• • FLYGVAPEN-NYTT har tidigare skildrat det kritiska beredskapsäret 1943 och det krävande arbetet pä nägra av flygvapnets
skiftande verksamhetsområden. Bl a har strävandena att snabbt bygga upp det för hela förs~aret och nationen livsviktiga jaktflyget med
nya förband behandlats. • Nedanstående redogörelse talar först om
händelser och åtgärder pä senhösten 1943 fram till vären 1944 - belysta av nägra ord om hur det andra världskriget under tiden gär vidare. För svensk del ger läget pä de finska fronterna och Finlands
förhållande till förbundsbrodern Tyskland redan pä vintern 1943-44
och ännu mera senare anledning till oro. En rad beredskapsförstärkningar, som längre fram följs av nya sådana, behandlas. • Det relativa lugnet under den ovissa vintern efterträds pä vären 1944 av ett
ytterligare skärpt läge. De beredskapsförstärkningar, som därunder
anbefalls för flygvapnets del frän senhösten 1943 fram till slutet pä
mars 1944 skildras i detta avsnitt. Senare åtgärder, bl a det hastiga
"pådraget" vid värt jaktflyg och vid flygvapnets alla baser pä Valborgsmässonatten den 30 april 1944 och bomb- (attack-) flygets ökade beredskap efter den brittisk-amerikanska invasionen pä kontinenten den 6 juni 1944, kommer att behandlas i nr 5/67. • • •
Av överstelöjtnant NILS KINDBERG
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slutet på september 1943 ebbar den av
tyskarnas totala maktövertagande i
Danmark vålla·de svenska Septemberkrisen 1943 ut. Vår beredskap sänks därp~
i oktober. Läget på den europeiska krigsteatern har då bl a kännetecknats i söder av Mussolirris fall och tysk reträtt
norrut i Italien, samt i öster av de alltmer växande, stora ryska framstegen.

I

FARHÅGOR FRÅN ÖST
För svensk del anses det i vår närhet rådande, lämligen lugna läget sn:tbbt kunna
förändras. Vår OB, general THORNELL,
utger därför i december 1943 en maning
till fortsatt verksamhet och beredskap för

General OLOF THtlRNELL - lödd
1877, försvarsstabschef 1937, tlB från
8.10 1939 1111 1.4 1944.

sträckande sig över den sammanfattningsvis V årkrisen 1944 kallade ständigt farofyllda tiden 15 mars-31 oktober nämnda år. Dessa svenska beredskapsförstärknrngar skildras nedan.
Utomlands märks samtidigt framgångsrika amerikanska och brittiska offensiver
i Stilla havet och Burma. Ryssarna g!r
fram från Ukraina, i Vitryssland, mot
Baltikum och i Polen på tysrkamas östra
huvudfront. Längre i norr kan de notera
högst avsevärda vinster på sin front mot
F•inland, innebärande ert nära nog dödligt hot för detta v!rt gamla broderland.
I början på sommaren - den 6 juni 1944
- börjar den sedan länge förberedda
brirti&k-amerikanska invasionen västerifrån på Europas fastland, med landstigningar och terrängvinster på Frankrikes
normandiska kust. Operationen stöds
verkningsfullt av inte mindre än 11.000
flygplan. Den 25 augusti är Paris befriat
och samma dag begär finska regeringen
fredsunderhandlirrgar med Sovjetregeringen i Moskva.

NY ÖB
tänkbara lägesförsämringar. I stort sett
förblir likväl det utrikespolitiska läget
gynnsamt för Sverige ända till medio
mars 1944. Man kan då befara en 11y
krisperiod, eftersom det hårt trängda Finland vrd den tiden uppenbarligen börjat
förbereda sitt utträde ur kriget. Våra ledande befarar då, att både Tyskland och
Ryssland kan inleda militära aktioner i
eller över Finland - företag som kan
komma att gå fram även mot och över
Sverige.
Riskerna härför orsakar på våren 1944
en rad svenska beredskapsförstärkningar,
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På hösten 1944 står ryssarna långt in i
Polen. Fortsatta offensiver från öster och
väster hotar alltmer axelmakternas militära centrum Hit!ertyskland. För svensk
del noterar man under den spänningsmättade, länge pågående "vårkrisen" bl a större beredskapsskärpningar i slutet på mars
och början av april 1944. Nya, omfattande sådana på själva Valborgsmässonatten
30 april-1 maj och kort efteråt, omeddbart efter juni månads invasion, bl a
ökad beredskap vid svensk bomb- (attack-)- och spaningsf!yg. I mitten på september 1944 kommer beredskapsförstärk-

