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• Beredskapsäret 1943 inrymmer sex månader av vardera första 
och andra uppbyggnads- (budget-) åren för vårt enligt 1942 års fem
årsplan avsevärt stärkta och utökade flygvapen. Världskrigslägets 
skärpning, krigsförloppets förflyttning närmare inpå oss, i förening 
med de stora svenska beredskapsförstärkningar mm på sommaren 
och hösten 1943, som skildrats i FLYGVAPEN-NYTT nr 1 - 2/1967, 
skapar en fortsatt bråd tid av hektiskt, på gränsen till mänsklig för
måga bedrivet arbete. Detta avser i första hand flygvapnets allmän
na beredskap för krig, på alla våra verksamhetsfronter. Il • Stora 
mödor, höga kostnader, hårt slit och mycken övertid krävs för att 
göra vad göras skall. Allt det man ålagts eller önskar göra 1943 kan 
inte nås. Goda underlag för det mesta läggs emellertid och åtskilli
ga för fortsättningen och flygvapnets stärkande betydelsefulla resul
tat vinns. Nedan kan dessa med löpande och kommande krigsbe
redskap nära samhörande arbeten endast antydningsvis beröras. 

• • De gäller främst direkta förbättringar av vår försvarsgrens 
krigsvärde och som grund härför utbyggnad m m av bl a fredsor
ganisationen. • • • 

Av överstelöjtnant NILS KINDBERG 

Vid f!ygopcrationcrnas planläggning 
följs irämsr de direktiv från OB, 

som tillkommir i sluter på 1942 och bör· 
jan av 3r 1943. Flygvapnet skall i det då 
sannolikasre krigsfallet - försvarskrig 
mot Hitler· Ty·skland - vua bererr atr 
verka med sina huvudkraf.ccr från södra 
och mellersta Sverige. Mindre delar iår 
uppgifter i Norrland. Närmare årsskif
tet har OB utfärdat sina med hänsyn cill 
ökade risker för överraskande ryska 
klipper ·behövliga, nya order om mot· 
stånd 1ill dcc yttersta i varie läge. S~ir

skilda order till de cheier iör högre en· 
hecer m m, som 'kan riskera art bli av
sk urna från direkta förbindelser upp· 
åt, har ocks~ utgått. 

MOTANFALL VÄSTERUT 

Som err led i redan tid·igare igångsatt 
planläggning för svensk rnilirär hjälp åt 
våra grannländer i ert nyct läge - se· 
nare högaktuelle ~r 1945 - har tJB ock
så anbefallt: 

• atc huvuddelen av flygvapnet förut
om i I :a armckårens försvar av 
Värmland mm också skall samverka 
med de11 nämnda scracegiska arme
enhetens evemuclla rnocanfall väster
ut. I <lena sammanhang llppscälls 
ocks3 bl a såsom krav, 

• att flygvapner skall försvåra tyska 
flygföretag mor Stockholm och kust
f!ottan. Det sistnämnda i det fall att 

nämnda sjöstridskrafter befinner sig 
i Stockholms skiirgård. 

Under juni 1943 utfärdar flygvapen
chefen sina order för uppsättning av och 
verksamhet vid flygvapnets eger, d3 
nyskapade "jaktlednin~ssystcm" - or· 
g:ooiserat och urrustat för ~rr höja jakt
flygets operativa efiektivitcr. 

I juli förekommer bl a vissa för en 
operation viiscerut nödvändiga focografe
ringar över gränsen från svenskt lufc
rum. Till de operaci va åtgärderna kan 
även räknas i augusti av 0)3 utfärdade 
order om vissa förberedelser för even
tuellt nödvändig förstöring av milirära 
industrier och iörr3d i en del lägen. De 
i september av flygvapenchefen jämlikr 
OB:s direktiv utfärdade orderna om för
beredelser iör evakuering från Stockholm 
och cransport till annan ort i mellersta 
Sverige av flyg led ni11gens organ faller 
också inom den opcrati va ramen. 

