärrspaningsplan (S 16 Cap

ron:i); och ett 70-tal enm otoriga spa 

ningsplan (S 12, S 14 och S 17). T ill sam 

mans med på ve rkstäder varand e ca 130 

plan närmar sig siffn n för hela vårt då

tida krigsflygplanbestå nd 560 plan i al lt, 

• den svenska flyg- och vapenindustri 
ens all tjämt rådande o ti llräck liga kapa

citet och leveranssvår igheter vå ll ar bris

ter i många detaljhä nseenden, vilka kan 

bli ödesdigra fö r svenskt flygs uthållig

het - om de pågående förhandlingarna 

med Tyskland i händelse av misslyckan

de övergå tiJl krig. 

FIY'gv~pnets indelni'ng (i Stort li k:! i 
krig) och dess basering vid månad sskif

tet juli- augusti 1943 blir: 

12 

• flygledningen - underställd chefen 

för flygvapnet, dåvarande generallöjt

nanten Bengt G:son Nordenskiöld 
flygstab I och II samt flygförvaltningen; 

i Stockholm, 

• E 1 (första flygeskad ern) - chef då
varande översten Paul af Uh,. - tre 

bomb- (attack-) flottiljer (Fl, F4 och 

F6); en enmotori g och en tvåmotorig spa

ni·ngsdiv ision (1/ F3 och 1/ F11 ) ; summa 

ca 130 plan baserade på krigsfJygfä lt i 

Upp land , Dalarna, Värm la nd och Närke, 

• E 2 (andra flygeskadern) - chef då
varande översten Age Lundström - en 

lätt bomb- (attack-) flott il j (F7) och en 

lätt bomb- (attack -) division (1/F12); en 

jaktflouilj (F9); en enmororig och en 

tv,"mororig spaningsdivision (2/F3 och 

2/F1 1); summa ca JOO plan ba serade på 

kri gs fl yg fä lt m m i Västergötland oc h vid 

Göteborg, 
• jaktflyg - direkt understä llt fl ygva
penchefen - t vå ja·ktflottiljer (F8 och 

FlO) samt en enmororig och en tvåmo

rorig spaningsdi vision (3/F3 och 3/F11), 

ca JOO plan baserade p å krigsf ly gfält 

m m nära Stockholm och i Skåne, 

• armen tilldelat - under två armekår
:hefer och tre militärområdesbefälhavare 

- en reducerad span ingsdivision, en . pa

ningsgrupp och fyra sam bandsIl ygph n, 

a llt ur (Jstgöta fl yg flottilj ; summa ca 12 

plan på baser i Norrland, Värmland, 

Västergötland och Skåne, 

• marin2n tilldelat - under chefe n för 
kustflottan och fyra o li ka chefer för ma

rindisrrikt i väst, syd och vid Norrlands

kusten - en rorpedflygdi vision och fem 

enmororiga marinspan in gsd iv isioner, allt 

ur Roslagens flygflottilj; summa ca 40 

plan, 
• basförband - del s tre sjöbasplutoner 

för ovan nämnt fl yg til l marinen - dels 

nå go t över duss inet ba sbataljoner, de 

sistnämn da Vja fyra olika fJygbasom 

rådeschder underställd:l chefen för flyg

vapnet och betjänande i flygvapn ets hu

vuddelar ingåend e krigs - (beredskaps- ) 

flygförband. 

NEGATIVT OCH POSITIVT 
Samman fattn ingsvis kan konstatera s, 

att ca ]5 krigsflygdi v isioner m ed nära 

]90 krigs fl ygplan står operationsk lara. 

Kva liteten hos lätt bomb- (attack-) fl )'g 

och spanin gs flyg är höjd - bl a pga ti ll 

komna, från vårt växande Storföretag 

SAAB levererade, nya B 17- och S 17

p lan. jaktflygets och fj är rspaningsfly

gets läge är dock a lltjämt bekymmer

sam t. Prestanda och driftsäkernet hos den 

till flera flotr:1jer ti llde lade - i 1940 års 

Lätta bomb- (attack-) 
planet B 5 (vid SAAB 
licensbyggda Northrop 
8 A 1 med 980 hk Troll
hätte-tlllverkad Mercu
ry XXIV-motor, topp

fart ca 330 km /tim), var 
1943 i tjänst vid Jämt
lands och Västgöta 
flygflottiljer. Pä bilden 
ses ett B S-plan över 
mellansvensk slättbygd 
under förberedande 
övning för dykbomb
fällning. ~ 