Den ovissa
vintern
och
oron för
utvecklingen
i Finland
HAWKER OSPREY eller S 9 - ett I lölJd av 1925 Ars lörsvarabealut anskallat engelsklbyggt eldlednlng1- och 1panlng1plan till "llygplankry111aren" GOTLAND. Fann1 liden
1933-48 blott I ett 16tal exemplar. Ar 1944 hade antalet nedg6tt till lyra. Motor en Mercury
IV A pli 545 hk - toppfart ca 230 kmlllm.

nmgar i övre Norrland. Dessa orsa.rkas
bl a av finska, i vapemtillesdndet med
Sovjetunionen framtvungna anfallsoperationer mot den förutvarande förbundsbrodern Tyskla:nds på finsk mark öster
om Torne älv ännu kvarstående 1tyrkor.
I Sverige har pl sommaren bl a noterats ombyte på ÖB-posten den 1 juli
1944. Generalen Thörnell - oom kvarstått i sin svåra tjänst ett lr över eljest
vanilig tid - avgh då. Generalen Helge
]ung förordnas som vår nye öB.

kespolitiska läget och de strategiska förhålla:ndena i v!r närhet - efter septemberkrisens successiva lättnader den 4, 9
och 10 september - är fortfarande sådana, att någon frihet från krigsrisk inte
ka.n anses föreligga.

F9 och F10), vardera med flottiljstabsgrupp och tre divisioner på ordinarie fredsbaser (se ovan) - i allt
ca nio jaktdivisioner med plan typ
J 9, J 11 och J 20, summa 120 jaktplan;
bomb-, (attack-) flyg, summa
fem flottiljer (Fl, F4, F6, F7 och
F12), härav en tung och fyra lätta
flottiljer på ordinarie fredsbaser, en
av de lätta flottiljerna om endast
två divisioner - i allt ca elva divisioner med flygplan typ B 3 (Fl), B 5
(F4 och F6) samt B 17 (F7 och F12),
summa 188 bomb- (attack-) plan;
s p a n i n g s f I y g, tre flottiljer, härav en fjärrspanings- (F11), en armespanings- (F3) och en marinspanings(F2), med i allt tre fjärrspanings-,
fem reducerade armespanings- och
två reducerade marinspanin1gsdivisioner - summa tio spaningsdivisioner
med 36 tvåmotoriga S 16-plan, 36
enmotoriga S 17-plan samt tio sambands-plan (S 14), på fredsihaser summa 82 spanings- och sambandsplan;

TOTALT CA 425 PLAN

General HELGE JUNG - född 1888,
OB 1944-51 - I ssm1pr6k med dåvarande flyg1lab1chelen, generalmajoren
BENGT G:SON NORDENSKIOLD.

Vårt flygvapens beredskap miste därför
alltjämt hållas tämligen hög. Dess resurser för neutralitetsvaikt och försvar i luften vintern 1943-44 är då totalt sett ca
425 plan i ca 35 krigsflygdivisioner. Dessa är fördela.de dels på tvl flygeskadrar
(El och E2), dels på flygvapenchefen direkt un•dentällt jakt- och spaningsflyg
m m. Visst arme- och marinsamv~rkande
flyg finn5 avdelat. Minidre delar av flyget innehar fdtn 5 min till 2 tim beredskap för neutralitetsvakt och spaning.
Andra delar har från 6 till 72 tim beredskap, vitket närmare framgår neda:n.

På hösten 1944 - när krig9faran i
Norden efter ett finskt vapenstillestlnd
den 2 september med r}"SSama anses börja lätta, och nya, lbetydelsefulla framsteg
vunnits av de allierade makternas flyg,
a:rmeer och mariner i !kampen mot huvudmotstlndaren Ty9kland - kan i slutet av okwber 1944 beredskapsminsknfogar beordras i Sverige. Den utdragna
Vårkri-sen 1944 har nått slutet för svensk
del. Ute i världen fortgår emellertid striderna länge än - under hela det andra
världskrigets och den svenska förstärkta
försvarsberedskapens si utskede.
Ett relativt lugn inträder i svensk beredskap pl hösten 1943. Detta kan dock
i en hel del fall tydas ·som ett förebud
till 1944 års vårkris. Det allmänna utri-