FORTSATT FÖRSTÄRKNING 

Ar 194.3 fortsätter tidigare inledda, krä
v:.nde arbecen inom flygvap11cts mång
skiftande, viktiga omrRden på :ott bygga 
ut och stärka vår försvarsgren. De or
ganisatoriska a(betcna därvidlag omfat
tar främst: 

• åtgärder föranledda av 1942 års för
svarsbeslut och uppsättningsplan, s~

väl ny uppsättningar som utölrningar 



Kampen för F18:s 

tillblivelse 

och det stora behovet 

av ett än starkare 

jaktflyg 

av det tidigare befintliga eller . pa-

började, 

• en del förberedelser för kommande 
förändringar 

tjänsten på 
·betsområJen, 

och omläggningar av 
flygförvaltn ingens ar-

• vissa av 1942 års försvarsbeslut och 
läget i v3r omvärld betingade nya 
besiämmelser för mobilisering, same 

• forcsatt arbete för att nyskapa "sjun
de jakt/ lo1tiljen", den som tre ~r se

nare - 1946 - omsider börjar ta 
form som Södertörns f lygf l.ottilj 
(f18). 

Om de första av dess;i avsnitt må här 
nu närmast nämnas nedanstående: 

• Jen 4 juni reglerar flyg,•apenchefen 
orJerledes fr~gorna om uppsättning
ens p3börjande från den 1 jul.i, in
deln•ingen inom oå viss, redan i mars 

förberedd personaltilldelning till två 

nya jaktflottiljer - Br&val.la flyg
fiot1ilj (F13) och Upplands flygflot
tilj (F16) - Jessa skall jämlikt 1942 
hs försvars-beslut fredsförläggas nära 
Norrköping, respektive Uppsala, 

• i mitten på jul·i och senare regleras 
en första tilldelning av övningsflyg
plan till de två nya jaktflottiljerna; 
krigsflygplan kan de ·i följd av vår 

avspärrning från import av flygma

ceriel och Jer inomsvenska industrilii
get m m först rn en bra 1bic in på 
1944 och därefter, 

• den 7 juni 1943 utfärdar chefen för 
flygvapnet - i avvaktan p~ ett ut

iovat, förse Jen 30 juni faottat riks
dagsbeslut .- närmare order för upp
sättning mm från den .1 juli av viisi

ra, södra och norra flygbasområJena 

- Jet östra har påbörjats redan den 
1 juli 1942, 

• den .19 j;.ni följer hans order om 
2:a fiygeskaderns (E2) uppsättning 
fr~n Jen 1 jul.i, med eskaderscab i Gö

teborg och tre ingående flygflottiljer 
(F7, F9 och Fl2); den 13 okrobcr 
följer order om utbyte :w en flottilj 
(F12) från Jen 1 november mot en 
annan (F6), 

• un-der tiden 19 juli 1943-20 mars 
1944 följer en rad order gä Ilande i 
1942 ~rs för~varsordning ·beslutad ut
bryming och förflyttning av vår flyg
kaderrskoia (senare organiserad s3som 

f-20) fr~n ·krigsflygskolan (f-5) på 
LjungbyheJ till Uppsala - där med 
eget, nytt etablissement mm och fri

stående ställning nära Upplands flyg
flotcilj (f-16), samt vissa arhmupp

gifter mm gemensamma med detc<l 
nytillkommande flottiljförband. för
seningar av förflytming till och verk

samhet på den nya platsen orsakas 
hl a av 1943-44 uppkommande för
dröjningar m m .kontukterade 

byggnads -och .flygfälcsarbeten. Först 
1944 vid m3nadsskiftet april-maj 
har kaJemkolans ledning med fly-~ 

r 
) 



Beslutet 1942 - att genom be
sparingar försöka bilda F18 -
orsakade en del diskussio
ner ... 

SAAB B 17 var beredskapstidens lörsta i Sve· 
rige helt konslruerade och tillverkade "lätta 
bombflygplan" (allackplan). Flygplan 17 C -
Ullhörande F12 - hade en Italiensk luftkyld 
1000 hk stlärnmolor typ Piagglo XI bis. År 
1948 överlämnades flertalet 17 C-plan lill 
Etiopiens under utvidgning varande flyg. e 
Bilden Illustrerar ordergivning vid F12 - då 
llottlljen ännu longerade som bomblörband. 

