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Så gick det till! 

Faclcreds Studiecentralen. 

HUR "DEN FLYGANDE BOMBEN" BESEGRADES. 
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Redan i a p r i 1 1 9 4 3 inkom de första, vaga rapporterna från hem

liga engelska agenter om att tyakarna var i färd med att utveckla ett izy-tt 

fjärrvapen. En intensifierad flygspaning och flygfotografering uppdagade 

snart den stora försöksverkstaden vid Peenemiinde, dock utan att med säkerhet 

kunna fastställa tyskarnas planer. Det slutgiltiga beviset på de tyska inten

tionerna gav upptäckten av utskjutningsanläggningarna längs franska kanalkus

ten. Dessa förstördes samtliga under vintennånaderna 1943-44 av e~lska bomb

flyget. Även nästa serie, som var under uppbyggnad våren 1944, tillintetgjor

des av bombflyg. Trots detta full 1Drdade tyskarna frampå sommaren änm en se-

rie. 

Så snart underrättelsetjänsten insamlat tillrä.ck1iga uppgifter, vidtogs 

omfattande åtgärder för att !örsv<-1.I'a London mot det ~a hemliga vapnet. I 

jaIJllari 1944 uppgjordes ett !årsta försvar, som omfattade tre f örsvarsbälten 

med en ballongspärr omedelbart utanför staden, därefter en luftvärnszon och 

slutligen ytterst en ja.ktflygzon. 

Då V I-anfallen började den 13 juni 1944, d v s "dagen D + 7", stod för

svaret berett och under den första m!naden förstörde jaktflyget, luftvärnet 

och ballongspärrarna ungefär 40 % av de utakjutna bomberna. 

För att försvåra försvaret skickades bomberna alltmer i väg i salvor och 

under perioder av dåligt väder. Bombens hastighet var 550 - 650 km/h och dess 

flyghöjd i nedeltal 750 m, vilken var för lAg för de tunga luftvärnskanonerna. 

Med ledDing av dessa erfarenheter vidtogs en del ändringar i f örsvaret. 

De ursprungligf;!n 500 ballongerna oltades till nära 2000 och försågs med till

läggskablar. Luftvärnszonen flyttades ända ned till kusten för att ge pjäser

na friare skottfält. Antalet pjäser ökades med 100 pjäser i veckan, d v s vad 

man kunde få levererat. Jaktflyget erhöll två försvC:II'szoner att svara för, en 

utanför och en innanför luftvärnsbältet. 
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Under den första perioden, då endast en jaktzon använ:les sköt jakten 

ned ungefär 30 % av alla de avskjutna bomberna. Bombernas höga hastighet ' be

redde jakten stora svårigheter. Endast de snabbaste planen kunde hinna Up} 

dem i planflykt, övriga måste genom att dyka ned på bomberna från ett par 

tusen meters högre höjd skaffa sig behövligt hastighetstillskott. Det ford

rades mycken erfarenhet för att därvid välja den rätta dykvinkeln. Flygplan 

måste vidare ligga i ständig beredskap i luften, i amlat fall ham man inte 

upp i tid. Därför var det nödvändigt att hålla avlösningar uppe hela dygnet 

under de tider då anfallsfrekvensen var stor, vilket helt naturligt ställde 

de största krav på person.al och DBteriel. Ett annat svårt problem var att 

upptäcka bomberna. över land kunde anvisningar i vissa fall lämnas per radio, 

och genom luftvärnselden hade flygarna möjlighet att upptäcka sådana bomber, 

som klarade sig igenom luftvärnsspärren. över vattnet s tällde det sig emel

lertid värre och mot slutet placerades motorbåtar ute i Kanalen, som medelst 

signalskott och radio sb1cte dirigera jaktplanen. Metoden var dock inte till

räckligt länge i bruk för att dess effektivitet skulle kunna bedömas. Under 

de sista månaderna av anfallet var det dessutom ova'lligt dAligt väder, vil

ket än mer försvårade jaktens verksamhet. Trots alla dessa omständigheter 

sköt dock jakten ned ö v e r 1 • 9 0 0 flygande bomber typ V 1. 

Eftersom ballo~spärren var den sista f örsvarszonen kom endast ett rela

ti vt litet antal bomber in i den. Av dessa blev ungef .'.ir 15 % "neddragna". 

Under de 80 dagar anfallet varade avfyrades sammanlagt . över 8.000 flygan

de bomber, av vilka ungefär 2.300 eller 29 % kom in i Londonområdet. 25 % 
var utan precision eller misslyckades av andra anledningar. Återstående 46 % 
plockades ned av f örsvaret. Detta är ett medeltal för hela perioden. Mot slu

tet av anfallet steg denna siffra till omkring 70 % och endast 9 % nådde då 

fram. 

