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Flygvapnet och försvarsberedskapen 1938 

Avsnitt I 

FLYGV'.AP!!:W:YTT !l.ter~av i nr 2/1 963 det tredje 

och sista avsnittet av den sammanfattande 

_!t_!r.\?.l!_c!s, pä flygvapnet under beredskapstiden, 

som ingår i den samlade försvarsberedskaps

hi storiken av 8veratelöjtnant NILS KINDBERG. 

Vi börjar bär en ny artikelföljd, ser.i ocksä 

är baserad p! historiken och avhandlar vissa 

ur flygvapensynpunkt intressanta, farofyllda 

eller vanskliga lägen m m. De ä r i huvudsak 

hämtade ur avsnitten om beredskapstidens 

mfinga "kriser" och bar där så fordrats, 

kompletterats med detaljer som stär att lP.sa 

i vissa av historikens specialredogörelser 

och akter frän berörd tid. 

En kris, där krigsutbrott i Jillropa hängde pä 

ett ytterst tunt bär, var den s k !~c!!_e!!,k,!'.i

.!!.e!!. eller .!!.el!.t_!m.l?_e,::-:Js.ri.S,!n_1.2,3§.., som bl a för 

flygvapnets del ännu ter sig som en ~e.!. än 

bekymmersam tid för denna vår dA lAngt ifrän 

fll.rdiguppbyggda försvarsgren. 

DET VÄRLDSPOLITISKA LÄGET 

Åren efter 191 9 prä~lades det världspolitiska 

läget i hög grad av det i första världskriget 

besegrade Tysklands strävanden att söka !1.ter

vinna sin förlorade maktställning. Det var 

särskilt ph två punkter, som många tyskars 

ansträngnin~ar inriktade sig, !e!!. f.ö.!.s,ia - att 

snarast bryta de fjä.ttrar, som den 28 juni 

1919 pAlagts i försvarsh1inseende genom freden 

i Veraailles, ,!!e!!. !.n!r!. - att söka återvinna 

eller pA annat sätt skapa ersättninc för ge

nom krigeutgången förlorade tyska landomr~den 

och kolonier. Redan på ett tidi gt stadium -

1921 - sände man ut sina trevare och under

handlare till Ryssland, i avsikt att förbe

reda militärt flygplanbygge och låta utbilda 

militär flygpersonal där. I Tyskland självt 

var ju allt militärt flyg f8rbjudet genom 

1919 års Versailles-fred. Flyf,'lllateriel m m 

från världskrigets slutskede, som man lyckats 

d8lja i Tyskland, smugglades i hem l ighet över 

till den i Ryssland upprättade tyska flygsko

lan vid :ipetzk, omkr 320 km syd-sydöst om 

Moskva. 

Sedan Hitler och nazist-partiet den 30 januari 

1933 tagit makten i Tyskland krossades fjätt

rarna från Versailles i rask följd. Rätten att 

hålla en krigsmakt inledde. 1935 följde rätt 

till tysk allmän värnplikt och rätt att genom 

äterupprll.ttande av "Luftwaffe" änyo skapa ett 

tyskt flygvapen. Dettas mAl förklarades öppet 

vara att trygga det tyska rikets å terupprät

tande till !!!,i!!.s.1 det or.ifäng, detta haft fÖre 

det företa världskrigets slut. 

Den .!_2_m!_r.!!. .!.91_5 .ägde en parad rum i Berlin, 

vari tunga tyska bombplan deltog - ett öppet 

demonstrerande av att Tyskland brutit mot 

Versailles-fredens förbud mot luftstridskraf

ter. Tv~ dagar senare följde ett officiellt 

dekret om Luftwaffes äterupprättande och efter 

ytterligare tv~ dagar - den 16 mars 1935 - la

gen om tysk allmän värnplikt. Tysklands växan

de militära kraft animerade på hösten 1935 

Italiens diktator M'.lssolini till erövrings

kriget i Etiopien, vars slutförande till ita

liensk seger dock skulle kräva ännu en tid. 

I mars 1936 verkställdes tysk remilitarisering 

av Rheniandet. På sommaren samma är - den 17 

juli - började det av general France startade 

inbördeskri get i Spanien, som den 19 maj 1939 

slutade med regeringsnederlag. Kriget i Spa

nien har betecknats som "generalrepetitionen 

till det andra världskriget", enär flera stor

makter där fick tillfälle att pröva nya stra

tegi ska och taktiska metoder ävensom ny, för 

dåtiden hö gmodern krigsmateriel, allt med ri

ka erfarenheter såsom följd. 