Underställt fi!ygvapenchefen:
• omedelbar neutralitetsvakt:
tre jaktrotar ur resp FB, .F9 och F10,
med två jaktplan var av resp typ J 9
J 11 och J 20-baser resp. Barkarby,
Säve och Bulltofta;
två fjärrspaningsgrupper ur Fl 1, med
fyra tvlmotors spaningsplan S 16
(Caproni) var, pl flottiljdepån (Nyköping-Ska vsta);
en likartad fjärrspaningsgrupp ur F11,
ombaserad till F7 depå (Såtenäs
Västergötland);
• stridsberett ptl 24 tim (ett dygn):
tre jaktdivisioner ur resp FB, F9 och
F10 - pl ordinarie fredsbaser (Barkarby, Säve och Bulltofta);
• stridsberett ptl 72 tim (tre dygn):
jakt f 1y g, summa tre flottiljer (FB,

•

Summa summarum, under CFV 390
flygplan.

Armesamverkansflyg:
•

en spaningsgrupp i Boden, med
tre S 17- och ett S 14-plan, lydande
under militärbefälhavaren Ovre Norrlan<l;

•

fyra sambandsplan S 14, tre vid
F3 och ett vid F4, att på beställning
kunna tilldelas militärbefälhavare;

•

allt som allt för armesamverkan titta
flygplan.

SAAB 18 A helt svenskkonstruerade helmatallmonoplan I
dural m m. Projekterades 1938 och provllöge 1942. Fr6n ca
aprll 1944 tlllfördes typen F1 161om bomb·(attack)-plan. TvA
Trollhllttebyggda luftkylda etJllrnmotorer av typ evenak Twln

timmar före skymningens slut skall
med ett plan vara startberett pll en
halvtimme och med övriga inom .•r?JC
timmar för spaning inom anbefallda
omrliden;
att på flottiljflygfält och ba~er för
"krigsfall I" (Tyskland) grupperat jakt- och fjärrspaningsflyg (bl a i
Skllne) skall vara stridsberett inom 72
tim efter order;

M arinsamverkansflyg:

•

vid kustflottan 14 plan, härav en
torpedflygdivision om hta T 2-plan
(Heinkel) vid GUö samt en marinspaningsd·ivision om sex S 17-plan på
Hårsfjärden och vid Norrtälje;

•

under marindistriktschefer 10-12
plan, indelade i fyra reducerade sp1ningsgrupper S 17 och S 12, med 2-3
plan i varje, pli fyra kust- och en insjöbas (Mjörn);

•

&l den 29 februari 1944 utger ÖB vissa

förhållniingsorder för flygvapnets
uppträdande vid neutralitetsskydd,
föranledda av mi-s9bruk på tysk sida
av nöds1ignaler från flygplan. Det
bestäms nu:
att enbart nöd·signalering inte får föranleda uteb1iven eldgivning från
svensk sida, samt
att eld inte får avges mot flygplan i
uppenbar nöd, dvs mot dem, som fö'reter skador, motorstörningar eller
har påbörjat nödlandnringsförsök,

allt som allt ca 25 plan för marinsamverkan.

Krigsbasförband:

under CFV 18 basbataljoner pli 0och T-baser, vid marindistrrkt tre
sjöbasplutoner.

DEN OVISSA VINTERN
1943-44 präglas liksom övriga "mellanperioder"
i
försvarsberedskapstiden
främst av forcerat arbete på utbildning,
flygmaterielutökning och fortsatt uppbyggnad av flygvapnet med beslutade
och påbörjade förband. Oaktat årstidens
ur siktsynpulllkt ogynnsamma väderlek
utförs mången rutinmässig beredskapsflygning i neutra1itetsskyddets intressen.
Åtskilliga sådana avser att avvisa mllnga
över svenskt land och vatten inkommande utländska plan eller att följa nödställda eller nedtvingade plan till vissa
av våra flygfält. Andra av våra uppdrag gäller spaning vid landgränser eller
över de oss kringliggande vattnen - ö~
tersjön, Öresund, Kattegatt o~h Skagerack.
Bland utfärdade order mm kan nämnas:
• den 26 november 1943 utger flygvapenchefen en ordersammanfattning av
gällande beredskapsföreskrifter i tabellfonn. Bl a utläser man därur:
att för omedelbar neutraliotetsvakt avdelat jaktflyg vid dager och under
ordinarie tjänstetid skall ha tio min
start beredskap (tidigare fem);
att fjärrspaningsflyg ri motsvarande
tjänst från gryningens början till tv:l

