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1 t5regAende n•.lJllJ!ler av FLTGVAPENNYTT, eid 31
lovade vi att Aterkomma med nAgra artiklar ,
be1)-aande tlygvapnete beredskap och utveckl ing under de för vAr fö r svarsgren s! vikti ga,

Flygvapnet
under beredskapstiden

kritiska Aren 1936-1945. I dag inför vi den
företa. Den utgöres av f örsta delen i den
"!t!.rJ1.l!c!_" pA den ny11snllmnda perioden , eom
tillhör försvaraberedakapahiet orikens "Huvudredogörelee, del IlI" .

"Fl ygvapnet genomgi ck en märklig utveckling un-

"En j!lmf8relse mellan hi•torik:ens t i digare av-

der den i deaa andel av beredskapehietoriken
akildrade t iden. Från tBga mer In ett 16fte Ar

ani tt och vad dlr anförts om flygvapne t, dess
krige- oob beredakapeorgani •at ion och de•e utveokling som helhet bet raktat ger vi d handen,

1936 hade det vid den töratlrkta f6rsvarab eredakapatidena alut Ar 1945 bl ivit en betydande
t6rsvaragren med reapektbjudande reeuraer. Deaea
var trllaiet an elagkraftig och effektiv styrk&
1 luft en, en inhemek flygindustri dl!..rbakom, en
vll utbyggd, apr1dd kri gebuering och en tullvlrdig utbi l clningeorganisation 1 tj!lnat.
En viss töreatlllning om utveoklingene art, tem-

.!1! till halv!raskitte t 1945 (d v e ti ll tid•
punkten för den f öratlrkta försvareberedekapena
uppblvande) - bortsett från pereonella, lcvali tati va och andra förblttringar - sedan lr .!.2.l§. en
omkring !tia.:. ! li2,f!.l_\!i~ !6!.•!l!qiy av vA.rt
flygvapen genomterta, under de aex Ar den f 8rstlrlcta f6rsvaraberedakapen p!gAt t .

po och omtAng erh!llea vid en j !lmfBralse mellan •

a) det i september 1939 tör o•adelba.ra operationer klar a, i viaaa avseenden goda, i andra - bl
a de materi alteknisk& - svaga och tör ett krig
he l t otill rlckliga tlygYapen p& en t lygeskader
och nAgra aamverkansfBrband • m, totalt omkring
fyra otulletlndiga f lot tiljer, med taga mer än
ett hundratal pA intet via moderna "lr:rigaf1)-gpl an", och
b) det i aa j 1945, under andra vlrldekrigets
alutskede krigeberedda, högat avsevärt atlrkta
tl1gvapen p! tre, snart fyra tlygeskadrar m m,

Oeneral !_, _G.!,.B.2,n_X.2,r,\!esaJ9.~1~ flyga tabecbe!
1 juli 1936 • 30 juni 1942, chef fö r flygvapnet
t r o m 1/7 1942, tillko111111er !r!m.!t_bla~d_all.!
11.ran oob hedern hll.rt15r , "
Vi !tergår sA till avanittet "!terblick" :
ocksA. en del p!
"Under Aren 1936-1945 framkom
många hUl ovlntade •kittningar 1 uppfattningen
om bl a de olika tlygalagena inb15rdee vlrde och
betydelee - till

J.~tflz~t!.

f8rmln. Dessa Aaik-

ter vann under kriga- och beredekapa!ren snabbt
ineteg lven i värt land,

i allt mer In 15 fl7gflottiljer (en del vid den
tiden ännu i oke fullt tredauppaatta) 1 med totalt omkri ng 800 ltrigafl;rgplan, varav omkring
600 omedelbart operationedugliga1 och viktiga
lcTantitativa oob kvalitat iva, snart töreetAende
förblttringar törberedda inom b&de flygvapnet

De var t15l j der av l uftla-igeföringena enormt
ökade betydelse, luttkrigets snabbt vl.rlande ,

Forta . pA nästa sida .

ooh f1)-ginduatrien."
PA ett annat atAlle i historikene huvudredogö-

rel se, del III llaer man följande om se!!. !!!,an,
aom 17eKadea genomför a den av!ra uppgiften a t t
ska.tta oas ett krigsdugl igt flygvapen - 1 bArd
kamp med mAn~ utanför f l ygvapnets krets, vi l ka
var endera likgil tiga för eller klart ovi l liea
i de nna för vårt land 11 vsviktiga sak. Man 1 11.-

aer all te!

däri

De 64 till chefen
rar flygvapnet i nl ämnade fol iovolymerna - en värdef ull ti1lg!ng vid
studiet av flygvapnets beredskap m rn.