* 
SAAB J 21 hetle den svenska civila llyg
lndustr1ns originella jaktplan !rån lörsversbe· 
<redskapsliden. Projektarbetet beställdes I april 
1941. Ar 1944--45 och senare följde serieleve· 
ranserna. Motor: 1.475 hk hos "Flygmotor" i 
Trollhättan • licensbyggd, vätskekyld Daimler· 
Benz TOB 6US. Beväpning: lem akan. Haslig
hel: ca 6SO km/tlm. Typen lilllördes F9 1945-
46, F1S 1947-46 och F12 1947-49 .• På sid 11 
ses en division "21 :or" i luften 1948. 
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gande och marktr:insponerade Jehu 

av skolan ankommit till och börjat 
sin verksamhet i Uppsala. 

EN SPECIELL FV-ORDER 

När tv3 nya iörband - jaktflottiljen 

F 16 och ilygbdemkolan f20 - p3 det 
skildrade sättet bRda iörläggs till eller 
strax invid det nyanlagda floniljf!ygfäl

tet Uppsala-Arna, uppkommer nmurligt 
nog en rad frågor, som kräver reglering 
uppifrån. Chefen för flygvapnet utg~r 

oc:ksa den 8 juni 1943 en flyg va penor

der, som innehåller behövliga bestäm
melser. fr:irnst märks däri: 

• att kadenskolans chef är undersrä lid 
ilygvapenchefen· i vad gäller krigs
tukt, utbildning, inre tjänst och ord

n·ingshå!Jning inom år skolan för 
längre tid upplåtna laka ler, 

1· att han däremot i iörvaltningshän· 
seende skall lyda under jaktflottilj

che.fen på platen, samt 

• att flygkade-mkolans behov av ilyg
plan för flygtj~inst och personal för 

flygmekan·ikercjänst skall tillgodoses 
från jakcf[ottiljen. 

F18 BLIR TILL 

När förarbetena inom 1941 års för
svarsutredning för det h 1942 fa!!ade, 
nya och högviktiga iörsvarsbeslutet på

g3r, intar bl a irågan om flygvapnets 
utökning med ytterligare en flottilj -
den sjunde jaktflottitjen, utöver seder

mera 3r 1942 totalt 1heslutade 16 f!yg

ilottiljer m m - en uppmärksammad 
plats. Att vårt ja•kcflyg alltjämt är iör 
svagt är då välkänt, omvittnat och in
sett av ilcrralet. I 1942 års försv-a.rsbeslut 

heter det också sedermera den 26 juni 
1942, bl a med canike på den e:<pansiom

S'tOppande kostnadsramen och bes) utets 
åtföljande uppsäitningsplan för förband 
rn m, ifråga om en 'ytterligare' jaktflot

tilj följande: 

• att denna flottilj hör tillkomma ge· 
nom ett nytt riksdagsbcslut ~r 1944, 

därest nuterielläget m m det medger 
vid den tiden, 

• an behövliga anslagsrncdcl för flot
tiljen bör 3stadkommas genom be

sparingar på annat, inom krigsmakten 
i dess helhet, 

• att viss;i förberedelser ifråga om flot
tiljens flygmateriel och flygfält skall 
påbörjas redan under år 1942. 

Ytterligare avgöranoden rörande flottil

jen - efter en tid kallad Södertörns 
flygflottilj (FIS) - träffa> viod 1944 och 
1946 års riksdagar (se nedan). 1946 den 

1 juli börjar upps::itcning efter hand. Nu 
1967 - sth flottiljen inför indrag11ings
hot. E.n del av händelserna -kring FIS 

tillkomst mm skall nämnas nedan. 

JAKTFLYGET FÖR SVAGT 

Det svenska jaktrlyget 1936 - en be

slutad flottilj (FS), 1938 en på härjad 
sådan (fortfarande endast F8) och från 
1940 ytterligare två beslutade s3da.na (F9 
och FIO), plus en 1941 preliminärt be

slutad (FI3), j allt omsider fyra jakt
f!ottiljer, plus de ytterligare två vid 1942 
års riksdag •beslutade (F15 och Fl6) -
har länge för både flyg- och försvars
ledning framstått s~som alldeles för svagt. 

Udänds>ka och svenska erfarenheter -
från 'kriget, flygvap11ets beredskapstjänst 
samt eskader- och flygvapenöv11ingar -
ger samTliga vid handen, acc en betydan-



de förstärkning av jaktflyget är en för 
hela riksförsvarer högviktig fråga av vi.
ca l bery del se. 

