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OCH BEREDSKAPEN
Av överstelöjtnant NILS KINDBERG

e två kriserna 1941, en kortare från
Vdrkrisen - och
en mera utdr;ige n, hotande och allvarlig - Sommarkrisen - är båda orsa kade av den radikala omsvängning i det
militärpoliti.ska läget i Europa, vilken
inträder såsom en direkt följd av Tysklands nederlag i dess försök 1940 att
med en luftoffensiv nedkämpa Storbritanni ens flyg, krige ts förs ta avgörande
vändpunkt (se n r 2/66, sid l4 - l5); liksom i den på hö$ten oc h vintern J.94.04.1 efterföljande, miss lyckade "Blitz'en"
nattetid mot London m fl brittiska storstäder, industrier m m. På ett avgörande sätt tillbakakas tad i väster vänder Hitler sig då ös teru t - mot sin
paktpartner från den 23 augusti 1939,
den folk- och resursrika, halvasiatiska
stormakten Sovjetimionen . Den stora,
inledande
ombaseringen
av
"Luftwaffe' s" h uvudk ra fter mo t öste.r
har omnämn ts i vårt förra nummer .

D mitten på mars -

NYA OROSMOLN
Redan i början på 1941 tyder till vår
OB ink omna underrättelser ut ifrån på,
att starka tyska s tyrkor koncentreras
invid sovjetgränsen, b l a i Polen. Formellt sett består ännu den vänskapliga
inställningen seda.n avta lsdage n 19J9.
Konturerna av ett kommande krig synes emellertid klar.na, när också underrättelser om starka ryska kon centreringar och andra förberedelser till den
kommande kraftmä tni ngen bö rjar inflyta . I Sverig e liksom annorstädes antar man dock allmän t, a lt Tyskland
skall öppna balen. Det förefaller där-

vid inte nödvänd igt med tyska anfall
även från finskt territorium, men man
mås te räkna därmed. Tydligt är ju,
alt Hi tler har i ntresse av att söka få
bort ryssarna från det av dessa jämlikt
" freden" i Moskva den lJ mars 1940
arrende rade och besatta Hangö -områ det. Han kan även avse att besätta
Aland, allt för att trygga sina förbindelser och kommande tysk "transitering" till sina styrkor i ost. I ett sådant
läge - anser man då - kan det vä ntas
att Finland gör gemensam sak m ed tys karna, bl a för att vinna tillba ka sina
1940 förlorade landsdelar.

NEUTRALITETSVAKT
Vid flygvapnet upprä tthålles sedan
hösten 1940 beredskap för neutralite tsvakt från fredsba serna med i allt fem
flygdivisioner, därav tre bomb- (at-

FLYGVAPEN-NYTT ger nedan
sammanträngd skildring au de
efter "Mellanperioden vintern
1940--4 1" under 1941 intriiffade
tuti beredskapskriserna, en kortare - V å r kris e n, övergående
- och en från midsommar, allvarlig - So m m a r k r is e n. Båda
är föranledda av Hitl ers beslut
1940 att påföljande. år göra processen kort med sin pnkfbroder
av 1939 - Sovjetunionen.
Några ord om de viktigaste
besluten 1940--41, som leder till
flygvapenförstiirkningar 1941 eller kort diirefter, liksom en redogörelse för kriserna 1942 , föl jer i ttästa nummer.
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lack-), en jakt- oc h e.n fjärrspaningsd ivision (reducerad), med ti llsammans
e tt 60-tal plan till försvars\edningens
förfogande, i tä ml igen hög beredskap
(24 tim) . Av styrkan har (i mitten på
mars 1941) två jakrrotar och ett fjärrspanings plan högre beredskap (två tim).
Hela den från den J.S oktober 1940 till
flottiljdepåerna återgångna flygeskadern
skall i mars 1941 - efter på .ny order
ån yo genomförd organisering - fort·
farande kun.na återinträda i verksamhet
med hel styrka. l praktiken skulle detta då betytt, att för operativa uppgifter en ånyo sammandragen flygeskader
med omkring 160 krigsflygplar. efter
48 lim varsel stått disponibel, efter
verkställd återuppsättning av eskaderstab oc h flottiljer m m, samt efter därpå verkställd ombasering av flygstyrkor m m till krigsflygfält.

