• • FLY GVAPEN-NYTT tecknade i nr 1/1968 den svenska för
stärkta försvarsberedskapens bild från den 6 juni 1944, då den
stora västallierade invasionen i Normandie började. Därefter fort
satta skildringen av svensk beredskap fram till tiden för den från
september-oktober 1944 skärpta hotbilden i nordost, när det i
olika hänseenden hårt åtgångna Finland av sin granne i öster
tvingades driva bort sin förutvarande tyska bundsförvant bl a från
Nordfinland. De svenska beredskapsförstärkningarna i Övre Norr
land på flygvapnets områden, omvittnades i korthet. • Nr 3/68
av tidskriften ger en sammanträngd skildring av Flygvapenövning
1944, en av beredskapstidens största. Den stora övningen - i flera
moment av karaktären Krigsmaktsövning - genomfördes tidvis un
der nära övningsgemenskap med arme och marin, samt under prov
med nya - från det i vår närhet rasande storkriget hämtade 
taktiska och tekniska förfaranden och metoder m m. • I nr 4/68
lästes en så långt möjligt koncentrerad skiss av krigsläget i vår om
värld under den förstärkta svenska beredskapstidens slutskede ,
från hösten 1944 fram till maj 1945, då krigsoperationerna i Europa
upphörde. Omnämnts har också, att i Augusti 1945 atombomber
mot Japan blev slutfasen i de kämpande makternas krig i Fjärran
Östern . • Nedan skildras några drag i det även på våra lati
tuder händelserika första halvåret 1945, vilka berörde svenskt
flyg . • • •
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g et strax före oell vid årssk iftet 1944
-4::; h ar i hu vudsak f rum gått av
LYGVAPEN-NYTT nr 1/ 1968 . si d 14,
spalt 3. Rep etitionsvis kan h är nämnas, att
fr å n den 15 nov emb er 1944 gä llt fö lj a nde:
• f1ygv ,tpnets n ulr all tel<;v akt, inräkn at
arme- och marin samv e rkand e flygförb an d,
uppg å r d n och vid öjälva årssk iftet t ill
samma nlag t f yra jaktd ivi sioner , tre fjä rr.
spani ngsgruppe r, Lva

paninssd ivi s ion(~ r . tre

spaning sgru pper och fyra samb and' p lan, i
allt 90 In i;(s frygp lan,
• ett fr ,m bö rjan på december 1944 för
flykti n gh jäl p M norrmän o rgan isC'l'at spe 
cialförbD nd m ed fy ra samband splan S 14 B
_ " Ki runa- detachementet" eller "Fjällstor
karna" ur östgöta flyg flottilj, utanf ör d en
egentliga neutralit tsvak te n s ram utför
["än sin lapp Uind ska bas eH pressande
r äddnings- ocit undsättnin gstjänst, varom
tnera i ett k OHHnande nwn m er ,
• fl ygva pnet skaIl fo,·tfarande vara krig s
organ ist:' ra t, In ed vissa inskränkningar ifrå 
ga Om p ersonal- och fordonsinkallel ser ; vi
d are skall flY ll fä ltsavdeln ingar inte u ppsä ttas.
• fl y g flolti lj ",. och motsvarande en heter
11,,· - d f> n utsträ ckning beordrade bered
s kapstid e," m edger - vara organiserade för
utb ilanin g,
• sa mma anta l f lygförband som för ut 
en spaning"divi sion (5/F3) och en sp,uoings
grup p (Sgl1) VI/F 3 ) h a r fo rt farand e hand
o m s pnn ingsverks;unhe ten i Öv re No rrland:
san1ma an ta l :.:amban dspla n som tidigare s:a fyra S 14, varav lre Ut· östgöla och ett
ur Jämtland s flygflottilj
skall " Her
framställning" und erstä ll as vi ssa chefer ur
armen,

• förband ur Roslag en s fJygClotl il j, till eU
sammanlagt antol av 16 flygplan (förutom
r eservplan) skall sttt till m Mi nchefens för-

i ogande ; indelnmg och basering enligt när
mare övere nskommelse mellan nämnde chef
och fl ygvapenchefen .

