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flottiljen • P 19 •, under Pinlands vinterkrig

Flygvapnet

1940), flygorganisation (de upprepade, stora utredningarna 011 flygvapnets stlrkande o d), per-

under beredskapstiden

•onalrekr;rtering och personalorgani11ation, utbildning, rlddningatjlnst och teknisk tjln•t.

Avsnitt 3

Flygvapnets betydelsefulla insats under f!Sr•varebered11kapetiden, frimat i form av des•
stlndigt plgAende, oftast h!Sga bered11kap blev -

Överstelöjtnant NILS KINDBERG forts!tter

•~•o•

det fraag!tt av hietoriken - en av de faktor•~, som bevarade Sverige• fred.

h!r sin artikelserie om Svenska flygvapnet
under beredskapstiden.
PLTGVAPEJlliTTT inf!Sr i dag shta a·nnittet av
f6rsvar•beredskapehistoriken• •!t.!rll1,c!," pl
vlrt flygvapens beredskap, verksamhet och utveckling under den f!Srstlrkta f!Srevarsberedskapens tid t o m den 30 juni 1945. Ll•aren finner
dlr uppgifter

011 lei:e!•!,aE_e!!.•-~n_c,g,h_v!r2.

v~ra !,rigsf~rlu!.t.!!:

011

samt avslutningevis - om

De a!nga och l!nga !P!.n1.n&.•!l.IB!!.i.!!!!.l'!!!. llnga
grlnserna ooh 6ver de 01111 kringliggande vattnen
h!Sll vlr h!Sgata ledning underkunnig om llgete
skiftningar.
Det s! Blllningoa •kapade, centralt ledda J..~t!IS~

!_V!.r!t blev efter hand en faktor att rlkna aed.

!,c!!_t.!.n.la!l !.v_ei:f!.r.!n.!!_e,lei:n!. - att det all tjlmt
lr n!Sdvlndigt att med all kraft arbeta pA !lZF.C.
yal!.n.!.t.! !oi:t!.a!t.! ~tye,g,k!i.e,g....2,cl!,.!t!r!.a!ld.!.• Jl'rutidens flygvapen bygge• i dag - p~ det f6rg!1189
na11 arbete och r!Sn 11amt p! nutiden• grundval !!Si:!r!.•!i!e!l och f!Sr dess 1. n.u!ls,e! icke i
detalj kind& behov.
V!r "Aterblick" flr nu talas
"Under beredskapslren gjorde• !,Anga .!:1!.a_r~ i
fr!ga om t ex flygoperationer• planliggning och
utf!Srande (bl a vid st6rre flygövningar m m),
flygoperationer i utlandet (den frivilliga flygGeneral Bengt Gsson Nordenskiöld, Flygvapnets
f6rate flygande chef. Under hans kraftfulla och
m!lmedvetna ledning danadee det moderna svenska
flygvapnet. Bildens en glva till Flygvapnet oljemAlning 1946 av framlidne konstnären greve
Louis Sparre.

Beredskap med jaktflyg blev ett ofta !terkommande
drag de kritiska Aren 1939-1945. Här en etartklar
J 22-divieion med 11in helt sven11kbyggda materiel.
Förarna 11kyndar ut till planen sedan uppdraget
meddelats vid nyss verkst!lld "briefing".

Bombflyget hade länge den tyska tvämotoriga B 3
(Junkers Ju 86 IC) som 11itt "tyngre" element.
VAren 1944 kunde B 31orna börja ersättas med
svensk materiel, SAAB1s B 18 A, fÖr11edd med
1.065 hk SFA-tillverkade Twin Waep-mctorer. F 1
blev den företa flottilj som fick B 18.

Bollbt'l.7geta be:reUlc&p mot invaeion trb olllta
r1ktn1Jl81U' gav altlrpa lt neutralitet.,olitiken.
De upprepade, t6r tl7gvapnet och deee beredskap
etlrkande !,t~ll:•_fl7&6!:,ll!,n,&&Lf!~ h6jde pereonalen• •kioklighet ooh gav tilltlllen till prov
med nya talttieka ooh teknieka ••toder, rq materiel • -•·
Den kontakt med utlandets krigetl7g, pA bld& de
krigt6rande sidorna, som vann• genom omhlndertagande och blrgning av hlr etter nedskjutningar,
et6rtningar, n6dlandningar, vid haverier eller
pl annat sitt hitkomna trimmande krigatl7gplan
med beelttningar (1 allt 6ver 300 'tall'), och
av t7•ka robotvapen, gav utb7te i fol'll av bl a
tl7gmilitlra ooh tl7gtekniak• underrlttelaer
samt !tekilliga rqa impulser ooh m6jligheter
till t6rbltt·ringar pl vlrt fl7gvapen• olika
omrlden.

Finland• f6revarakrig 1940 mot Sovjetunionen
klmpade en trivilligtlottilj "F 19" ur eveneka
t17gvapnet pl finek sid&. En jaktdiviaion J 8
(Gloeter Gladiator) och en lltt bombgrupp B 4
(Baner Hart) var allt vi dl kunde avvara, Flottiljen• bae llg i •ordtinland. Bl.r tlottiljoheten, dlv majoren Hugo Beokhammar (t v) ooh hane
•tabechet, dlv kaptenen Bj6rn Bjuggren, tr..ter ett B 4-plan.