0 För direkt armesamverkan och marinsamverkan är också seda n oktober
1940 etf 15-tnl andra kdgsflygp la.n i
tjän st. De är und erställda chefen för armfos Ovre Norrlandsgrupp (tre plan),
chefen för kustflottan (åtta) och två
marindistrik tschefer (fy ra).
0 Jämlikt en flygvapenorder av oktober 1940 gäller .från nämnda tid för
flygvapnet s k A-organisation (viss,
ovan a ngiven mindre beredskapsstyrka).
På ny order ska ll B-organisation (liktydig med full krigsstyrka enligt mobiliseringsp lanerna) kunna intagas på
48 tim. Våra resurser i mars 194.l upp går i a llt till nära 360 krigsflygplan.

INSPEKTION av FIO ursprungligen "Tionde flygflottiljen" på dess första bas, Bulltofta vid Malmö. Fr v bl a:
chefen för flygstaben, dåvarande generalmaj~r B e n g t
N o r d e n s k i ö I d; chefen för
flygvapnet,
generallöjtnant
T o r s I e n f r i i s; chefen för
flygförvaltningen$
materielavdelnlng,
dåvarande
överste
N I I s S ö d e r b e r g; chefen
för ftO,
framlidne översten
I( n u t
Z a c h r i s s o n samt
c h&fen för flygstabens utbildnlngsavdeln ing, dåvarande överstelöjtnanten, sedermera gene~
ra lma)or (framliden) B i r g er
S c h y b e r g, bekant bl a från
llygvapnets
Spetsbergsexpedl tlon 1928.

Av dessa är dock ca 140 på översyner
o d vid verk städer Omkring 75 ingår
som ovan synes i beredskapens organiserade krigsflygförband - en siffra som
på 48 tim kan ökas till nära 220. Fördelade på flygslag och typer är dessa
220 i ungefärliga tal räknat 80 jaktplan
(J 8, J 9 och J 11), 35 tunga (B 3) och
50 lätta (B 4 och B 5) bomb- (attack-)
plan, ett knappt 10-tal torpedp lan (T 2),
ca s fjärrspaningsplan (B 3), 25 armespanings- (S 6 och S 14) och 15 marinspa ningsplan (S 5 och S 9). Till följd av
sina många brister ha r de ditintills från
Italien levererade ca 40 Caproni- (S 16}
planen inte kunnat anses vara någon
som he lst tillgång! Den svenska flygande personalen räknar vid tiden för 1941
års vårkris inte fullt 1000 man. Flygvapnets totala personalstyrka - alla
slag - uppgår till ej fullt 6.100 man.

FORSTÄRKNING FORBEREDS
Den 15 mars ger ÖB ut direktiv, bekräftade i högkvartersorder den 17
mars, som innebär att förberedelser för
förstärkt försvarsberedskap omedelbart
skall vidtagas. Permission över veckohelgen 15-17 mars får inte beviljas om den skulle medföra avresa från
tjänstgöringsorten. B-organisation
lika med full krigsberedskap - skall
snabbt kunna intagas. I Ovre Norrland
under flygvapenchefen vinterövande
förband skall återgå till flottiljdepåerna. En rad förberedelser för ett försvarskrig mol Tyskland följer i rask
takt. Personal, flygförband, basförband,

krigsbaser, basförsvar, bevakning osv,
allt ställs i ordning för att på kort
varsel kunna träda i verksa mhet. Så
långt det kan gå, ty än finn s det mycket allvarliga brister av många slag .

UTRIKESLÄGET LÄTTAR
I slutet på mars begär tyskarna a t t få
framföra sjötransporter till Finland på
svenskt territoria lvat ten - all tså utan
att landtransport krävs. Vår regering
går med på det begärda - det strider
inte mot interna tionell rätt. Den 6 april
1941 kommer ett i viss mån överras·
kande tyskt utspel - ett stort fälttåg
sätts igång långt från våra trakter,
ne re i sydös t, mo t Balkan. Man antar
på sina håll att det syftar till Främre
Orienten, Egypten eller Nordafrika. Som
det sna rt visar sig är det emellertid ett
led i Hitle rs stora "Barbarossa'' -plan,
en förberedelse till dct kommande härtåge t mot Sovj et, närmast för att säkra den södra flank en. lägesändringen i
kriget gör det möj ligt för Sveriges OB
att den 7 - 9 april ge ut order om lättad
svensk beredskap. För flygvapnets del
är detta av betydelse för pågående arbeten med uppsättning och utbyggnad
och för u~bildning av personal och förband. Inte minst blir lättnaden av värde för att fortsätta organisation, utrustning m m av de senast påbörjade, två
nya jaktflottiljerna f 9 vid Göteborg
och F 10 i Skåne, och för vad som i
övrigt omtalats i vårt föregående nummer. Från den 28 april får de" före

mitten av mars gällande, lägre beredskapen återtagas.