I tjänat på regeringssidan fann man sålunda 

bl a mänga ryssar med rysstillverkade nya 

jaktplan, bombplan och stridsvagnar m m. 

Francosidans operationer stöddes av tyska och 

italienska enheter, bl a en manstark med tal

rika jakt-, bomb- och spaningsplan fö~sedd 

tysk flygkär, kallad "1,eKi.2.n_C.2.n!O.!." (chef 

flyggeneral Wilberg, kind här frän ett studie

besök 1924 vid värt arm&flyg), samt nlgra 

italienska jakt- och bombflygf8rband mm. 

Fr o m 1937 kunde man börja rllkna med stor-



!a.!,i,!lB,!Dl!.e!:k!.n!.fl1&-i 1918 bestod till stor 
del av flygplan typ S 5 A (byggda vid Svenska 
Aero, Liding6n, och cvv, Väaterla, pA Heinkel
licena). Motor BJ' VI A och P 415-450 hk. Här 
bl a ett par sAdana plan f6rt6jda 'f'id slip i 
VästerAa. S 5 A1s topphastighet har uppgivits 
till omkr 170 km/tim. 

~_d.!!.l_ay .:.sla#!:aft.!!.n.:, i 1938 Ars flyg ut
~jordes av lätta bombplan typ B 4 och B 4 A 
(Hawk:er Hart). De förra hade brittiska Bris
tol Pegasus (BP)-motorer om 590 hk, de senare 
den nAgot starkare NORAB-byggda Meroury VII 
(My VII). Planets praktiska toppfart var omkr 
225 km/tim. 

maktsblocket Tyskland-Italien-Japan som ett 

faktum. Ett läsligare block, bestående av 

Frankrike och det brittiska riket var skönj

bart, under det att Nordamerikas förenta sta

ter i det längsta tycktes vilja avvakta ut-

vecklingen. 

~ied Ar 1918 blev den nu allt tydligare fram

trädande tyska strävan att "revidera" även 

Versailles-fredens ,ie,::r!_tg_r!.ell!. gränsar uppen• 

bar och av klart aggressiv, ödesmättad karak

tär • .Qe.!l .!1=.1! !!!.a.::s införlivades .Q.s,le!:ri_k.!!, 

med Tyskland, efter en av det åtsruppstAndna 

tyska Luftvaffe tryggad, tysk inmarsch av 

arm&trupper m m till Wien. Den nya tyska "lyd

statsn" tvangs fort att genom ett utAt sken

bart frivilligt "Anschluss" ansluta sig till 

sin storebror i norr, genom att förklara sig 

utgöra ett omrAde "Ostmark" i det tyska na

zistriket. Österrrike hade med andra ord dA 

upphört att existera som stat t v. 

KUNGL. TEKNISK,\ HÖGSKOLAN 

! !,BE_t.!!,m~B!: 1938 inträffade den ytterst faro

fyllda s k !~cå,•,!l-~r.!_s.!!.n• L6psedslsrubriken 

"filc!:äll_i_M!!_n.!?_h!,n" lever helt viaat ännu i 

minnesgoda svenskars hAgkomst. Denna kris ha

de som förspel de i Tjeckoslovakiet boende 

!,U~e!tzs~a!:n!.s av Hitler pA alla sätt stödda 

förs!5k att lösslita sig frAn den sedan 1919 

rAdande tjeckiska överhögheten. Sudettyskarna 

6nskade en förening med Tyskland. Den tjeckis

ka regeringens vägran den 28 september 1938 att 

tillm6tssgA dessa krav var dA ytterst nära att 

leda till ett tyskt militärt angrepp på det av

eevllrt svagare Tjeckoslovakiet. 

Till följd av de västliga stormakternas pA

tr)'lJkningar i fredsbevarande syfte, vartill 

även Italien anslöt sig, uppsköt Hitler - mer 

eller mindre motvilligt - den förberedda tys-

l14 
Q.m_d.!!,t_g!llt_all!.a.!:. .!9.l8 hade besättningarna i 
de svenska arm&spaningsplanen typ S 6 (Fokker 
CVE) och dessas bakre beväpning tett sig unge
fär sA här. Planen hade 415-450 hk BJ VII-mo
tor (A eller F) och gjorde omkr 200 km/tim. 