KRIGSFALL I OCH I:Ö
Den 18 november - när behovet av ökad
flyg span ing kring Torneälvsgränsen mins
ka ts har ov annämnda spaningsdivision
(5/ F3) vid L u leå -K alIax b eo rdrats återg~
till sin flo ttlljdepä pil. Malmen.
Up p g ifter och b ase ring ffi m fö r fly gvap
n et p la neras och fö rbereds v id denn a tid
enligt planerna för krigsfall I (krig mot
T yskl and ) och krigsfa ll I:Ö (krig främst
mot T ysk land, samlidigt eventuellt äve n
mot Ry ssland ). Beredskapen för neutrali
tetsvakt närmast under ställd CFV och
med basering en hgt dennes bestämmande
- beordras av ÖB, general Helge Jung, om
fatta:
a) jaktfly g - 48 flygp lan:
12 fp l J 20,
en div ur FLO,
J 22,
12
F9 ,
12
J 9,
F8 ,
"
12
J 9,
F8,
"

Malmö
Göteborg
Stockho lm
Kiruna

b) f jä'Tspan ingsflyg - 12- 18 flygplan:
en grp
4- 6 fpl S 16, västk usten
4- 6 " S 16, sydkusten
4-6 " S 16, ostku ste n .
Bered sk a pstidern a bli r :
• flYh'vapnets huvudd el ska ll inom 72 lim
(tre d ygn) kunna sta fullt s tridsberedd på
för ovannämnda krigsfall anbefallda baser,
•
neulr a litc tsvakte ns ja ktflyg och flyg 
spaningsflyg skall inneha högre beredskap,
nämligen:
' I jaktdivisionen vid Malmö und e r dager i
sin helhet h ögsta mÖjllgt s tartberedskap
(lItan onödig materieliörslitning).
C jaktdivisionerna v id Göteborg och Stock

holm under dager för endast en rote vid
vardera sanuna startberedskap som ovan
nämnts för Malmö-divisionen, återstoden 24
tim stridsberedskap,

D jaktdivisionen vid Kiruna likaså under
dager m ed en rote högsta möjliga startbe
redskap (utan onödig materielförslitning),
återstoden 6 lim stridsberedskap,
de tre fjärrspaningsgrupperna (ur Sö
dermanlands flygflottilj) mot väster, söder
och öster under dager med ett plan varde
ra en halvtimmes startberedskap, å tersto
den 6 tim stridsberedskap.
Verksamheten närmast före och efter års
skiftet omfattar utbildning enligt CFV:s be
stämmande. samövningar med armens fö r
flygbasförsvar avdelade förband samt mel
lan jaktflyg och markluftförsvar.

INSKRÄNKNINGAR
Flygspaningen fortgar till en början över
sydvästra östersjön. Kattegatt och Skage
rack. mot sjötransporter till svenskt farvat
ten eUer i riktning Norge m m. En rad in
skränkningar i den svenska flygspaningens
och de svenska flygövningarnas och flyg
fö rflyttningarnas lokala utsträckning till
havs m m anbefaUs därefter, alla samman
hängande med krigslägets successiva för
ändringar utanför svensk gräns. Före års
skiftet blir dessa bl a:
• ett begränsat område väster om bl a
Understens fyr (väster Aland, j Södra Kvar 
ken)
Svenska Björns fyrskepp (syd
Aland) - Gotland - öland - Sandham
maren (pa Skånes sydostspets) tillåts,
•
flygspaningen i södra östersjön får in
te utsträckas öster om linjen Rugenwalde
(45 km västsydväst Stolp i östra Pommern)
- ölands sydspets.
Efter arsskiftet utges - sedan ryska kraf
ter n å tt fram till nära 80 km öster om Ber

l.in - den 8 februari 1945 en svensk hög
kvartersorder med innehållet:
• den sedan hösten 1939 pågående, strate
giska flygspaningen över sydöstra östersjön
dras in den 9 februari.
• den väster linjen Falsterbo-Möens klint
-Darsserort (pa tyska kusten, ca 40 km
nordväst Stralsund), dras in samma dag,
• fjärrspaningsgruppen på sydkusten (ur
3/ FIl, först v id Rinkaby i östra Skåne,
sedan på Malmö-Bulltofta) utgår ur bered
skapen och återgår till flottilj depån vid Ny
köping.