SOMMARKRISEN 1941
Det tyska Balkan-fälttåget genomförs
snabbt, främst tack vare stark flyginsats. Den 27 april intågar tyska styrkor i Aten. Tecken på ett snart förestående igångsättande av den väntade
tyska huvudoffensiven längre norrut,
via Polen och Finland mot Sovjetuniomen, har dock förekommit tidigare. Den
21 april begär OB att få veta vår regerings inställning till de vid ett krigsutbrott i öst uppkommande frågorna.
Den 2 maj lämnas ett svar, som bl a
innebär:
• att regeringen räknar på militär planläggning för alla eventualiteter, dock
utan att vi binder oss för militär hjälp
åt Finla nd e d.
• att vi med vapenmakt och mot vem
det vara mån de skall söka hålla oss
utanför alla förvecklingar, så länge vi
inte direkt drivs in i dem.

0 Med anledning av svaret görs inga
nya förberedelser för ingripande på
finskt område, och inte heller berörs
saken med finnarna.
0 I juni går läget snabbt till kris. Den
S juni har tillförlitliga uppgifter ingått.
att en tysk uppmarsch i norra Finland
faktiskt är i gång. Vår beredskap
skärps. Den 20 juni begä r OB at t vår
regering ska.Il ta ställning till frågan

~
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hur Sverige skall ställa sig, om Tyskland begär rätt och medverkan till
transport landledes av trupper genom
landet. Regeringen vill till en början
inte alls ta ställning, men tvingas inom
kort därtill.

HITLERS TIMME
Tidigt på morgonen den 22 juni smäller det, tyskarna går på bredast tänkbara front till anfall mot ryssarna från Svarta havet till lshavet. Starkt
flyg banar efter känd modell väg, tre
stora armegrnppe·r med pansar och
andrn armestridskrafter följer efter. Tre
dagar senare - den 25 juni - fordrar
Hitlers Tyskland i hotande toner att
på svenska järnvägar få transportera
sin 163 :e ar.med ivision, den bekanta
"Division Enge/brecht", från Norge
till Finland.

Både i september 1939 och april 1940
har praktiskt taget hela flygvapnet
krigsorganiserats och huvuddelen av
dess förband - den enda operativa
flygeskadern - underställts OB för att
på dennes order ut.föra spaning och
vid behov bombanfall. Det då existerande, alltför ringa jaktflyget har de
nämnda åren endast kunnat lösa tämligen begränsade uppgifter av huvudsakligen lokal karaktär.

på svensk hjälp från flygvapnet. Man
önskar:
• först och främst ingen beskjutning
från svensk sida mot tyska flygplan.
särskilt inte ·mot sådana, som är i
nöd, och vilka i samband med operationer eventuellt måste flyga över
svenskt område,
• vidare - hjälp och vänligt omhändertagande pä våra flygbaser i öster
och norr av sådana tyska plan, som
blivit skadade i luftstrider med ryssar och som söker sig hit.

0 Under sommarkrisen 1941 åter kan
i följd av efterhand genomdrivna, då
så småningom verkande förbättringar
i organisation, flygmatecieltillgång m m
- ett omkring /redubblat, ökat jaktflyg,
centralt lett och kvarstående und.er chefen för flygvapnet, uppsättas för det
omedelbara försvaret i luften över flera
områden. 'Bl a till följd härav behöver

-

OMEDELBAR SKÄRPNING
Den 22 juni på morgonen får också
Sveriges OB reda på det nya. allvarliga
läget. Hans tidigare givna, för.beredande order om viss beredskapsskärpning sätts genast i kraft. för flygvapnet gäller därefter närmast:

J 9 JAKTPLAN vid F8 år 1941 - Sveriges då moderMste. Hitfördes med stora sv~rl9heler år 1940 I 60
e•. Ytterligare 60 st J 9 var beställda, men be.,lag·
togs av USA, liksom annan löt Sverige beställd
llygn1aterlel m m. Fabtiksbeteckning för I 9 var
Seversky-Republic EP·I. Motor amerikansk Twrn
Wasp 910 hkr. Två 8 mm kulsprutor, två 13,2 mm
aulomatkanoner. Planets toppfart ca ~70 km/tim.
Flygarbeklädnaden av 1940-talets modell.