* 
.!9.l8_ö!.n!.nKsfl~m!P på Ljungbyhed bl a med 
skolflygplantypen Sk 12 (Focka Wulf 44 J 
Stieglitz). Motor: 145 hk Siemens Sh 14 A. 
Ett manöverdugligt plan med mAnga goda egen
skaper. 
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ka militäraktionen mot tjeckerna. Han inbjöd 

de franska, brittieka och italienska regering

arna till en konferens den 29 september i 

~unchen. Efter kort förhandling där godtogs 

samma dag Muaaolinis förslag - att för fredens 

bevarande - de audettyaka områdena skulle in

förlivas med Tyskland. Storbritanniens pre

miärminister Chamberlain flög hem till London 

med det ryktbara dokumentet om "fred i vär tid" 

i portföljen. Faran för storkrig var över -

men blott tillsvidare. 

Österrikes "Anachlusa" i mars 1938 och Miinchån

kriaen i september samma år föranledde båda 

direkta htgärder för den svenska föravarabe

redakapena stärkande, de flesta i samband med 

Milnchenkriaen. Det blev forcerade åtgärder för 

revidering av vår krigaplanläggning, andra så

dana för tryggad uppställning av flygmateriel, 

fyllande av brister i personal-, materiel- och 

flygbaahrnaeenden, f1Sr vilket det krävdes öka

de anslag, vidare övningar på andra platser än 

!,år.t_j~!f.11~ .1.91,8 var allt som allt två divi
sioner J 8 (Gloater Gladiator) med 615 hk No
hab Mercury VI S2-motor. Planets praktiska 
toppfart var omkr 325 km/tim. Bär ses några J 8 
och flygande personal i utrustning av dåtidens 
modell. 

fredsbaaerna samt ny beredskaps- och kriga

organisation m m. Flottiljernas övningsdivi

aioner gjordes beredda till omedelbar kriga

mäaaig verksamhet. 

VP.RT FLYGVAPENS UPPSÄTTNINGSLÄGE I SEPTEMBER 

1938 

När det världapoli tiska läget skärptes p:\ ett 

högst oroande sätt under 1938, befann sig det 

jämlikt 1936 åra föravaraord.ning fr o m den 

1 juli 1936 under förstärkning och reorgani

sation varande flygvapnet blott i b1Srjan på 

sitt !_n~r!. uppaättningaAr enligt den nya, 

långt utdragna, sjuåriga uppaättningaplanen. 

Till uppaättningaperiodena slut - 1943 - ha

de bestämts en aanynanlagd styrka av sju flyg

flottiljer, en oentral flygakola och två cen

trala flygverkstäder m m. Av flygflottiljerna 

skulle två utgöras av tunga (egentligen medel

tunga) bombflottiljer. Benämningen "attackflot• 

tilj" hade dä ännu inte vunnit burskap. Ytter

ligare två skulle vara lätta bombflottiljer, 

en arm~flygflottilj (apaningaflottilj), en 

marinflygflottilj (blandad) och .fill enda jakt

flottilj. 

PA h,Ö!!,t,!!_n_12,3§. var endast .E.J.. (tung bomb), 

~ (lätt d:o), !..J. (arm~aamverkande) och E...2, 

(marinaamverkande) samt de tre centrala ut

bildnings- och verkatadaenheterna .E._2, ~ 

och ~ påbörjade i viss utsträckning. De fy

ra flygflottiljerna av hösten 1938 - liksom 

1939 - räknade i intet fall mer än högst om

kring två flygdiviaioner var, i stället för 

avsedda tre. 

Jaktflottiljen .E...Q. skulle enligt 1936 Ara 
rikadagsbeslut - i avvaktan pä färdigställan

det av flygfält och etabliaaement vid Barkar

by utanför Stockholm - inte börja uppsättas 

förrän i 2,k,lo~er. .!.9l8• En början till flottil

jen existerade dock, före nämnda tidpunkt an

sluten till F 1 i Våsteråa. På sommaren 1938 

ha~e detta jaktflygs övningadiviaion bedri

vit akjutövningar från tillfällig bas i Skå

ne. ~Tär läget inemot hösten 193e tillspetsa

des Yerkatiilldee ombasering till det då ännu 

inte fullt färdiga Barkarby. 

Ifrli.ga orr; personal - såväl flygande som mark

personal - rådde stora brister över hela lin

jen. Detta berodde främst på, att jämlikt för

avaraordningen anslag till personalstater m m 

utföll först efterhand. Genom inkallelser av 

reservpersonal till s k tjänatgöringam~nader 

kunde en viss ersättning för en del av perso

nalbristerna skapas. 