10

överra11<ande, nya aspekter earnt dllrmed följande
nya strida- och betvingel eemetoder . Tillämpningen hoa 01s

m~jliggjordes

av den tekniska

standard en i l andet och av etatema.lcternae beredvi llighet att bevilja anslag till flygvapnete utveckling och modernieering.

FrAn att Ar 1936 ha blivit gestaltat med utp rlglad tyngdpunkt pl bombflyget, kom Sveriges
flygvapen under kriceAren 1939 - 1945 och dlJefter, med stöd av r önen från utlandet och
svenska överväganden m m, alltmer in på en utveck lin~slinje,

Pi\ h<leten 1938 började utlandet pHo..p;ligt intressera eig för evenekt flYITB utvecklingsnivå
m m. Här n~era höca tyeka flygofficerare vid ett
etud1ebeeök den 29 augusti 193p, p~ Ljungbyhed.
Fr v generalerna Milch och Stumpff i "kordialt"
eamspr~k med dAvarande chefen för flygvapnet,
generallöjtnant Torsten Friis, och chefen f ör
f l ygstaben, dåvarande övereten BenBt Nordenskiöld. I bakgrunden adjutanten kapten Bengt
Flach.

eom från

~r

l2iQ.

w

det finska

och ' Battle of Britain 'e' ml!.rk-

vinterkri ~eta

liga Ar - blev mera j aktflygbetonad . VArt heml ands, deee krigsmakts och rikets a lla res ursers effektiva., !,kl1ya_s5r~d_m~t_a!lf~ll a:e.n.o!!!.
luft!!!_ blev det krav, s om trädde i förgrunden .
Medverkan i försvaret mot invasion och motanfall fr!n lu ften f ö rblev ock viktiga uppgifter.
Vid tiden omkring den 1 juli 1946 hade proportionen j aktnit bl i

1

bomb-

1

epaningsflottiljer hun-

för&ndrad till

l'l'l·"

(,!n!!!,: Bombf lot til jerna döptee 1948 om till " a tt ackflo tti lj er~ . )

"Den inte mindre ml!.rkliga telrnieka utveckling,
s om 1 jllva flygpl anen, de luftburna vapnen ooh

"Vär beredskap iir god", sade den evenska etateministern 1 ett tal p! sommaren 1939 ko r t före
andra varldek rir,et~ utbrott , - Ovan är förevareminieter Per Edvin Sköld cch en de l andra herrar
fr.' .n kanslihuset 1 Stockholm pi\ inspektion a v
7 1 i Väeter!e . LAnget t h generallö j tnant To~s
ten Friie. T v see etater~dete adjutant, sedermera major~n Karl Loriche, eom omkom i fl ygtjänet !Lr 1944 .

elektroniken m m undergick under Aren 1936 1945, liksom under 'avveokl1nget1den ' 1945 1946, Aterverkade bA.de under deeea tider och
dArefter etarkt pl vArt fl7g111 ooh hela det
1JVen1ka, samlade l ufttörevare te fraee t eg,
Uppkome ten av reak tionemotortlyg, rada rhjAlpmedel och robotvapen - de eietnämnda sAväl
flygpl anburna son andra - s at te redan mot slutet av föravarabered1kape!ren 1 gäng arbeten
bär p! de1ea teknieka apec1 a lomrAden . Det gällde att v1nna kl!.nnedom om och för Sverige köpa

Svenskt op~rativt flygs kärna 1 början av bered•
ekapat1den: tvåmotoriga "tunga bo!nbplan" typ
B 3, köpta från Tyskland ! ren 1937 och 1938 ,
Ovan tvA. divisioner p~ t illfällig bas i Ljun~
byhed i Skåne. Maekerinr,emAlningen, verket~lld
f öre leveraneen till oss m~ate - aveiktliRt eller inte? - röja planen p~ varje epanin~efoto .