•

den 1 mars - med anledning av bl a
krigsläget i norra Finland, nära Torne
älv-gränsen - kommer order från
öB om inskränkningar i vår flygverksamhet i gränstrakter. Det bestäms då:
att flygning i regel inte får ske närmare gräns än 20 km, dock
att om övningsskäl gör det nödvändigt, flygning må ske fram till en km
från gränsen - på villkor att ständigt noggrann markorientering hålls.

Vid vinterns slut, den 14 mars 1944,
drabbas flygvapnet och dess förvaltning
av en svår personalförilust. Den ca 4;årige souschefen för flygförvaltningen,
generalmajor John Stenbeck, avlider
hastigt på sitt ämbetsrum, drabbad av
sjukdom. TiH hans efterträdare från 1
april och till generalmajor förordnas den
31 mars dåvarande materielavdelningschefen överste Nils Söderberg.

INTENSIVARE SPANING
De finska fredstrevarna på f örvJren 1944
samt inkomna underrättelser att Hitler

kan väntas sätta igllng ett angrepp på
Sverige, om Tysklands bundsförvant Finland går ut ur kriget, medför i slutet p~
mars 1944 viss ökad beredskap här. Vid
flygvapnet omfattar litgärderna främst:
•

ökad f!ygspaning över Östersjön och
Öresund,

•

skärpt jaktf!ygberedskap över Stockholm, västkusten och Skåne,

•

påskyndade transporter till krigsbaser
av vissa krigsförråd (ammunition
mm).
Den 23 mars utger ÖB nya order för
flygspaningen. De ansluter sig till gällande områdesindelmng. Flygvapnet skall
nu:

•

från 24 mars tills vidare övervaka
dels södra Östersjön syd linjen Memel
-Ölands syds.pets, dels Östersjöns
mera östliga farvatten, ost linjen Memel-ö1ands sydspets-Gotlands syd(Hoburgen-Fårön-Dagerort
spets
(Dagö); med min'St en flygning per
dygn på växlande tider, särskild
uppmärksamhet mot sjötransporter,

•

från samma tidpunkt medverka i och
reglera spaningen i sydvästra Ö9tersjön över det s.k. Bornholmsgattet
sydost Skåne, där tidigare en marinspaningsgrupp spanar, och

•

vid rapportering verkställa denna
förutom vill OB också till närmast
berörda militärbefälhavare ur arm~n
och mari ndi:str~ktschef ur marinen.
Samma dag, den 23 mars, reglerar öB
också marim;amverkansflygets spaning
från 24 mars. Den skall omfatta:
•

dels nordvästra Östersjön väst li11jen finska Utö-Dagerort-FåröGotlands sydspets,

•

dels - medverkande i flygvapnets
ovan angivna spaning - väst linjen
ölands sydspets-Borrrholm-Sandsammaren (Bornholmsga.ottet).
Också vid nyssnämnda flyg skall minst
en flygning utföras per dygn på växlande tider, rapportering enligt föru:nämnda grunder.

F11-GRUPP TILL VISBY
Likaså samma dag, 23 mars, vidarebefordrar flygvapenchefen ÖB:s order till
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HÄGERNÄS (F2) ca 1946. T h ett torpedflygplan typ T 2 (Helnkel He 115), tvi\ 960 hkr
luftkylda •tlllrnmotorer BMW 132 K, toppfart ca 310 km/tlm. I mitten ett sjöspanlng•plan
typ SAAB S 17 S, motor 980 hk Nohab Mercury XXIV, luftkyld etJllrnmotor, - fart ca 370
km/tlm. Tv en I d ty•k, tramotorlg apanlng1flygb6t Dornier Do 24, fart ca 340 km/lim.
Hltllugen atrax Innan krlgeelutet 1945 av an flyenda tysk taknlker med fästmö.