LÄTTNADER
Den 2 mai, kort efter Hitlers av dramatik
präglade död i Fuhrer-bunkern i Berlin,
upphävt beredskapen för flygvapnets till
Såtenäs i Västergötland baserade flyggrupp
föl' f j ärrspaning över Skagerack och Kat
tegatt. Fortsatt flygspaning där, intill lin
jen Helgaröd (i Norge) - Skagen på Jyl
lands nOl'dspets. skall därefter utföras av
det marin chefen underställda, på Torslanda
vid Göteborg baserade närspaningsförban
det 6/F'2 (flygplan S 17).
Den 8 maj beordras den i norr då ännu
kvarvarande armespaningsgruppen ur öst
göta flygflottilj (Sgrp VIIF3 på Kalix-ba
sen) att återgå till depån , med undantag
av ett sambandsplan (S 14), som tillsvidare
skall kvarstå (på Frösön), bere tt till upp
drag på "framstälining" från chef ur ar
men. Samma dag upphör även beredskapen
för fjärrspaningsgruppen vid Nyköping
Skavsta till spaning ut över ostkusten. Här
med är i stort sett den av Sverige under
andra världskriget organiserade och p rak
tiskt taget oavbrutna flygspaningen utanför
svensk gräns avslutad.
Ifräga om beredskapen vid det enligt
ovan i slutskedel
organiserade svenska
jaktflyget kan note ras:

• Stridsbomb ·
fällning mot i
svenska

bandet

Hitlers död
medger
lättnader

havs 

anord

nat "invasions

måi" . Planet på
bilden (närmasl
t hl är ell tvä
motorigt SAAB
B 18-plan från
slutet av bered
skapstiden. <'>
T h
bredvid :
Trenne J 22:or
inlör en bered
skapsstarI. Pla
nets konfigura
tion var påfal
lande likt den
tyska Fw 190:s.

• SAAB B 18 A, me
deltungt bomb- (al
tack-) plan. Började
1945 sin tjänst vid
Vaslmanlands Ilyg
flollilj, F1, Två sven·
ska 1.065 hk Twin
Wasp stjärn motorer
från Trollhällan.
Toppfart ca 460 kml
tim. O Ovan t h
övers I på sidan:
Raketskjutning med
flygplan A 21. Ko n·
s lruerat och byggt
a v SAAB under de
senare
krigsåren.
Eli
av
världens
första flygpla n med
skjulande propeller
och katapultstol.