SAAB 17 eller B 17 - lIygvapnets 1943 i ökan 
de antal nytillkommande lätta bomb- (attack-) 
plan , helt konstruerat och byggt I Sverige, 
fanns i divisionsstyrka från juni vid F4 och 
fran oktober vid F6 . Redan i april 1942 hade 
F7, och från april 1943 F12, börjat fä typen. 
Motorn i versionen B 17 A var 1065 hk STW 
C 3 (svensk Twin Wasp) och i B 17 B 980 hk 
Mercury XXIV , också byggd i Trollhänan. 
B 17 A toppfart ca 430, B 17 B ca 390 km/ tim. 
Här en B 17 ur F6 på " lågsniff " över skogs
terräng . .... 
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Ordergivning berg
hangar Inför bered
skapsstart vid F9. I 
bakgrunden några J 11 
- jaktplanet som 1940 
nödköptes från Italien 
och som I 62 exemp
lar anskaffades till den 
nyupprättade Göta flyg
flottilj. Ursprungsbe
teckningen var Flat 
CR-42 och toppfarten 
var ca 440 km/lim. 

nödläge fråa Italien anskaffade - flyg

materielen är mer än svag. En posi,tiv 

faktor bör dock noteras det sedan 
1938 planlagda och utbyggda krigsbasnä
tet har 1943 nått en mot behoven rätt 

lå väl svarande, god kapacitet . 

FLYGVAPENÖVNINGEN 1943 
Den 15 juli utger aB startordern för 

"Sommarkrisens" stora pådrag, bered

skapsförstärkning och flygvapenövning. 

Med den 26 juli som första organisations

dag skall flygvapnet genomföra alla sina 

i det föregående antydda åtgärder för 

övergång till krigsorganisation och intaga 

den likaså ovan i stort angivna basering

en på krigsbaser, med beredskap för ett 

eventuellt förestående krig mot Tyskland. 

Vidare anger aB att tiden tilI den 16 

augusti får disponeras för övningar en

ligt flygvapenchefens bestämmande. Sist

nämnde chef utger samma dag som aB 

- den 15 juli - för verkställandet be

hövliga order till sina underlydande. Yt

terligare order vid flygvapnet följer den 

20-27 juli för flygvapenövningens led

ning, transporter till baser, rapportering, 

uppläggning a v basförråd mm. 

Den 26 juli utger aB order om skärpt 

flygvapenberedskap. Den]O juli följer 

mom flygvapnet behövliga, komplette

rande föreskrifter. Kontentan blir: 

• att största delen a v de jämlikt tidiga
re order krigsorganiserade förbanden 

skall inneha beredskap C (= full strids

beredskap klar inom 24 tim), 

• att en jaktflyggrupp vid vardera Gö
teborg, Stockholm och i Skåne samt ett 

spaningsplan på vardera västkusten, 

Skåne och i Värmland dagligen skall stå 

i 5 min startberedskap för neutralitets

vakt respektive spaning, från gryningens 

början till en halv timme före skymning

ens slut, samt 

• att förband ur flygvapnet, som inte ti
digare beordrats övergå till krigsorgani

sation (främst vissa i Norrland), inom 43 

tim skall stå klara att krigsorganiserade 

a vgå till aktuella krigsbaser. 

GOD ANDA 
Redan den 26 juli - första organise

ringsdagen - börjar inkallad reservper

sonal och värnpliktiga anlända till ut

rustningsorterna. Fortsatt inryckning, ut

rustning och komplettering i olika hän

seenden av därvarande beredskapsför

band, försvarsanordningar m m följer. 

Andan hos in ryckande personal är god 

Dch tillförsikten - trots vetskap om den 

all varliga bakgrunden till inkallelserna 

- genomgående hög. Organ,iserandet och 

övriga förberedelser för avtransport till 

krigsbaser går snabbt. För bas för bandens 

del och vissa andra sker inmönstring, ut

rustning osv genomgående på "fältdepå

er (förråd invid baserna av personlig 

utrustning och av för basverksamheten 

behövlig flygstationsutrustning o d). 

Den 26-]0 juli verkställs för krigsba

sering m m behövliga järnvägstranspor

ter. Den 27-29 juli sker övriga trans

porter i huvudsak flygande. Ute på ba

serna ställs flygplanen upp i flygplan

värn eller annat skydd, fordon etc döljs 

under maskering eller i lador, under träd 

osv. Ute i landet pågår av bl a flygför

valtningen tidigare igångsatta åtgärder 

för att skapa bombskyddade, i berg in

sprängda centralförrJd för drivmedel, 

ammunition m ffi. Och vid svensk flyg

industri - den enskilda såväl som den 

statliga - pågår arbete under högtryck 

för att få under översyn varande flyg

plan klara och ny flygmateriel leverans

färdig. 