Efter "septemberkrieen" 1939: H K H kronpri ns
Gustaf Adolf inepekterad9 ~ 1 den 25 september
p:'t Hässlöfin tet . Käcka fly!!soldater och "tunga
bombplan" typ Junkers Ju ()6 K, svensk beteckning B 3. T v dll.varantie flottiljchefen överste
Axel Ljungdahl, 1954-61 chef för flygvapnet ,
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ell er ti llbyta eig Ata1natona

n~go t

av vad ut-

landet i deeea avseenden kunde bjuda. Sa.tidigt
nöd&&d•• mQn att parallell t härmed bedriva helt
evenaka forekn i~gar och töreök, dA det icke var
möjligt att annat än ti l lfälligtvia bry ta vAr
iaoleri ng i inköpehäneeenden.
Utan v&ra egna, svenaka t ekoi•ka oob 1nduatri el la tackmllna inaat aer hade det varit omöjligt att alaom det ekedde bygga ut vår t fl7irvapen 1 omfAng och kvali tet, oob att vid krigealutet 1945 töree tl7gvapnet med 6vervlgande
evenek Qateriel ,

PERSONELL OCH

ORGANISÅ~Rl SK

BEREDSKAP

Den peraonella beradekapen etlrk&nde a1U11.111anhin8de vad flygvapnet betrlttar nära med den
organiaatorielta och utbildninga~iAlaiga utveck-

VArt enda j aktflyg hösten 1939: F 8, Svea flyp,fl otti l j , med sina 1937 och 1938 frin Er.e,land
köpta Gloeter Gladiator - j aktplan typ J 8 och
J 8 A. tfotor Mercury S2 reep S3 (licens Bristol}
på. 625 reep 740 hk, max haetip;het omkr 360 resp
390 km/tim . - I frivilligf lottiljen F 19 till
Finland 1940 ingick en av v~ra två. jaktdivi aioner J 8 A från F 8 . - Pl anen 1 luften ovanför
är B 3:or från F t ,

lingen och med de taknieka och ekonomi•ka möjligheterna. En öve?'9ik t av de v1 kt1gae t e or gani1ation1ökni ngarna töljer nedan1

Över1ikt av atörre enheter 1936-1945

a) !ill_d~n_32/.2, 19J.7l.
4 fl7gflotti ljer, l central tlygaltola, 2 centrala t17gverkatAder,

b) .!ill_d~n_32/§. 19i2!.
l tlygaakader , 10 t lygtlottiljer, l tl7gbaekAr ,
l central flygekola, l flygkrigahögako l a, 2
centrala tlygverketlder,

o) !ill_d~n_32/§. 19.!51.
3 tl7geakadrar ( en fjlrde i nf ör uppaAttandet) ,

F 4, JAmtlande flygflottilj 1 om tvA divi eoner
" 11\tta bombplan" typ B 4 (Rawlcer Bart) 1 licensbyggda hoe ASJA 1 Linköping (Saab : 11 föregångare )
CVM (Centrala !lygverketaden pA Malmen) och Götaverken 1 Göteborg, ingick hösten 1939 i vår
dAva rande enda f l ygeekader. Motor 650 bk Nohab
~arcu 17. - En grupp B 4 ingick 1940 i F 19 unf in11k-ryeka vinterkriget.