0 Nödda och tvungna därtill går vår
regering och riksdag redan samma dag
med på kravet. Sveriges militära kra(t
är 1941 ännu allt för ringa för att de
skall våga säga nej. Det begäcda har
ju också av tyskarna vid den tidpunkten betecknats såsom ''en engångseftergift". Och inom kort inträder en avspänning i förhållandet Sverige-Tyskland. Denna becor bl a på, att Engelbrecht-transporter11a kan slutföras utan
större friktioner, så när som på ett tåg,1ttentat utan svårace följder, redan till
den 13 juli. Huvudskälet till avspänningen är emellertid att den tysk-finska
aJ1fallsvåge.n snabbt vinner terräng i
öster och att faran för komplikationer hitåt dänned raskt minskar.

FLYGVAPNETS ÅTGÄRDER
Vår becedskap vid flyget ökas denna
gång efter andra normer än tidigare.

12

flygvapnet då - trots det kfitiska lägel
- inte ha order att inta någon fullständig krigsorganisation. Inte heller behöver någon fullständig organisering av
flygeskadern på nytt ~ke. Arbetet på
flygvapnets fortsatta planenliga och
nödvändiga uppsättning och utökande
samt på dess utbildning kan bedrivas
utan alltför ingripande störningar. Så
.några drag om åtgärder m m undec krisen.
0 Den 22 juni vid femtiden på morgonen får en av flygvapnets toppmän che(en för flygvapnets dåvarande kommaodoexpedition,
likaså
dåvarande
översten P R af Uhr - ett märkligt besök i sin bostad. Ett ombud för tyske
flygattachen i Sverige meddelar på ~in
regerings vägnar nyheten. att HitlerTyskland koct förut på natten anfallit
Sovjetunionen. Ombudet framför krav

• att över midsommarhelgen permitterad eller tjänstledig personal ofördröjligen skall återgå till sina för~
band,
• att sju beredskapsdivisioner, en vid
varje då existerande flygflottilj, cl v s
vid Fl, F3, F4, F6. Fs, F9 och FlO snacast skall göras klar för alt senast sex tim efter ny order vara beredd till stridsverksamhet,
• att förberedelser för organisering
inom två tim av två särskilda basförband skall vidtagas, och
• att dessa förbands planenliga gruppering för deltagande i de.n s k "Xoperationen" (ett företag till Åland)
också skall förberedas.

0 I det rådande läget är till följd av
det ovan angivna tyska kravet på "und-

I Il-JAKTPLAN vid F9 ~r 19'11

-

en av " " ödköpen" I Italien

19'10. Anskotfat tlir Göta flyg·
flottilj (Säve, Gll1ebor9) i 62 ex.
Tio andra lllldelade1 F3 (Malmen) för visa sp3nlng. Fabri ks·
beteckning Fiat CR-42. Molor
ilaliM Sk Flat A 74 (8-40 hkr).
Två 12,7 mm automatkanoner.
Plane1s toppfa rt ca ~O km/tim.

vikande av beskjutning" också vissa
order nödvändiga. Deras innehåll blir
i korth et, a tt svenskt jaktflyg endast
får avge varningsskott "mot främmande flygpla n av vilken som helst nationalitet.'' Tyskland .nöjer sig dock inte
bara med det redan fordrade, Det framtvingar via vår beskickning i Berlin
ocksa en ny svensk order om :
• att svenskt flygs övninga-c blo tt får
äga rum över svenskt land- och s jöterritor ium, och
• a tt sve nska flygfö rflyttningar t ill och
från Gotla nd som reg el maste framgå
inom två noga angivna, snävt tilltagn a " trianglar".
·

O Den 23 jt<ni kan emellertid den tidigare svenska ordern för undvikande av
incidenter (beskj utning) komple tteras
med en ny order, so m då in nebär:
• a tt inskränkningen i skyldig het att
a vgiva verkningseld endas t gäller
t o m den 28 juni, och
• a tt främmande flygplan, som fäller
bomber eller utför skjutning mo t

VIN T€A TJ ÄN $T
Ovre Norrland
provis o ris ka oljebodar och värmescugor
för personal måste
o rdnas v intertid på
llygfälten.

svenskt område, omedelbart s kall avvisas med verkningse ld.

BEREDSKAPEN UTFO RMAS
Den 23- 25 juni reglerar OB närmare
beredskapsgrader, utökad bevaknin g a v
flygfält genom armens medverkan m m.
Flygvapenchefen utfärdar order för
flygvapnets utbi ldning i de t läget, att
B-organisation (hel krigsorgan isation)
skulle bl i anbe falld och - vi ktig t för en ny jaktflygindelning (baserad på
rote -takt ik, en k-rigserfarenh et) m m .