Den 4 augusti dagen före det 

svensk-tyska avtalet om transitotranspor

ternas inställande - föreligger rapporter 

om en del hotande, tyska sjömilitära åt

gärder syd Skåne. Vissa övergående 

skärpningar inträder - bl a i avseende 

på flygbasförsvar. Under den 5-6 
augusti återgår beredskapen efterhand till 

vad förut varit anbefallt. 

D "Flygvapenövning 1943" förlöper 

huvudsak enligt nedan: 

• till den 16 augusti övn'ingar enligt 

flygvapenchefens bestämmande. Dessa 

Dmfattar stridsutbildning, fortsatt inre

dande a v krigsbaserna, förbandens 

(eskadrars, flottiljers, divisioners m m) 

samtrimning och samövning med vissa 

förband ur armen. Bl a märks därvid 

samverkan med armens militärbefälhava

re på flygbasförsvarets områden, samt 

efter den 5 augusti, dagen för avtalet 

med Tyskland i transitofrågan - vJSSa 

mindre beredskapslättnader, 

• tiden 16-25 augusti fortsatt flyg

slagsutbildning, ombaseringar, krigsmäs

sig 'bas- och underhållstjänst, samövnin

gar eskader- och militärområdesvis samt 

mellan flygvapnet och marinen. Bl a märks 

en större luftförsvarsövning i östra Sve

rige, med bl a Stockholm såsom anfalls

mål och krävande övningar i jaktförsvar 

för jaktflyget, samt dubbelsidiga övning

ar, ledda a v eskaderchefer - allt un- ~ 

1943 och beredskapen 


13 



1943 och beredskapen 

der efterlund något lättad beredskap för 

omedelbar neutralitetsvakt, 
• den 26-30 augusti tillämpningsövning

ar i större förband, öbt ama,l omba

seringa r till T-baser, stridsskjutningar 

och bombfällningsövningar samt fortsatt 

övning i krigsmässig bas- och und erhålls 

tjänst. Bl a märks därvid att strid slkj ut

ningarna och stridsbombfällningarn a sker 

mot mål, uppbyggda på ett lO-tal o lika 
platser, över nGra nog heb lan de t - i 

sydöstra SUne, Vätterntrakten, Mä larda 

len, Jämtland och Västerbotten, 

• i följd a v ovan omnämnd l:igcsskirp

ning i Danmark den 29-30 attgusti och 

dära v orsaka d "Septemberkris" i Sverige 

fortsätter "Fiygvapcnövnim; 1943" 

prak tiken är:da till ca den JO september. 

Efter a vslutandet får den stora öv

ningen följande klart positiva eftermäle: 

"Flygvapenövning 1943 blev av utom

ordentli gt värde, inte bara för den delta
gande persona;en och förband en, utan 

även för flygvapnet i dess helhet , ge

nom de impulser den ga v till förbitt

ringar på taktiska, te'kniska, organi sato
riska och andra omr~den, till gagn för 

flygvapnets fortsatta utveck lin g, krigs

beredskap och utbildning för krig ", 

INSTÄLLD ÅTERGÅNG 
Den 23 augusti orientera r OB mun tligl 

försvarsgrenchefer m fl om ett d !i dl
dande lugn på urla ndsfronterna och om 

sin avsikt att anbefa lla återg!1ng t ill lä b

re beredskap fr o m den 31 augusti , Flyg

vapenchefen vida reför orienter ingen och 

utger därav bet ingade ord er om förbere 

delser för planerade återg ~ l1gstransportcr 
till freds- (flottil j-) baser m m, On utger 

den 24 augusti order om den skarpta 

sommarberedskapens upphörande, med 

undantag för viss kvarstående neutra

litetsvakt o d. Ny, lägre beredskap skall 

gälla fr o m den 1 september , Flygva

penchcfens hi ra v föranledda order till 

förband m m utsä nds den 25-27 au
gusti, 

De förhoppningar, som inkallad värn

pliktig personal m fl då hyser om snart 

fö restående utryckning och hemfärd gru 

S.l S dock sn art och eftertryckligt. Den 30 

august i p~ d tcrmi ddagcn - när på T

baler Fö r l.1gd a basförbandschcfcr med 

staber meddelar s ina order för åter

gå ngsrranspor ter på järnväg o d samt av 

tacka r respek tive förband för under den 

13 nga som ma rkri sens beredskap visad god 

arbets vilja och goda prest:ltioner - an

kommer e tt teleprin termeddelande från 

ledn i;lgCJl , S0m i ett drag annullerar åter 

gå ng ordern, Likartat bli r förhållandet 

Spaningsplan S 12 

(tyskbyggda Hein
kel He 114) på flot
törer beställdes 
1940 till en i feb

ruari samma år av 
riksdagen beslutad 
spaningsdivision 
om 12 plan vid 
Roslagens flygflot

tilj (F2). De levere
rades först 1941 
då i starkt trans
portskadat och ned
rostat skick. Tysk, 
luftkyld stjärnmotor 
BMW 132 K på 750 
hk. Planets toppfart 

ca 290 kmltim. 