5 fl7gbaeomräden, 15 tlygfl ottilj er (en l61de
inför uppsättande, en 1?1de törberodd) , 1 flyp;ba1kAr,

5 utbildningeanetal ter och 3 centrala

flygverkatlder.
Jl'lygvapneta 1!.•,!:•.2,n~l!!.ll!.e!.1!. •kul l e enligt 1936
Are törsvareordning uppgA ti ll obet ydligt över
2,600 ... tidigt tj!natgörande (civila or ll.lcnade ).
Vid den föratlr kta förevarab eredakapatidene
elut Ar 1945 var d11n i f öl j d av eucoeaai va rike·
dagabealut m m ooh uppb1ggnadaarb~tet i allt
n4got 6ver 11. 000 , HArt ill kom

över 5,000

över 11kärgArdar och kuster spanade hela beredakap11ti den ut e j öeäkra Hei nkel-monoplan typ
S 5 A från F 2, Ros l agens f l ygflottil j . De var
evenekby~gda med likae.I\ svenskbyggda 415/450
hk Nohab Mercury-rootorer av Brietol- typ . Efter
hand e:\g utvecklade och förb!lttrade versioner
dagens ljus - S 5 B, C och D, Max hastighet för
S 5 A 140-150 km/tim, Tv.~ kul sprutor och bomber
hörde til 1 utrustningen, .

civila ( verkatadl per1onal m r 1) .
Artikeln om Fl,YGVAPNE'r UND3Il BEREDSKAPST!OEN fortsätter

p~

s idan 15.

15

talbebovet svarande antal nya förband blev
emellertid, g enom flygledningens, överbefälhavar ens och statsmakternas ltgärder Atminetone
delvis tillgodosedda. När kriffet syntes stl för
v!r dörr - eäsom under vintern och

v~ren

1940

samt de kritiska Aren 1942 och 1943 - blev
betydande förbättringar snabbt beslutade, Genom
förandet kom dock - bl a ph grund av personalbehoven, utbild.ningekraven och inträffande fördröjningar ifråga om flyg:planleveranser och baser - att ta läng tid.
En klar strävan hos de ansvariga att minska

uppeättoingetiderna - från 1936 Ars sjuiriga
uppsättning till 1942 Ars femåriga - kan noteras, I övrigt bör bemärkae, att den personella
och organisatoriska beredskapens tillväxt stod
i

intim och omedelbar samklang med åtgärderna

för höjandet av flygvapnets .!!!.a!e!:i!!,lla beredskap m m."
FLYGVAPENNY'rl'

!t~rkommer

i näl'!llast följande

tv~

artiklar i serien närmast till "literb l i ekens"
översikt över de under försvarsberedskape!ren
vidtagna viktigare åtgärderna för den materiella beredskapens stärkande och till de vlaentligaete ätgärderna för att förbättra flygvapnets beeering. Därefter avses följa en överblick öve r de resultat m m, som uppn!ddes under
beredakapeverkeamheten och genom det at!ndigt
päg~ende,

h! rda och krävande, ofta prövande

arbetet pä flygvap net• uppbyggnad och atärkande. I s amband därmed !terkallae i minnet nAgra
av de fall, dllr kamrater i beredakapsflyget
stupat pä sin poet. "Återblicken" avslutas med
några rader om de slutsatser, eom man i aveeende pA. flygvapnet bar att draga ur förevareberedskapstidena erfarenheter.
21.12.1962

NILS K!NDBERG
-------

FLYGVAPNET UNDER BEREDSKAPSTIDEN
Forts. fr!n sidan 11,
Vid den personella beredskapens stärkande m!•te
för ett krigsdugligt flyi<vapen krav pA

]$,v~lit~~

städse gA före kvantitet. En viss kvantitet
syntes likväl alltid nödvändig, for att kunna
uppsätta ett mot de strategiska behoven svarande !.n!al

krigaflygförban~.

Under beredekapsti-

vi aldrig s~ lAngt, att detta sistden kom
nämnda krav ena tillnärmelsevis kunde fyllas.

De

~est

framtrldande önskemålen om ett mot to-

Augusti 1939 insattes de första "beredskapsförbanden", tv! grupper tv!lmotoriga plan för
strategisk övervakning av krineliggande hav,
tänkbara fientliga inskeppningebamnar ID m, &i
av g rupperna, uppsatt av Roslagens flyeflottil j
F 2, bestod av T 2-plan, Heinkel äe 115, med
tv~ 830 hk BM'il-motorer, När "grupperna" senare
väx te till hel flyRdi visions styrka var nuvarande överbefälhavaren, r.eneral Torsten Rapp, under
•ir. kaptenstid chef för F 2:s T 2-division.

