
pens ombasering till Ljungbyhed och 

om en F 2-flyggrupp till Gotland 
kommer därefter. 

HEMSTÄLLAN OM ANSLAG för 
hela flygvapnets eventuella försät

tande i förstärkt försvarsberedskap, 
ett "kungabrev" om en flygvapnets 

besiktningskommission till USA för 

kontroll av våra där beställda nya 
jaktplan typ 7 9 (Seversky-Republic 
E P-1), avsedda att ersätta de för

åldrade J 8-C.loster Gladiator-planen, 

samt bl a ett meddelande om krigs
kartor klara för avhämtning vid för

svarsstaben blir samma dag nya in
slag i flygvapnets beredskapsbild. 

LÖRDAGEN DEN 26 AUGUSTI 
1939 - när regering och försvarsstab 

fått ytterligare kunskap om de i vårt 

södra grannland pågående militära 
förberedelserna för ett anfallskrig åt 

något håll, sannolikt Polen men må

hända också åt något annat håll -
kommer den första beställningen på 

strategisk spaningsflygning från 
Skåne, denna gång över Kattegatt 

och Skagerack. Stora oljefläckar norr 
och nordost om Ska,gen, möjligen 
från ubåtar, inrapporteras. I övrigt 

"intet av vikt" inom de två spanings

omr<\dena. 

SAMMA DAG utsänd.er flygva

penchefen order signalledes till flot
tiljchefer och verkstadsstyresmän om 

ikraftträdande av ett flertal moment 
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kl. 15. 51 

BERED-
SKAP! 

i försvarsberedskapscirkuläret, vilket 

hos de berörda medför därav beting
ade, förberedande försvars- och 

trygghetsåtgärder mm. En 40 mm 
lvakantropp A 10 (armens) beordras 

genom försvarsstabschefens förmed

ling till ljungbyhed för medverkan 
i platsens flygbasförsvar. 

NÄSTA DAG - söndagen den 27 
augusti - fortsätter Detachernentet 

F l sin strategiska flygspaning från 

Ljungbyhed. Denna inriktas nu för 
första gången mot södra Östersjön 

och fortsätter över Skagerack, Kat-

Mer om F3-pejlen 

legalt och de svenska kustfarvattnen 
i väst och syd. I Östersjön utgör lin

jen Sandhammaren (Skånes sydöstra 
udde) - Rönne (på Bornholm) -

Kollickerort fyr (på den tyska ön 

Riigens nordöstra udde) spanings

områdets östliga gräns. Minutläg
gande fartyg väster Arkona fyr på 
Rugen, ett stort landflygfält vid Bug 

på samma ö och Warnemtinde sjö

flygplats utspanas. 

DETTA OCH ANDRA liknande 

spaningsuppdrag forts ät ter sedan 
under dagarna 28 augusti-2 sep

tember. De utsträcks då till hela 
"pommerska vallen" (tyska Öster

sjökusten) fram till staden och flyg
basen Ko.lberg samt till Hela-halv

ön och Briisterort fyr (den senare ca 
40 km nordväst Königsberg). Be

lagda flygfält, kryssare och mindre 

örlogsfartyg mm iakttages, men inga 
transportflottor eller andra mera oro

ande, Sverige direkt hotande över
skeppnings- och anfallsförberedelser. 

FREDAGEN DEN 1 SEPTEMBER 
1939 kl 15.51 nås flygvapnet av ett 

från "Försvarskansli" och "Flyg
kommando" utsänt, gemensamt "Ex

pressmeddelande": 

e att intagande av förstärkt försvars

beredskap har anbefallts av Kungl. 

Maj :t, och 

• att första försvarsberedskapsdag är 

söndagen den 3 september 1939. 

'FMl<P Vlll arbetar i princip så 

att flera indiktlforer kan anslutas 

En ny markradiopejl, typ 'FMl<P och pejling ske snmtidigt 11id var 

Vill, har som i korthet nämnts i och en oberoende av varandra. I 

föregående nr av Flyg11apen-Nytf serieinstallationerna kommer den-

installerals på 'F 3. 1rn möjlighet att utnyttjas. 

Omniimnandet förtjänar emel- Låsning{!n av pejlstrecket, som 

lertid att kompletteras med föl- f n ej arrniindes i prototyperna, 

janda: fungerar s& all om en ny signul 

Tre prototype;· har skaffats, kommer när pejlstrecket är hlst, 

vurav fvii är installerade vid F 3 hii11es låsningen. 

respektive 'F 5. Den tredje instal- ?ej/hastigheten är god men ty-

/eras provisoriskt för specialända- 11iirr inte så 1-iög att man alltid 

mål vid F 1. kan få en hifring på en mycket 

En serie om tio utrustningar är kort siindningsföljd. Operativa 

beställd och installationen 1wses erfarenheter vinns nu vid F 3 och 

börja unde.r år 1965. F 5. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_) 
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