vid " Ih flyg vapnets "utevarande" sta

ber, flyg- och basförband och vid depå
förband, 

SEPTEMBERKRISEN 1943 
Kont r ,lOrdernas orsa k är inledningsvis 

nämnda - hårda tyska åtgärder i det 

a v H itl er-t)' skLwd sedan den 9 april 

1940 ockuperade Danmark. Den 28-29 
al/ glll ti 1943 utplånas reste rna av dansk 

ci vil och militär administration av tyska 

uk aser, som dekreterar totalt tys .lec makt
ö~ertagande inom alla grenar av chnskt 

s latlig t Ii m m. Sveriges stats- oeh för

s\' r,led nin g tvingas då räk na med, 

• al l fl) ktingströl11mar Danmark-Sve
r if!e skall uppsrå, 

• a lt åtgärderna mot Danmarks stats
edn ing och arerstående krigsmakr skall 

fö ljas J. v mot Sverige riktade tyska mili
t:i ra &tgä rder och kra v, 

Händelserna i direkt samband med den 

n ya kri sen blir sammanfattningsvis : 

• de n 30 augusti på eftermiddagen fattar 
OB i s:lmförstånd med regerin gen beslut 
om: 

att inhibera den ny li[;c l1 anbefa ll da 

beredskapsminskni ngen, och anbefa ll a 

fort satt, å nyo skirpt beredskap, 

• den 30 augtisci-1 september är kri

sen akut, ett a ll varligt läge består till ca 

9 september, först ca 10 oktober bedöms 

far an helt överstånden, 

• den 30 augusti ca kl 1200 utsänder 

0.13 genom försvarsstabens kommunika

tionsa vdelning order om inhiberande a v 

tidigare anbefallda återgångsrransporte r, 

• i anslutning härtill utgår order till 0.13 
underl ydande chefer m fl om de organi

serad e förbandens kvarsdie nd e på krigs

baser unJer forts ~tt hög beredskap, or

derna går signalledes med "bl ixt-" och 

" il -"meddelanden, 

• den 30-31 au gusti beordrar OB 
svenskt jaktflyg att trygga flyend e dan s

ka örlogsfartygs färd från Köpenhamn 

undan tyska rna. Härvid märks, 

all Skånska flygflotti ljen med hela sin 

tillgängliga sty r'ka - en J 8- och två 

J 20-divisioner - den 30 augusti eskor

terar danska örlogsfartyg under färd till 

Karlskrona på sträckan Falsterbo

Hanö, och 
at t en jaktdivision ur Svea flygflottilj 

(jaktplan J 9) efter ombasering från 

Stockholm (Barkarby) till Rinkaby i 

nordöstra Skåne såsom sin första upp

gift eskorterar andra delar av danska 

flottan från uakten av Landskrona till 

KarlskronJ, 

• den 3 l augusti mottar förbanden en 
del kompletterande order, bl a om 24 
tim stridsberedskap, 

• den 2 september - sedan förhållande
na i Danmark utve cklats i lugn - anser 

OB vårt läge möjliggöra en del begyn

nande svenska beredskapslättnader, bl a 

återg~ng till fredsbaser (flott iljdepåer) 

för flygstyrkor och vissa motortranspor

terade enheter JU m. Flygvapenchefens 

order följer ca kl 1800. Fortsatt be

redskapsorganisation i flygeskadrar ffi m, 

liksom bestämmelserna om dold och 

spridd uppställning a v flygplan osv skall 

dock alltjämt gälla. 

• Den 4 september anser OB läget så 
stabilisera t a tt ord er om fonsa tt å ter

gång och annan lättnad kan ursändas och 

den 7-8 september förbereds och verk

ställs de sålunda medgivna återgångs

transporterna på järn väg m m, 

ETT HALVT ÅRS "LUGN" 
Den 6 september beordrar OB intagan

de aven tidigare - redan den 27 au

gusti, före septemberkrisens utbrott 

beordrad lägre st rid sberedskap och en 

minskad organisation a v neutralitetsva kt 

och annan flygvapenberedskap mm. 

Sålunda minskad beredskapsorganisa

tion osv blir i huvudsak bestående intill 

början av nästa krisperiod - i medio av 

mars 1944. Denna period av höjd bered

skap är känd so m "Vårkrisen 1944". Den 

blir bl a orsa'kad a v krigsl äget österut, 
kring Finland. • 
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