Bombanfallen för att förhindra insättandet av V-vapnen var mycket omfat

tande. Sammanlagt 100,000 ton vanliga flygbo mber fälldes mot utskjutningsan

läggninga.r, depåer, kommunikationer, fabriker, oljeanläggning-ar och experi

mentanstalter. Härunder förlorades omkring 450 flygplan och 2.900 f örare och 

besättningsmän. En omfattande spaning bedrevs med flyg och agenter, och sA 
snart nå8ot betydelsefullt mål upptäcktes skickades bombflyg dit. För att 

u~pehAlla denna övervakning hölls flyg ständigt i luften över hela norra 

Frankrike och Belgien inom en sektor med c:a 250 km radie från London. Genom 
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dessa åtgärder kunde antalet avskjutna. flygarrle bomber hållas nere till i me

deltal 100 per dag, vilket va.:r avsevärt mindre än vad tyskarna tänkt sig. 

Vad London fick utstå av V-bombanfallens fasor var kännbart nog, men 

underrättelsetjänstens vakenhet, de brittiska. och a~rikanska flygstyrkor

nas oavbrutna ansträngningar samt försvarsåtgärdernas effektivitet hindra de 

tyskarnas tilltänkta "segervapen" från att få de avsedda följderna för kri

gets utgång. 

VÅRT FIXGVAPEN SOMMAREN 19-3..§.. 

För 10 år sedan - i juni 193A - bestod vårt flygvapen, förutom av de hög
re staberna, av F 1, F 2, F 3, F 4 och F 5. Vid F l fanns dessutom ett embryo 
till F 8 (Ba.rkarby-förläggningen var ännu icke färdigställd). 

Personal- och materielläget i krigsorganisationen vid den tidpunkten var 
i stort sett detta.: 

I flygledniz:gen tjänstgjorde bl a ett 50-tal officerare. 
F l (inklusive berjan till F 8 ) hade 97 flygförare, flygspanare och flyg

signalister samt 23 st "tunga" bombplan typ JLl, 22 st ji.1.ktplan typ LJ. (Glos
ter Gladiator) och 16 st civila transportflygplan, som vid krig skulle ställas 
till förfogande ur ABA. 

Vid F 2, marinspaningsflottilj, fanns c:a 84 man flygande och 33 plan, 
framförallt av typ .§.....1 (svenskbyggda flottörflygplan av typen Heinkel HE 5, en 
utveakling av de tidigare Hansa Brandenburg). 

F 3, arm~spaningsflottiljen, ha.de 72 man flyganie och 32 st ..§.....2 (Fokker) . 
F 4, som just omskolats till lätt bombflottilj, hade 53 flygförare och 

flygsignalister och 22 st flygplan LJ och ~ 4 A (Hawker Hart ) . 

FLYGVAPNETS DEFILERING ÖVER "GÄRDET" DEN 16 JUNI ~· 

I samband med firandet av H.M. Konungens 80-årsdag den 16/6 1938 parade
rade trupper ur Stockholms garnison samt vissa förband ur flygvapnet, de se
nare i luften, inför Konungen på Ladugårdsgärde. 

Flygvapnet deltog med 5 flygdivisioner - en marinspaningsdivision ur F 2 
(flygplan typ S 5), en arm~spaningsdivision (s 6) ur F 3, en lätt bombdivi sion 
(B 4 A) ur F 4, en tung bombdivision (B 3) ur F l samt en jaktdivisi on (J 8) 
ur F 8. Från ut~slägen å Hägernäs, Bromma och Barkar by framgick flygvägens 
sista del via Värtans st ora gasklocka - över "Campementsbacken" - omedelbart 
väst om Borgen - över Allatadion o ch S,j öfartsmusdet - vidare över Södra Djur
gArden mot Nacka, divisionerna formerade i öppen kolonn med grupperna. i slu
ten V-furmering. 

H.M. Konungens plats passerades på 50 m:s flyghöjd rood ett tidsavstånd 
av c:a 30 sek flygtid mellan divisionernas tätar och c:a 10 sek flygtid mellan 
grupperna.. Besättningarna med undantag av förarna skulle " i den mån så var 
möjligt intaga stående ställni~ samt verkställa honnör med front mot Konungen". 
Detta verkställdes också så långt det var utförbart, av flygspani.re och flyg
skyttar i de långsammare planen. 

I P~mband med högtidligheten mottog en fandelegation ur F 1 nere på Gär
det ur ~. M. Konungens hand Västmanlarrlsflottiljens fana. 