0 De vid flygvapnet utgivna orderna
fö r a tt stärka jaktflygförsvnret innebär
nu :
• den för neu tralite tsvakt .organ iserade jaktflygstyrkan fördubblas, från
tre till sex jaktdivisioner, varje division med en f!ygsty rka om minst åtta
plan (fyra rota r O'ffi två p lan vardera); i allt betyder det ta bortåt SO
jaktplan i direkt neu tralitetsvakt,

• det utökade jaktförsvaret står i allt
- även operativt - under chefen för
flygvapnet,
• stridsuppgifterna omfattar medverkan i försvare t av viktiga riksdelar
m m, genom jaktförsvar omedelbart
över trakterna av Stockholm och
Göteborg, så snar t ske kan över
Norrköpings- och Linköpingsområde t och över Gotland, ävensom - i
den mån övriga uppgifter det medger - över kustflottan på ankarpla ts.

0 Den 28 juni är baseringen klar. De
flygfält, som då .närmast har utnyttjats
för jaktflygets del är Sto ckho[m-Barka.rby, Göteborg-Säve, Norrköp ingKungsängen (civilt fält) och Ram a på
Gotland (provisorisk jaktbas). Bomb(at tack-) flyg, fjärrspaningsflyg och depåer behåller sin tidigare gruppering,
i h uvudsak på fredsbaserna. I slutet a v
juni och början på juli fullbordas av
den nya beredskapen betingade lokala ~

fö rsva rs- och under hål lsåtgärder m m.
Läge t - med tyska stridskrafter i full
kdgsverksa mhet även öster om Sverige
- förnnlede r vid samma tid nya bestämmelse r för "kurirflygnin g" över
svensk t område.

LÄTTNAD I LÄGET
Sommar fra mgångarna 1941 under Hitlers "Unternehmen Barbarossa " österut
lätta r som ova n nämnts faran fö r tyska
företag mot oss. Helt över är den ju
in te, men sannolikheten för en sådan
a llva rlig förändring
läget nedgår.
Sommarkrisen 1941 har i stort sett passe ra t fö rbi utan krigsindragning för
Sveriges del. dessbättre. De efter första
juliveckan och fram till hösten successivt inträda nde beredskapsminskningarna blir fö ljande:

........
KRONPRIN$BE$0K på F8 år 1941 - vir dåvarande kronprins G u s I a f Ad o I f, se ·
nare Konung Gustaf VI Adolf, i samtal med
flottiljchefen på Barkarby, f,amlidne över$len L a r $ G H ä g g r ö f.

• den 7-8 j11li medger OB hempermitteringar vid basförband,
• den 11 juli upphäver han sina den
22 juni anbefallda beredskapsskärpni ngar; 2 4 tim beredskap vid flygvapnet blir g äll ande, en rote per
jaktflott il j och ett fjä rrspa ni ngsplan
ur F3 kvarstå r med två tim beredskap,
• den 18 j11li beo rdras minskning a v
de t be redskapsställda jak tflyge t från
sex till endast tre divisioner, varjämte antalet jak tförsvarsom råden
ne dgår,

Fj ätde divi sione n F2 lem av de lo lv
flottörförsedda. S 12 som 6r 1941 ankom Ull
det 1940 r iksdagsbe slulade nya lörbandet.
Fabrlksbetecknlng Hel nke l He I I~. Motor
960 hkr BMW 132. - Kamera. bomber och
dimblldare. "$esquiplan '' med korta under·
vingar. Toppfart ca 290 km/lim.

• den 31 1mgu sti indrages den särskilda arrnebevakningen vid flygfälten,
och slutligen,
• den 1 september upphäves högkvartersordern om organisation med ett
centralt lett, reducerat jaktflyg.
0 Man har därmed återgått till samma
flygvapenberedskap, som gällt på våren fr o m den 28 april, d v s t huvudsa k med:

FRÅN ITALIEN år 1940 nödköpta Capronl
Ca 313 (S 16 och B l6) blev trogna v erkstadskunder. Här tillsyn på en ev de två
725 hk fsotte-Freschlnl Delta-motorerna på
ett dylikt plan. Flygplanets toppfart ca
440 km/tim.

• tre jaktrotar (en vid vardera Fa, f9
och flO) i två tim beredskap,

~

• sju d ivision er, en vid varje användbar
f lygf lo tt ilj, i 24 tim beredskap, samt
• hela flygva pnet i 48 tim bereds kap.
0 Först i slu tet på september, n är
kr igsläget ytterligare klarnat, kan OB
utfärda orde r om den fortsa tta beredskapens omfattnin g och ar t under v intern 1941- 1 942. Redogörelse för denna
och för vad sedan hände följer i ett
kommande nummer.
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Vi Atetkommer ; nilsf.'f rrummer tHl
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