I

1'17gvapnet• ,20!.i!i~a_v!,n!,t!.r av beredakapatidene
,-ttre t!'J'ck pl vlrt land • a kunde ioke nb utan
aveevlrda offer. Bland deeea mlrktee trlaet
t6ljande1

•) t~a av f17gvapnete krigatl7gplan - tre
tjlrrepaningaplan t7P !..l! ooh ett jaktplan t7P
~-med el gott som hela etna beelttningar
giok under neutralitetevakt t6rlorade till t6ljd
av t7aka nedekjutningar1 en del av deeea tall
blev t6ret i kriget• alutekede eller flera lr
dlretter till fullo bevieade,

' ll'inlandehjllp 19401 En B 4 (Ha111cer Hart) ur F 19
pl en ba• i nord6atra ll'inland. Jlotor 590 hk Nohab
Mercuey. Part ollkr 220 km/tim. 'l'vl 8 mm kuleprutor ooh ca 200 kg bomblaet.

b) Tieea av tl7gvapnet• blata reeervotticerare
m t'l etupade lr 1943, nlr tvl evenaka, civila
trafikplan blev nedekjutna av t7•kt nattjakttl7g, under t6ra6ken att med avenekt kurirtl7g
hllla vAra kontakter vlaterut 6ppna,

o) en del fl7gande pereonal, teknialt aarkpereon&l m tl ollkoa vid eprlngningeol7okor 1 hansar
(1940) och pi tl7gtllt (1942),
d) ett bet7dande antal aveneka krigatl7gplan
med beelttningar giok t6rlor&de till t6ljd av
lven i vanlig tredetjlnat t6rekommande anledningar, elaom tekniska tel, avlra vlderlekat6rhlllanden • m, vilka haverianledningar delvis
aooentuerata av beredakapatjlnatena aklrpta

Här ett av de 12 27eka plan, som de svenska frivilliga kunde tillgodorAkna eig under vinterkriget i ll'inland, Planet - ett "snabbt" bombplan av
t7P SB-2 med en fart av omkr 320 km/tim och 500
- 800 kg bcmblast - akBta ner den 7 mara 1940
a7d6at om Ulelborg av svenske flnriken Theler,
F 19•• jaktdiviaion.

t7P
de.

i l och

tre lltta boabplan t7P

!...4.

t6rlora-

krav,

Hlrtill kom de f6rluater i perecnal och materiel
ecm det evenaka frivilliga tl7gt6rbandet 'P 19'
led i ll'inlande vinterkrig 1940, nlmligen tre
man tl7gande pereonal etupade samt tvi jaktplan

I t6rhlllande till det elutliga resultatet av
tl7gvapnete hela verksamhet under t6rsvarebered•
ekapetiden e7ne dock offren aml. Il'örluater av
helt annan etorlekeordning hade mlet tagas och
blrae, om det 7ttereta provet - kriget - trote

•lr beredllkap lndA hade komait l5ver oas under
de lr tJ.7gvapnet ••rkade i Sverige• aaalade,
f6ratlrkta t6rsvaraberedakapa tjlnat.

IRPilDHl'l'ERlUS SLU'l'SUDA

Persvaraberedakapatidena erfarenheter, de••
otta hasardartade llgen ooh dlrYid blottade,
talrika briater i beredekap, b6r inte gl6-aaa.
Int6r traatidllkrigeta Jl7a, hlr pr6vade aapekter
glller det torttarande - ej •inat betrlttande
vlrt fl.7ST&J>9n - att det•aa•a a• alla ber6rda, .
iqndigheter a tl, 11&111t av sin egen personal,
•late allt torttarande uppb7gsaa ooh bibringa•
ea aAdan atJ'rka, att krigat'l7get ooh de•• tekniska grundvalar, den ..enaka tl7ginduatrien,
kan beatA de hArda prl5vningarna i det alutliga
eldprovet, nlr allvarets stund komaer."
Blrtill kau nu tilllgsaa1

General Helge Jung, OB sedan den 1 april 1944,
mott&11 i maj 1945 pA F 111• tlygtllt av tlottiljoheten, dl 6verate Birger Sohyberg. ÖBaa tlrd
eketde i ett av Pl.7gvapnet t6rhyrt civilt traneportplan typ Junker• Ju 52/3.

*

Pl.ygvapneta Danmarkehjllpa Bilden lr trAn SAtenl• april 1945 och visar dansk flygande personal, utbildad ooh utruetad hlr med 15 lltta
bo•bplan t7P SAAB B 17 c, töreedda med danska
nationalitetabeteckningar. Hllndelaeutvecklingen i a6der medtörde dock att endast pereonalen
ooh inte tl7gplanen i början pA maj 1945 torteatte till Danmark.

Flygvapnet• Norgehjllpa VAren 1945 aluttördea
"Operation Ball", de under svensk medverkan med
amerikanska transporttlygplan verkstlllda traneporterna trAn F 21 (Kallax) till Nordnorge
(Kirkenee) av norska, i Sverige utbildade och
utrustade "flyktingeoldater". Olllcr 1.550 personer och 360 ton materiel kom pA eA sitt per
tl7g till hjllp At de i elutekedet hArt trlngda
norska etyrkorna llnget i norr. Hlr en ilaatning pA Kallax-flltet vid LuleA.
Det lr pA denna punkt, som tl7gvapneta ledning
ooh all dess peraonal nu sitter sitt hopp ooh
ein lit till de tör vArt gamla ~ikea tortaatta
vll ooh beatAnd ansvariga - till !.t! ,!l.Z&!,i!Yl,!t
!.olk och till ,!t!,t,!m,!k!•~·

•