Wa1p (STW C 3) på vardera 1065 hk. Toppfart ca 460 km/lim,
flygatrllcka ca 2.200 km. "Glasad" nos med mycket god alkt,
Indragbara huvudlandatllll och lnallgnlngalucka fllr besittningen undertill.

mandie), blir den ovan skildrade jaktflygfömärkningen m m gällande ända in
i januari 1945 - då läget omsider möjliggör vissa lättnader. Kontentan av ordern i mars 1944 blir:
•

chefen för Södermanlands flygflottilj
(Ftl). Som nya utgfogspunkter för den
strategiska spaningen bestäms nu t:rt
krigsf!ygfält i nordöstra Skine för .:n
grupp ur 3 :e divisionen vid Fl 1 samt
Visby civilflygfält pll Gotland för en
grupp ur 1 :a divisionen vid Fll, med
4 resp 4-6 S 16-plan i dessa grupper.
Den 24 mars följer som väntat beredskapsskärpningar dels V'id jaktflyget
och dels vid flygvapnets samtliga baser.
ÖB-orderna i frågan 'bestämmer nu:

•
•

•

•

att FS och F9 fortfarande skall kvMstå på sina fredsbaser Barkarby och
Säve - liksom FlO på Bulltofta,
dock med rätt för Skåne-flotti,ljens
chef att för basering också utnyttja
dels övningsflygfältet Rinkaby, dels
ett närliggande krigsflygfält,
att jaktflygets egna luftbevakningsstation·er (jls) skaH sättas ut,
att av A-ba~bataljoner och flottiljdepåer för jaktflygets del erforderliga
delar skall organiseras,
att jaktflygets beredskapsgrader vid
varje flottilj under dager för en jaktgrupp skall vara högsta, för en annan sådan 5 min startberedskap och
för två divisioner 24 tim beredskap.
Därjänne bestäms,
att övergång till fullständig krigsor-

att våra tre jaktf!otti!jer FS, F9 och
FlO vardera skall krigsorganisera
flottiljstabsgrupp och tre jaiktdivisioner, med vissa inskränkningar,

ganisation skaJ.l kunna ske snarast efter order.

att de med sina i aHt ca nio divisioner skaH vara beredda at't avvärja
neutrailitetskränknJngar (dvs utländskt
flyg) sllunda:
FS öv>er Stockholm, östra Södermanland och Uppland,
F9 över vä.9tkusten (bl a Göteborg),
samt
FlO invid (och över) Sk!ne, ävensom

Samma dag (den 24 mars) har chefen
för flygvapnet signalledes beordrat chefen för Krrgsflygskolan (FS) på Ljungbyhed att vidtaga förberedelser för
snabb förflyttning av flygaspirantskolans
och flygkadettskolans flygplan på kort
varsel tal respektive Örebro civilflygfält
och F16:s under organisation varande
depåflygfält vid Uppsala-Ärna. Till
samtliga flottilj- (depå-) chefer utgår
också signalledes order om förutnämnda
förberedelser för snabb utspridning av
flygplan på eller i närheten av depån
belägna, andra fält. Man minns läxa11
från bl a 1939 års tyska "18-dagars-fälttåg" i Polen! - Beordrade förflyttningar
av ammunition mm är också i full gång.

•

•

•

att beredskaps~iderna vid varje jaktflottilj i1kall vara: en division (12
plan) högsta möjJ.iga, utan onödig
materielförslitning, återstoden (24
plan) beredskap C (24 tim).

För att minska skadorna vid eventuella flyganfall mot våra flygbaser anbefaller ÖB samtidigt:
•

att på samtliga baser - depå-, övnings- och kl"igsflygfält m m - .:n
spridd och i möjligaste mån dold
uppställning av flygplanen skall förberedas, en1'igt chefens för flygvapnet närmare order,

•

att förberedelserna skall göras så effektiva, att övergång ri.Jl den nya
uppställningen kan ske sna:bbt; dessutom innehåller ordern föreskrift,

förstärkningar av luftbevaknfog m m.
Andra order gäller utsättande av spärrning (landningshinder) på flygfält, för
att försvåra eventuella lufttruppföretag mot dessa - ävem;om stridsberedsk.\pen vid staber, vid markluftförsvar och
flygfältsförsvar mm.