Tillgången på krigaflygplan - som i .J.uli_12,31 

nå~t upp till omkring ett 80-tal för kriga-

!u.!!i!'! !!.v.!n!!.k! :2,o.m,bfl~ av 1938 åre modell. 
Två divisioner B 3 (tyakbyggda Junkers Ju 86 
K) från F 1 tillfälligt uppställda på Malmen. 
Planet licensbyggdes senare i Sverige hoa 
SAAB i Trollhättan. 



mässiga uppdrag påräkneliga, dA hu~daakligsn 

spaningsplan - fanns i .!.el?.t,!.m}2.er, 19J.8 i allt 

omkring 12.Q. tillgängliga. Dll.ri ingick dA n!

got under 30-talet "tunga" bombplan (B 3), 

ett 20-tal "lätta" bombplan (B 4), omkring 

25 jaktplan (J 8) samt inte fullt 50-talet 

spaningsplan (s 5, S 6 och S 9). Vi hade allt

sA en bra bit kvar pA vägen till de i 1936 

Ara fÖravareordning beslutade omkring ~6Q. 

krigsflygplan, som skulle finnas fr o m Ar 

1943: 

Ifrlga om eldvapen, amaunition, flygboaber 

och annan utrustning förelAg också betydande 

brister, beroende på knappa anslag, hindrad 

import och inhemska leveranssvårigheter m m. 

(Forts. i nleta nummer av FLYOVAPDNYTT) 

Internationell konferens 

om fly9säkerhet 

Den internationella, på gAvomedel finansiera

de flyge!i.kerhetsorganiaationen, "Flight Safe

ty Foundation", hade sitt 161e Arliga inter

nationella "Air Safety Seminar" förlagt till 

Aten 3/11 - 9/11 1963. 

I konferensen deltog 135 representanter från 

22 nationer. Huvuddelen av deltagarna före

trädde civilflyget men flera länder hade en 

stark militär representation. Från svenska 

flygvapnet deltog flygell.kerheteinspektören 

överste Christian Nilsson. Konferensen hade 

satt som uppgift "att låta professionella 

flygaikerhetemän diskutera flygsäkerhetsprob

lem i en atmosfär av lugn objektivitet borta 

frAn dan dagliga pressen". Den genomfördes i 

form av föredrag följda av diskussioner, eom 

mAngen gång blev myoket livliga. 

Huvudintreeeet knöts till de oivila flygsäker

hetaproblemen, frimat de civila flygboiagens , 

men nlgon gränsdragning mellan militär och 

civil flygellkerhet kan naturligtvis ej göras. 

De civila intressena inriktades speciellt mot 

den kommande överljudaflygningen. Det föreföll 

som om alla fann det helt naturligt att den 

tiden måste komma men att innan dess mAnga 

flygeikerhetsproblem mlste finna sin lösning. 

Man bävade inte inför framtiden utan var mer 

eller mindre på det klara med att problemen 

skulle kunna löeae. Btt flertal varningar för 
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alltför stor optimism inför överljudsflyg

ningen uttalades, men dessa upptogs förvAnans

värt lätt och föranledde ingen ingAende diskus-

sion. 

Den mänskliga faktorn, "human factor", gick 

eom en röd tråd genom hela konf ereneen. Man 

var fullt överens om att alla ansträngningar 

måste insättas för att klara ut problemen 

kring "human factor". Det gällde naturligt

vis inte bara personalfel, som begAe av fly

gande personal. Ingående behandlades "human 

factor" vid ett flygplans konstruktion och 

:ramställning och i samband med den tekniska 

tjänsten. 

Intressant var att konstatera de stora an

etr!i.ngningar som göre från flygbolagens sida 

för att komma underfund med anledningarna 

till inträffade driftstörningar och att före

bygga dessa. Tillvägagångssättet skiljer sig 

i eak inte från den militära flygsäkerhete

tjänetens metoder. Härigenom verifierades 

riktigheten i de tankegångar och metoder eom 

vi för närvarande söker tillämpa ~nom den 

svenska flygsäkerhetstjäneten. Här följer 

några a:Lplock från föredragen. 

Haverier inom jettraneportflyget 

Under tiden juli 1958 - oktober 1963 har 63 

flygbolag flugit omkring 6 milj timmar med 

jetflygplan. Under denna tid har 26 haverier 

med omkomna inträffat. Antalet flygtimmar per 

haveri var under 

1959 85.000 

1960 175.000 

1961 150.000 

1962 220.000 

1963 670.000 

Haverierna fördelar eig enligt fÖljande1 

Start 27 % 
Stigning 15 % 
Flygning i övrigt 8 ~ 
Landning 50 % 

Orsakefördelningen är 

Flygplanbesättning 

Väderlek 

Navigationeutrustning 

Underhåll och service 

"Design" 

Sabotage 

följande i 

35" 
17 % 
16 % 

15 " 

15 " 

2 " 


