
OCH BEREDSKAPEN 


Av överstelöjtnant NILS KINDBERG 

V
id 1942 års utgång har vån flygva


pens då nye chef, generallöjtnanten 

Bengt G:son Nordenskiöld, som t o m 

den 30 juni varit deh chef för flyg

staben, dels chef för vår enda i 1936 års 

försvarsbeslut förut sedda flygeskader , 

innehaft sin nya befattning som chef för 

flygvapnet och flygförvaltningen f o m 

den 1 juli 1942, samma dag som den i 

jun,i beslutade nya planen för stärkan

det av r·ikers krigsmakt samt flygvapnets 

flerdubbling jämlikt samma försvarsbe

slut börjat träda i kraft. 

NYA I LEDNINGEN 
Bland övriga viktigare personalföränd

ringar i samband med den nya försvars

ordningens påbörjande i ju li 1942 har 

märk ts att öve rste Axel Ljungdahl till 

trätt som chef för flygstaben, överste 

John Stenbeck (hastigt avliden på sitt 

tjäns ter um år 1944) såsom sousc hef för 

flygförvaltningen och överste Paul af 
Uhr som chef för "1 :a flygeskadern" (E 

I), den fbrsta av i allt fyra tillkom

mande eskadrar i såväl freds- som krigs

organIsation. 

. _ I början på vintern 1942-43 omfat

tar vån flygvapen s beredsk a p - nume

rärt sett - omk ]0 fly gdivisioner med 

tillhopa ca ]40 krigsflygplan. DessutOm 

står ytterligare 100-150 såda na plan på 

översyn o d. Om k den 1 augusti 194], 
det åre ts toppunkt i krigsfara och bered

skap, har si ffrorna sti git till ca ]5 krigs

divisioner med i allt nära ]90 krigsflyg

plan i beredskap och därutöver ca 170 

sadana plan på övcrsyns - och förbätt 

ringsarbeten m m vid centrala flygverk

städer och flottiljdepåer. Jämfört med 

vad motståndaren Hitlers Tyskland då 

kunnat insä tta mot oss - om krigsläget 

så tillåtit - är styrk an sva g. Okningarna 

sedan 1940-42 visar dock att arbetet på 

vårt flygs stärkande nått en bra bit på 

väg. 

BEREDSKAPSDRAG 
Sed an 1942 å rs kriser på höstsidan ebbat 

ut i vad rört flygvapnet har f o m 194] 

års ingång åtgä rderna där - för utom av 

det fort sa tta arbetet på snabbast möjliga 

uppbyggnad av vår 1942 beslutade, till 

det flerdubbla stärk ta och utökade för

svarsg ren varit känneteckn·ade av 

vissa i oktober-november 1942 anbe

fallda beredskapsåtgä rde r. Härvid före

kommer bl a : 

• 	 omk årssl utet 1942 - vissa nya för

beredelser för att möta eventuella ty s

ka "blix tanfall", 

• 	 efter årsskiftet - å~gärdc r ·fÖr att 

öka möjligheterna till ett snabbt och 

I nr 4/66 av FLYGVAPEN-NYTT har 
i korthet nämnts om det betydelse
fulla riksdagsbeslutet den 26 jWli 
1942, om "1942 års försvars
p I a n" och det däri bestämda, fler
dubbla utökandet av vårt flygvapen 
under 5-årsperioden 1/7 1942-30/6 
1947. Till i huvudsak den omfatt 
ning och kvalitet, som flerfaldiga 
gånger begärts av flygvapnets led
ning och av ÖB, och som sedan ut
formats och framlagts av 1941 års 
snabbt genomförda försvarsutred
ning och flygvapnets skicklige ta
lesman där. 

Flygvapnets beredskap, uppbygg
nad och verksamhet under påföljan

de ä r 1 943 präglas i hög grad av 
strävandena till att nå de genom 
1942 års försvarsplan närmast upp
ställda målen för organisationsarbe
tet och av arbete på att hinna i följd 
av vissa direkti v i förs varsbeslutet 
och det alltjämt hotande utrikes
politiska läget nödvändiga, ytterliga
re nödvändiga mål pä de o r g a n i 
s a t i v a, o p e r a t i v a och a 11 
m ä n t f ö r b ä t t r a n d e område
na. 