FINLANDSFRAGAN
Den 31 mars förekommer nya tecken på
försämring i förhållandet TysklandFinland. De tiU Moskva utsända .finska
statsmännen Paasikivi och Enckell har
den 29 mars fått erfara de hårda ryska
villkoren för ett vapenstillestånd. Bl a
fordras omedelbar finsk bryt111ing med
Tyskland och återgång till 1940 års
gränser. Finlands president Svinhufvud
avlider vid samma tid.
I detta osäkra läge öster- och söderut
anses krigsrisken väsentligt ökad för Sveriges del. Den närmaste följden blir J~
en till det dubbla utökad verksamhet
vid vårt strategiska spaningsflyg.
Den 31 mars på middagen ger ÖB ut
högkvartersorder om denna ökade spaning. Ordern innebär:

LÄXA FRÅN POLEN

I slutet på mars 1944 får vidare <trmens mHitärbefälhavare order om vissa

•

att i stället för det tidigare anbefallda
ett företag per dygn, nu från den
1 april skall utföras tvJ företag per
dygn vid varje förband, dvs vid Fl 1 :s
på Gotland, i Skåne och i västra Sverige baserade tre fjärrspaningsgrupper
samt v:i·d F3 :s i Skåne för samma
uppgift baserade grupp.
• Om hur denna spaning förlöper,
om våra förluster därunder i maj av
fyra plan och tre flygplanbesättning'!r
genom av tyskt jaktflyg verkställda
nedakjutnlngar
över
internationellt
vatten (vid baltiska kuaten och över
Kattegatt) - ävensom om det fortsatta
förloppet av 1944 års långvariga I/årkris, med dess kritiska lägen och
beredskapsskärpningar på bl a Valborgsmäsaoaflonen den 30 april, I juni
och I september-oktober, då I norr
m m - meddelas närmare
nummer
5/67 av FLYGVAPEN-NYTT.
•

att rapport om den intagna jaktflygbaseringen skall insändas snarast.
Samma dag (den 24 mars) utsänder
chefen för flygvapnet sina av det föregående betingade order.

•

Bortsett fr!l.n de större ·beredskapsskärpningar, som a1l'befalls p!l Valborgsmä ~
soafton den 30 april och i juni 1944 (vid
tiden för västmakternas invasion i NorCAPRONI CA 313-monoplan - köpta I 1940 ir• nödläge från Italien, fllraedda med två

700 tik 1utlkyld1, invert1r1dt V-motorer typ l1olll-Fr11elllnl Delta. Avsedda 1om bomb-,
apenlnga- och torpedflygplan. Av det nilra nlltlotal som anskaffades havererade ett flertal p g a fabrlkallonafel. De sista "llverlevande" Capronl-planen "fllrbrukadea" •••om
mil pi marken vid en ator övning I 11trld1akjutnlng 1945.
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LVFTVJ!i.RNET 25 ÅR

"I luftförsvaret

kunna flygstridskrafter
deltaga" ...

• • Luftvärnet firar i höst sitt
25-årsjubileum som självständigt truppslag inom armen. Försök med luftvärn hade dock
börjat
redan
under första
världskriget och tog fart under
1920- och 30-talen. • För dagens luftvärn är samverkan med
flygvapnet
främst då med
jakt- och strilsldan - någonting
naturligt och självklart. • • •
jubileumMider är det vanligt med tillbakablickar och det kan kanske va:a
intressant att se hur man tänkte i samverkansfrågorna under de år då det hela
började.

I

OANAD ROLL
Under 1920- och 30-talen anade man
knappast den stora roll som jaktflyg
skulle komma att spela i luftförsvaret.
I och för sig var detta inte något anmärkningsvärt. Uppbyggnaden av ett
svenskt flygvapen i modern bemärkehe
hade inte mer än börjat och minga såg
nog fortfarande flygplanen mest som ett
komplement till andra stridskrafter. Det
förslag till "Instruktion för luftförsvaret" som kom ut 1934 är ganska talande

i detta avseende. Följande definition står
där att läsa: "Luftförsvaret omfattar
luftbevakning, luftvärn samt luftskydd.
I luftförsvaret kunna flygstridskrafter
deltaga".