I en av OB den 10 augusti 1941 cill 
försvarsminisrern ingiven promemoria 
om försrärkning av flygvapnet till 16 
flo tt iljer anges sex jaktflotti ljer vara be
hövliga. Riksdagsbeslu tet 1942 godkän
ner och iascslår också inom sin "ram" 
sex jaktfloctiljer (F8, F9, FlO, Fl3, FIS 
och Ft6) som nödvändiga. En del av 
dem finns helc eller delvis, andra skall 
cil.lkomma 1942-1945. 

OLIKA FÖRSLAG ... 

Der ovan citerade tilläggs'bes!utet 1942 
- att man bör bilda en sjunde jakc
flott ilj (F18) genom besparingar i·nom 
samcliga försvarsgrenar - orsakar dis
kussioner och förslag av väx lande in
nebörd. Bl a hävdar då marinens tales
män att om der ·blir en sådan ny flot· 
tilj, s~ skall den helt cjäna de sjömili
tära intressena. 

De inkomna kraven ifråga om jakt
flyget sammanställs i försvarsutredning-

• en sa: 

e jakcilyg till en tilltänkt fjärde ilyg· 
eskader, i övrige bestående av spa
ni ngsflott iljer, kan bli behövligt, 

e jaktflyg till s·kydd av kustfloctan och 
marin-en i övrigt 'be~övs, 

• jaikcf!yg - en ny, sjunde fl ottilj -
utöver de sex av OB föreslagna och 
av ucredn·ing och riksdag tilltän•kta 
erfordras, varvid: 

e denna nya sjunde jaktflottilj för att 
vinna effektivitet och avsedda ända
mål bör inordnas i den cil [tänkta nya 
iakteskadern (E3), i vilken de flesta 
andra jaktfloniljerna också skall 
ingå. 

Främst gäller det nu kostnaderna. I 
det falle c föresrns, att OB och flyg led
ningen gemensamt skall "knäcka nöten". 

KLARLÄGGANDE FRÅN CFV 

Från september 1941 rill. slutet på 1942 
märks sedan en lång rad promemorior, 
uppdrag och förslag i fr~gan. Försvars
urredningeO'S ordiörande, statssekretera
ren T. G. Wäm, försvarsministern Sköld, 
OB och flygvapenchefen märks bland 
uridertecknarna. C·hefen för flygvapnet 
klargör den 7 oktober 1941 för OB, 

e att flygvapnet h n 
gavarande nya, 
ja ktflotti ljen. 

uppsätta den ifcå
cillränkta sjunde 

Den 20 februari 1942 - efter verk
ställda rekognosceringar mm - kommer 
flygvapenchefens förslag tiH förlägg-

ningsort iör ilotti ljen - Rickstens g~rd, 
nära Tullinge i Södertörn - och till 
flygfält, den där i närheten belägna, 
då skogbevuxna mon Pålamalm. 

BESPARINGSAKTION 

Under år 1942-43 fortsätter redan 1941 
p~började förundersökningar om möjlig
heterna till besparingar, syftande till att 
skapa F18. Två försvarsgrenar (flygvap
net och marinen) kan lämna något -
flygvapnet självt mesr. Dec blir bl a 
dess anslag ti ll mobiliseringsammunition, 
som rn r släppa till sekinerna (se nedan). 
Den 25 januari 1943 hemställer flygva
penchefen t ill OB act denne ville vid
caga åcgärder för att åstadkomma be 
hövliga 'besparin~r från urnen och rna· 
nnen. 

Den 3 maj 1943 expedierar OB srna 

~ 

Beslutet 1967 - att som en be
sparingsåtgärd bl a ev lägga 
ned F18 - har orsakat en del 
diskussioner ... 

Under åren 1942-43 tog flygledningens nya 
ämbetslokaler I tegelkomplexet "Tre Vapen" 
på Ladugårdsgärdet I Stockholm form. Tv: 
dåvarande flygvapenchefen generallöjtnant 
BENGT G:SON NORDENSKIOLD, åtroljd av 
dåvarande souschelen i llygförvaltningen m Il 
på inspel<llonsvandrlng inom lokalerna i de· 
cember 1942. T h : en bild från byggneds
arbetel I början på samma år. Vedstaplarna 
i förgrunden illustrerar den dåtida svenska 
bristen på kol· och oljebränslen. 
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Först är 1946 
ges slutligt bifall 
åt F18:s uppsättning 

order i frågan till samtliga försvars
gren~chefcr. Den 21 juni kan flygvapen· 
chefen inkomma med ett första svar. 