Sistnämnda aspekter på flygvap
nets arbeten 1943 inrymmer bl a 
strävanden på att förverkliga ett i 
för svarsplanen av 1942 förutsett, 
men ännu inte slutgillligt fattat be
slut om en "sjuttonde" flygflottilj, 
den sjunde av jaktflottiljerna, den 

hr 1946 vid halvarssk Utet påbörjade 
Södertörns flygflottilj 
söder om huvudstaden. 

Vidare märks de av utrikesläget 
s,;rskilt vållade kriserna i m a r s 
och på h ö g s o m m a r e n 1943. 
Den första förbunden med en större, 
för flygvapnet och armen gemensam 
övning i krigsorganiserade förband 
nl m i västra Sverige. Den andra 
framk a llad av vårt i juli förberedda, 
till augusti 1943 verkställda u p p 
s ä g a n d e av det tysk-svenska 
transitofördrag, som påtvungits värt 
land kort efter Hitlers "Weserii 
bung", blLxtanfallet mot och ocku
pationen av Danmark och Norge 
april 1940. Tiden kring 1943 års 
uppsägning av det flerstädes som 
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Jämllands och Västgöta flygflottiljer (F4 och 
F6) disponerade under den I artikeln behand
lade delen av 1943 vardera nigot över ett 
40-tal lätta bomb- (attack-) plan typ B 5 
(Northrop 8-A 1) av amerikansk typ, licens
byggda hos SAAB. 980 hk Nohab/SFA-byggda 
Mercury-motorer av brittisk Bristol-typ. Pla
nets fart ca 330 km/11m. - Här en division (9 st 
enligt den äldre Indelningen) över Storsjön 
sedd frin flygplan ovanför. 

verksamt insättande av vårt jakt

flyg i strid (jfr nedan), 

• 	 un<ler hela riden - med hän'sy n till 

lägesändringar på den tyska krigs

fronten i öster - översyn av bered

skapsbestämmelser och operativ plan

läggning m m, 

Vi noterar härom bl a: 

• 	 den 2 januari 194] hemställer flyg

vapnets chef till OB - på grundval 

av l Finland inhämtctde praktiska 

frontrön - om åtgärder från OB:s 

sida hos regeringen i syfte att kunna 

skapa ett sys tem med transportabla 

markradiostati'oner (telefoni), ett 

särskilt för jaktflygets del (ännu alle

nast F8, F9 och FlO operativa) upp 

byggt nät av ett IS-tal sådana fram

skjutna bevakningss tationer inom det 

främsta stridsområdet på marken, 

varifrån behövliga alarmeringar och 

stridsanvisnin,gar skulle kunna läm

nas våra jakt förband, 

• 	 den 7-9 januari utger chefen för 

fl ygvapnet vissa av OB :s direktiv och 

läget 'betingade skärpta beredskapsor

der, främst innebärande nedanståen

de: 

beredskap A (full stridsberedskap), 

beredskap B (6 tim frist med A

beredskap), 

beredskap C (24 lim frist - härför har 

tidigare gällt 48 tim frist), 

• 	 den 16-21 januari föran leder nya 

rappOrter om tyska fl ygplans och 

fartygs verksamhet invid Göteborgs 

skärgård m m en tillfällig skärpning 

i jaktfIyg'beredskapen där (en divi

sion J 11 ur Gösta flygflottilj), från 

t idigare 24 tim till 30 min för divi

Sionen ocll fem min för en grupp där

ur, 

• 	 den 27 januari anbefalldes en del nya 

åtgärder på kuppförsvarets områden, 

bl a för snabb kl a rgöring av opera

tionsfärdiga förband och för tryggan

de a v förbind elserna till chefen för 

flygvapnet, 

• 	 den ]0 januari insänder vår nyss

nämnde chef sin årsberättelse för ka

lenderåret 1942. 