I de fall då flygstridskrafter deltog i
luftförsvaret ansågs det mest rationellt
att jakt och luftvärn lydde under samme chef. Betecknande för den tidens sätt
att se på de ·båda stridsmedlen var att
man närmast tänkte sig att luftvärnschefen skulle ha befäl även över jakten.
I bestämmelserna föt luftförsvarsövningen 1936 där bland annat en lvdiv och en
jdiv deltog,.står att läsa:

syn på jaktflygets roll i .Juftförsvaret.
I "Luftförsvarsreglementet" av år 1939
är "luftvärn" och "jaktflygning" likaberättigade parter i försvaret.
Det svenska foftvärnet för 30-40
år sedan var huvudsakligen utrustat med
kanoner av 7,5 cm eller grövre kalibrar.
40 mm automatkanoner som sedermera
blev det vanligaste slaget av pjäser började inote införas förrän under 1930-talets
sista år. Kanonluftvärnet ansågs ha god
verkan upp till 5 a 7 km höjd mot dåtrdens flygplan. Eftersom dessa ofta inte
hade mycket större topphöjd och dessutom genom sin låga fart kunde beskjutas under lång tid när de kom inom
luftvärnets räckvidd fick luf.tvärnskanonerna en relativt sett större betydelse i
dåtidens luftförsvar än det moderna eldrörsluftvärnet har i da·gens. Med någon
överdrift kan man kanske &äga, att dåtida luftvärnskanoner spelade en roll i
förMllande till jakten som i dag hellre
borde jämföras med luftvärnsro'botsystemens roll än med automarkanonernas.
Dåtidens principer för att få ut bästa

"1 :a luftvärnsdivisionen A9 uppgift
är att i samverkan med en luftvärnskulsprutepluton ur landstormen och 1 :a jaktdivisionen avvärja eller försvåra anfall
från luften mot Västerås - - -. Jaktdivisionen är i och för försvaret av
Västerås underställd lvdivch."

ANNAN SYN
Utvecklingen gick emellertid snabbt och
några år senare hade man en annan

Karlsborgsllvnlng 1938.

samlade effekt i luftförsvaret skulle nog
knappast accepteras i dag:
•

"Framgår fienden i sluten formering
och äro förhållandena för eldgivning
i övrigt goda imättes luftvämsartilleri i första hand;

•

framgår fienden i spridd formering
eller äro förhållandena ogynnsamma
för luftvärnartillerield insättes jaktdivision i första hand;

•

jaktdivisio-9- observerar hur den egna
elden ligger och manövrerar alltid så
att denna icke •störes."

" ••• att I samverkan med lultvärnskulaprutepluton ur landstormen ••• avv!lr)a eller
lörsv6ra anfall lr6n luften ••• " (Den unge gentlemannen llngat till vinster lir
prins Bertil.)

PEKA UT MÅL
Dagens luftvärn får en stor del av sina
underrättelser om fientliga mil från
flygvapnet - främst i form av "lufor".
Det känns nästan egendomligt att tänka
sig att förhållandet var det omvända

• • Varie högre kurs vid
Militärhögskolan
genomför
traditionsenligt en utlandsresa i studiesyfte. • Flyglin;ens
tekniska kurs (FTK 1965-67)
styrde i är kosan till Frankrike och England i avsikt att
fördjupa elevernas tekniska
och operativa insikter och
• • •
Vidga deras vyer.

Ovnlng med strllkaatare - tidigt 311-lal.

för 40 lir sedan. Pl den tiden ingick det
bland luftvärnets uppgifter att delge
jaktflyget underrättelser om fienden. I
luftvärnets reglementen gavs det anvisningar för hur luftvärnet skulle peka ut
mU, på natten genom strålkastarbelysning, under dager genom s k orienteringseld. (Radioförbindelser var inte alltid
att lita pl och därför skulle luftvärnet
även kunna leda in jaktflygarens uppmärksamhet i rätt riktning genom att
skjuta ett antal luftbrisader slsom c?tt
pärlband med 300 m mellanrum i riktning mot fienden.)
Bestämmelsen
om
orienteringseld
fanns kvar i luftvärnets reglementen s!
sent som under andra världskriget, men
dess praktiska värde kan nog pl goda
grunder betvivlas.

S

tudiemålen kan uppdelas i två grupper. Besök vid flygbaser i södra
Frankrike skulle främst ge de operatiYa
aspekterna, medan närvaro vid flyg~.i
longen i Paris samt studiebesök vid vissa
industrier skulle ge det tekniska utbytet.
Efter det att mer eller mindre fullbordade skrivningar i strategi slitits ur elevernas händer, begav sig sällskapet - 7
lärare och 13 elever - till FS för att embarkera en gammal trotjänare, DC 3:an
Avresedag 26 maj.

•

"Den växelverkan mellan luftvärnseld och luftstrid, som skall hägabringas, fordrar - bl a för att vldabeskjutning av jaktplanen skall
kunna undvikas - omsorgsfulla förberedelser i form av ömsesidig orientering."