Bl a framhrns däri: 

• att man inte bör skapa FlS genom 
att ge förbandet annan fredsorgani

sation än övriga ja·ktflottiljer, vilket 
föreslagits från något h3 Il. 

Den 30 sepicmber och 9 okiober 1943 

avger flygvapenchefen till OB och den 
senare till regeringen sina slutrappor
ter om besparingsaktion•en. Det anmäls 

nu: 

• att flygvapnet kan åstadkomma l7,9 
milj 3t ns. varav 6,6 genom mins
kade ammunitionsbeställningar och 

11,3 genom att man i viss tltSträck
Hing tilldelar F3 (Ostgöta .flygflot· 

tilj) äldre, fr&n jaktflottiljerna över
förda flygplan, i s-tällct för i mate

tielplanen famtälJda, 

• att armen inre kan bidra alls, enär 

den har anslagsunder.skorr til I följd 
av ett oväntat stOrt antal armevärn

pli·ktiga, 

• att marinen kan bidra med 3,15 milj 
från vissa avlönings· och övningsan
slag, och 

• at't flygvapnets bidrag - 17,9 mil
joner - endast kan Jämnas med av

kall på stridsduglighecen på vissa 
Mii. 

F18 FÖRESLÅS J 22:AN 

Den 26 oktober 1943 insänder flygva

penchefen till försvarsministern begärda 
underlag och bedömande av möjlighe

terna art i persona·I- och materiei'hän

seenden uppsätta FIS. Av skrivel.sen 

framg3r: 

e att undersökning i fdlgan veC'kställts 

på vt11en 1943 o<.:h resulterat i en 
allmän fdan fot uppbyggandet av 
hela flygvapnets krigsorg<inisation, 

innefattande jämväl ris. 

• att flottiljen närmast beräknas mo·· 
obiliseringsklar till den 1 jdi 1947, då 

med ett 60-tal jaktplan typ SA AB 
J 21, 

• att emellertid redan våren 1943 vissa 
konstruktiva och produkcionsrekuiska 
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komplikationer tillstött i fråga om 

nyssnämnda flygplantyp, 

• att man hos flygledni~gen under 
sommaren 1943 undersökt möjlighe· 

terna att i stället förse Fl S med 
jaktplan typ FFVS J 22, vilket be
funnits genomförbart, samt 

• att möjligheter föreligger att tillgo
dose rJ S personalbehov, även i fråga 

om utbildade fiygförare. 

1944 och 1946 års rib-Oagar fattar 
därpå de avgörande besluten om r:18 
tillkomst. 1944 beslutar sålunda riks
dagen.: 

• att den sjunde jaktflottiljen (FIS) 
skall tillkomma, p~ av regeringe11 
framdeles fastställd ~idpunikt. 

SLUTLIGT BIFALL 

1946 lämnas - efter den försrnämnda, 

långvariga •bespariogsaktionen mm 
det slutliga bifallet, som då innebär: 

• att F18 kan och skall uppsättas 
from den 1 j.,/i 1946. 

• N3got senare (l 947) är Fl 8 uppsatt 
med något över SO-talet flygplan, typ 

J 22. 

Som flottiljens tjä11sreförrättande chef 
förordnas 1945 dåvarande majoren Bjöm 
Lindskog, sedermera överste, numera ge
neralsekreterare i KSAK. Nu - 1967 -

är översten Sven-Erik Alm flottiljchef 

för fl8. • 

Flygvapnets uppbyggnad unde• beredskapstl· 
den gällde även stora, ofta besvärliga llyg
fäflsarbeten. Tv: jordschaklnlng för en blivan
de flolliljbas. T h ses utnänmde flolliljchefen 
lör F18, dåvarande överstelöjlnanlen BJORN 
LINDSKOG, och hans närmaste man major 
AKE SODERBERG peka ut platser för bli
vande anordningar på Ft8-fället, nära Rick
stens gård i Tullinge, sydväst om Stockholm. 