D Som posirivt drag omtalar han bl a, 

att arbetet på flygvapnets kvalitativa 

stärkande resulterat 1 krigsfl ygför

band av hög klass. På minuss ida n måste 

han dock anteckna det fortfarande högst 

otillräckliga antalet krigsförband, flyg

materielens underlägsenhet i prestanda 

och eldkraft jämfört med stormaktsflyg 

samt - ringa uthållighet, Si'stnämnd a 

stora bri~t härleds till ,brist på reserv

flygplan och delar - närmast beroende 

på sedan krigs utbrottet 1939 rådande ~ 

klart kränJ<ande uppfattade, men på 
sin tid i betraktande av vår 1940 
ännu rådande, militära svaghet lik
väl nödvändiga avtalet, blir också 
förbunden med en sä gott som all 
män mobilisering av Sveriges krigs
makt. Fortfarande dold bakom ut
trycket "förstärkt försvarsbered
skap", med stora extra inJ<allelser, 
krigsbasering av flygvapnet o s v. 
En 	 större övning, "F l y g v a p e n 
ö v n i n g l 943", beredskaps
lidens dittills största, avhålls i slutet 
av juli t o m augusti 1943, med det 
då nära nog i sin helhet krigsorga
niserade flygvapnet. 

Internt gäller det vidare alt enligt 
1942 ärs beslut fortsätta med att 

b y g g a u t och i många fall n y 
s k a p a flygeskadrar, flygbasområ
den, flygflottiljer, utbildnings- och 
verkstadsorgan m m. Flygindustri 
ens 1937 igångsatta, senare stärkan
de och utökande enligt 1939, 1940 
och 1942 års planering och höjda an

slagskrav står likaså på dagordning
en . För alt tillskapa de f1ygplan-, 
f1ygmotor- och utrustningsresurser 
m m, som befintliga och efterhand 

nytillkommande förband osv krä
ver, Vi är ju alltjämt utestängda 

frän så gott som all flygmaterielim
port av värde. Slutligen fordras 
rundliga, tids-, arbets- och pennIng

krävande arbeten för alt fullfölja 
1939 års k r i g s b a s p l a n e r i n g 
och dess efteråt beslutade komplet

teringar med ytterligare flygfält 
mm, 

Som ett extra påbröd till 1943 års 
krigsbetonade lägen följer till sist 
en S e p t e m b e r k r I s l 94 3, or
sakad av att Tyskland "gripit hela 
makten" i Danmark. Vår kort förut 
inledda, snart sagt "s.''isongenliga'' 
beredskapsminskning måste då has
tigt aVbrytas och ersättas med fort 
satt förstärkt försvarsberedskap i ca 
tio dagar, Först därefter kan äter
gång till lältad beredskap av mindre 
omfattning ske och tyngdpunkten i 
arbetena åter inriktas på uppbygg
nad, materielförstärkning och ut
bildning mm. 
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nande lägen, mot mål i okänd ter

bl a på, att svenska statens ramavtal av räng, 

1940 och 1942 med sve nsk flygindustri 

a vspärrning f rån import och därutöver 

• övninga r för jaktflyget i Ort- och om-

ännu icke hunnit och kunnat ge denna radesförsvar, ävensom jakteskort 

industri behövlig leverao,sförmåga och ka a t bomb- (amck -) flyg, 

pacitet. • 	 övningar i krigsOlässig basering och 
försvar av ofta nyanlagda, st undom 
än nu inte helt fard ig;ra lld a krigsflygKRITISKT I VÄSTER 
base r , samt 

Under febmari-mars 1943 d lbr utri
o 	 förbättrade möjligheter för eskader

kesläget västerut farh~gor för eventuel 
cheferna (dåvarande överstarna Palll

la 	 tysb anfall över Värmland sgrän sen 
af 	Uln, E l och Age Lundström, E2)

m m. Läget anses dock möj liggöra - ja, 
att lära känna sina till eskadrarna av

t o m p3fordra . - avhållande i västra 
delade flottiljer m m och till samma n

Sverige av sä rskilda, för flygvapnet och 
s\'e tsni ng aveskaderstaberna und er 

arme n gemensamm;t srörre övningar där. 
utförande av kri gsmässigt ordnat

"1943 ~rs stabs- och fälttjänstövningar". 
stabsarbete m m.