Den första övernattningen gjordes i
Ziirich. Flygningen till Marseille, som var
nästa resmll, blev en skön•hetsupplevelse.
fona·n vi landade pl Marseilles flygplats,
Marignane, hade vi förundrat oss över
det karga, ökenartade landskapet söder
om Avignon.

TILL ALLVARET
Allvaret ·tog vid i form av besök vid
franska flygvapnets
etablissement i
Orange och Istres. Besök gjordes på flygbasen i Orange, utrustad med Mirage JJI
och IV. Fransmännens syn pl nödvändigheten av utspridning överens.stämmer med
NATO:s - men skiljer sig ju väsentligt
från vlr.
Därefter ägnades tiden .it testpilot9kolan i Istres, som delvis är en motsvarigher till vlr försökscentral. Utom uvbildn·ingsverksamheten och utprovning av
materiel för l'Armee de l'Air görs omfattande motorprov för industrins räkning
vid denna anläggning, 90m ligger i ovan
nämnda "ökenomrlde". När fransmännen
kom underfund med att två av FTK.-eleverna genomgått testpilotutbildmng fann
meddelsamheten 'inga gränser.

Jämför hur jaktstridsledare och luftvärnsledare i dag orienterar varandra! •

K Johansson

PÅ KLASSISK MARK
Nästa anhalt var Pau, ·som ligger vackert
i närheten av Pyreneerna. Vi landade pl
det fält, där Bleriot en gång höll flygskola och där baron Cederström erövrade sitt ~ertifikat.
Förstahandsmllet i Pau var Turbomeca, som bl a tillverkar motorerna till Sk
60. Men Pau är ju Karl XIV Johan-s födelsestad och Bernadottemuseet besöktes
givetvis.
Sl kom vi då till Pari5, som några a.v
oss mötte för första gången. Flygsalong ~n
visade sig vara nästan för mycket för en
man. Utställningen var överväldigande,

Mot vidgade vyer
1

Mycket av det som står att läsa i
gamla reglementen och instruktioner kan
te sig främmande för dagens läsare.
Somligt har kanske rent av ett löjeu
skimmer över sig. Men försöker man leva sig in i hur förhlllandena tedde sig
pl den tiden·, flr ma·n en helt annan förståelse för problemen. Vi bör ocksl komma ihllg, att mycket av det som gjordes
i samverkansfrlgorna en gång i tiden lade grund för den samverkan vi idag har
nltt fram tiH. Vissa principer som drogs
upp för länge sedan kan även i dag te
sig ganska riktiga. Eller vad sägs om
följande?

IV M och P och Fouga Magister, äv.?n
den senare utrustad för start och landmng pl hangarfartyg. Under högsäsongen vid Rivieran töms denna bas och
verksamheten bedrivs under två mlnader
huvudsakligen till sjöss. Skolflygplanen
utnyttjas för vad vi skulle kalla GFSU.
GFU 'bedrivs för övrigt i Salon de Provence genom l'Armee de l' Air :s försorg
för samtliga flygslag.

Dagen därpl ägnades helt åt marinbasen

i

Hy~res rom var utrustad med :etanJard

både vad avser flyguppvisningar och utställd materiel. (Se specialartikel pl ~id
6-15.)

MOT ENGLAND
Sedan Paris upplevts gick färden den 5
juni ·till London. Inkvarterin·g var ordnad pl Regent Palace vid Piccadilly Circus.
Den 6 juni besöktes dels G Q Parlchute Co Ltd i Woking och dels RFD i
Godalming - tvl fabriker i samma konsortium. G Q tillverkar bl a fallskärmarna till fpl 35 och utvecklar för närvarande motsvarande utrustning för fpl 37.
RFD har främst specialiserat sig {>å livbåtar med utrustning, men tillverkar ltskillig annan materiel såsom lyf~kuddar,
skyddsbeklädnad oc·h "målkorvar".
Följande dag tillbringades vid Elliott
Automations anläggnfog i Borehamwood.
Elliott har bl a tagit fram strilsystemet
Nomad, som man ansåg borde passa för
Sverige. Namnet anger att systemet Kr
rörligt, men rörligheten är mera av strategisk än talktisk natur.

D På eftermiddagen den 8 jum skådade
20 FTK-resenärer åter den svenska moderjorden. Trötta men bel1tna och berikade.
•
Bror Inge Larsson
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