Om dessa kan nämnas: 
• 	 den lJ febmari utfärdar f1y gv aFen

NY TYSK ANFALLSPLAN?chefen - en li gt fdin 013 under hand 
mot·tagna direkti v - grundläggande Under tiden fram till jllni 1943 känne-

Västmanlands fJygfJott ! ljs (F1) många och krävande flygningar 1943 utfördes med tvåmotoriga 
" tunga " bomb-(attack-) plan typ B 3 (Junkers Ju 86 K), som från 1937 tillfört s förbandet i totalt 

över ett 50-tal. De nyaste (16 st) var licensbyggda hos SAAB Trollhättan och levererades Irån 

slutet av 1939-1940. De hade en moto,effekt av 2 X 980 hk . Fart ca 350 km/11m. 

order för fln;vapnets dcltat;'1ndc i teån ,ls beredskaps läget i stOrt sett a v 
ny ss nämnda större öv ni ngar, med bl a IU~/l. Bakgrunden härt il l är de efter hand 
flygledningen och tvJ flygeskadrar inträffande svåra militära moq;~ ngarna 

(E l och E2, med däri in gående krigs· för Tysk land , stOroffensiver i söder och 
f1 yg- och krigsbasfö rband m m), för öster - i oktOber 1942 nederlaget vid 
lagda i Dalarna , Värmland och äs El Alamein i Nordafrika och i januari 
tergörJand m m, 1943 Stalingrads (Tsarits yns) vid Volga

kröken fal l. De understry ks ytter liga re av 
• 	 de nämnda "stabs- och fä lttjänst den al,ltmer stegrade verkan, som den 

ävn'ingarnas" ändamål är: \'ästa llierade flygoffen·siven mot Tysk
atL höja försvarsma kten; allmänna lands hemort, industrier och kommunika
krigsberedskap, tionsleder har. 
att utåt manifestera den ,ven'ska Ge

redskapens aktuella förmåga :\tt kun

na möta tyskt anfall västerifr~n. 


== I början p& jun.i erhåller emellertid 
d r aB kännedom om, att ett av Tysk
lan ds fiender planerat, västallierat invaL Ovningarna g~r den 17-25 mars en

ligt plan. För fly gvapnets del ger de vär sion sIöretag mot Danmark eller Norge 

defulla erfaren heter om bl a: inte är osannolikt. Samtidigt meddelas 
det på oli ka vägar att tyskarna p~ sitt 

• 	 krigsmässigt uppträdande under dc håll är i färd med att lägga upp ett nytt
svenskt flyg sannolika förhållanden, StOrt anfalJsförct ,lg mot Sverige, utg&en

o 	 utförande av anfallsövningar med de främst från Norge men även fr ån 
bomb- (attack-) förband i krigsli k- T)'skland självt. 

.J Efter krigsslutet granskade tyska do
kument från 1943 - om vilka man kan 
läsa närmare bl a hos v&r tidn i'ngskollega 
" H emvärnet" (nr 1,2 och S av &r 1964) 
och vilka dokument år 1945 tagits som 
krigsbyte av allierade stridskrafte r 
T yskland - bekräftar i StOrt vad so m 
redan 1943 var känt av vår aB om den 
tyska anfallsplanen. Numera brukar den
na dock ofta benämnas "Strategiska 
st udier ". Dokumenten ifr~ga klarlägger, 
att vad tyskarna den aktuella tiden ";tu
derat", var främst två huvudoperationer. 

TVA. ANFALLSVÄGAR 

Den ena från T rond heim - Röras i mel
lersta Norge över astersund och Äsarna 
mOt Sundsvall. Den andra från T rysiI 
Nybergsund och Oslo-trakten i södra 
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En rote J 22:or ur F8 över vintrigt Stockholm 
(Bellmans Hessingen - nuvarande SIora Es
singen skymtar under rotetvåsn) på väg hem 
till Barkarby. - J 22:an var en helsvensk ska
pelse, konstruerad av nuvarande generaldirek
tören tör flyktekniska törsöksanstallen, BO 
LUNDBERG, och ansågs på sin tid Som 
" världens snabbaste i förhållande till molor
effekten". Toppfarlen lag på ca 570 km/ 11m . 
De 1111verkades bl a vid flygförvallningens ny
inrättade flygverkstäder I Stockholm. 

Norge via Karlstad och Mälardalen mot 

Srockholm. Avsikt på en bioper ation mot 

Göteborg ska ll också ha funnits. De;;sut

om onuahr kä llorna ett flenal pl-anerade 

ryska landstigningar på svensk kust , bl a 

"id Bonenhavet, sa mt tilltänkta luftl and

sättni ngar på svens ka fl ygfä lt , vid kom

munikationscenrra m m. 

D Vetskapen om an Sverige vid den 

aktuella tid en å r 1943 efter sina sedan 
1940-42 successi Vt genomförd a försvars

förbänringar, inre minst på fl ygets om 

råden, kan bjud a ett högst besvärande, 

ingalunda föraktligt motstånd, för 
enin g med de förut näm nd a srora baksla

gcn för Ty sklands p å mån ga och a vlägs 

na fron ter engage rade, hårt pressade 
krafte r leder därför rill, att även 1943 

En division Sk 12 (Focke Wulf Fw 44 J Stleg
litz) ur F5 I formationsflygning över Söder
åsen I Skåne. - Ett tiotal dylika plan köptes 
trån Tyskland 1936, andra lIcensbyggdes på 
40-lalel vid CVV. Planel blev känl för goda 
" Inslruktlva" egenskaper. Toppfarlen tör del
la skolflygplan var ca 180 km/11m. 

års tyska planer p å anfall mot Sverige 

- yne rli ga re en högst ovä Ikommen, ny 

fiende - rinner ut i sanden. 

RISKFYLLD UPPSÄGNING 
r början a v juni få r OB under hand med

delande f rån försva rsm inistern, att re

ge ringen fatta t en i både Sverige och 
Norge länge önskat beslut om att upp

sä ga det oss - i 1940 års än,nu råda nde 

svenska svaghetsläge - på t vingade, men 

då tyvä rr ofrånkoml iga tysk-svenska 

rransiteri'ngsav tal et. Från den 1 augusti 

1943 ska ll dena nu sättas ur -kraft. D et 

synes emellertid OB möjligt, an den na 

rege ringens avs ikt ska ll kunna sippra ut 

och komma till tysk kännedom, inn an 

förhandlingar i ämnet hinner inledas. I 
en sådanr läge kan tyska motåtgärder 
befaras. 
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o Båd e Jet ny ssnämnda juni-beslutet 

och dct senare, omkring tiden före och 
under sjä l va uppsägningsförhandl ingarna 

skapade nya, fö r Sverige starkt kritiska 

läget, med dess då uppk om ma nde spä nda 

förh å llande till T yskland nödvändiggör 

därför ur sv ensk t ryg ghetssy npunh kra f

tiga beredskapsförstärkningar. OB:s åsik
ter därvidlag gillades av stats ledn,ingen, 

ä nda högst upp i Ko nungaborgen. 

• Vilka de stOra bered skapsförstär,kning

arna p å sommaren 1943 seda n blir och 

särskilt hur d e utformas och verkar för 

flygvapnets del, liksom också hur de lät 

tas i slute t a v augusti samt hur de under 

1943 års "Septemberkris" p å nytt bringas 

a tt träd a i kraft m m kommer att skild
ras n·ärmare i ett komman·de nummer. • 

t" 