Beredskapen
förpuppas
pa sommaren
o

•
vid årsskiftet ingår fyra jaktdivisioner
i n e utralitetsvakten; därav är två ur Svea
fly g flottilj (FB), en ur Göta flygflottilj (F9)
och en ur Sk ilI1ska flygflottiljen (FlO),
•
den 29 mars, sedan de tysk-finska stri
derna nordost om Muonio och Köngämä
älvar på finska sidan närmat sig TrertkSl-ö
set och Nordnorg e, medger öB att den
sve nska jaktdivisionen vid Kiruna (3/F8)
frårn 4 april får vara förlagd till Luleå
Kallax; en rote (två plan) skall dock kvar
stå vid Kiruna, med ofö rändrad uppgift,
•
den 4 maj på kväUen, sedan de tyska
styrkorna i Darunark samma dag nedlagt
sina vapen, näs chefen för Skånska flyg
flottiljen via CFV av ordern, a tt jaktdivi
sionen på Malmö-Bulltofta f r å n och med
den 5 maj skall utgå ur neutralitetsvakten,
• den 7 maj följer nya ÖB-order av in
nehiHl, att de tre återstående jaktdiviSio
nerna i neutralitetsvakten. vid respek tive
Göteborg, Stockholm och Kiruna - på sist
nämnda pl a ts sedan den 6 maj ur F9
från och med den 8 maj skall hålla blott
sex tlm stridsberedskap; Kiruna-förbandet
medges d essutom att ombasera till Luleä
Kallax (F21:s depå l.
•
den 9 maj, när den tyska kapitulatio
n e n av den 7 maj "utan villkor" och "på
alla fronter" ratificeras i Potsdam och de i
Norge kvarstäende tyska ockupationsstyr
korna ock." från sistnämnda dag "inst.ä1lt
vidare motst ,md", anbefalls på svensk hög
kvartersorder att neutralitetsvakten för vå
ra jaktdivisioner vid Göteborg (F9l. Stock
holm (F8)
och Luleil-Kallax (F9) skall
upphöra.

OVERGANGSBESTÄMM ELSER
För hela flygvapnets beredskap utfärdas nu
i successivt minskande, lättande eller
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ar.nat syfte - under tiden d en 12 maj-9
juli 1945 en rad ()vergångsbestämmelser m m
enl igt nedan:
• den 12 maj ger ÖB ut e n order SOlo klar
g()r. att de restriktioner (se ovan) som allt
sedan mitten på november 1944 gällt för
bl a svenska flygövningar och förflyttning
ar uLanför svenska östersjökuslen inte
längre gäller. De hade anbefallts ffi h t tys
ka sjömilitära iitgärder i bl a Bottenhavet
- sammanhängande med tyskt krig i norr
mot förutvarande bunds förvanten Finland.
•
den 11 maj får CFV f rä n öB oriente
ring om en del bered skalJs lättnader vid ar
men. bl a 24 tim stridsberedskap. rätt för
vissa chefer alt själva bestämJna bel'ed
skapsgrad m h t iilagda uppgifter. ökade
mÖjligh2t.? r till pel'lnisslon och tjånstledig
het m m; CFV utger då likr.ande ord"r.
gällande flygvapnets s tab er och förband
In m,
• den 19 maj utfärdar öB, på av CFV av
givet iörslag. nya grundläggande be stäm
me lse r för flygvapnets beredskap fnll1 och
med den 22 maj, bl a anges kortfattat:
::; flygvapnets o r ganisation cch beredskap
skall vara de som då finns angivna i var
mobiliseringsplan serien G I nr l. dvs:
[J staber och förband m m skall efter or
der om mobilisering vara krigsorganiserade
så snart ske kan - dock senas t tr edje mob
dagen kl 0800, såvida intet a nn a t bestämts,
D uppgifterna ä r n ärmas t att förbereda
basering för krigsfall "I:ö 3" (jfr ovan). i
avvaktan på ny order för krigsfall II (krig
mot Ryssland),
D i samband härmed upphävs den närmast
förut, den 14 november 1944, utgivna be
redskapsordern.
•
den 29 maj delges W1derlydande organ
och chefer Inom flygvapnet 19 maj-före
skriftema genom en samman fattande flyg
vap2norder, som också innchäller:
~ den förstärkta försvarsberedska pen be
rä lmas upphöra s e nast den l juli 1945, vid
vilken tid iltcrgang till fredsfot väntas ske,
::J flygvapnets förband m m anse s fortfa
,'ande och tillsvidare vara mobiliserade så
som sagts i kungl brev den 25 april 1940;
denna ordning hävs senare (den 15 juni)
från och med den l juli ,
D ordinarie fredsflottiljchefer ( motsvaran
de) är fortfarande depächefer,
övningar utanför förläggnin gso m råd e
planläggs så. alt av öB anbefa Ud be r e d s kap
kan h iiIlas; dvs flottiljern a m III k ri gs
organiserad e vid egen d epa senast tredje
mobdagen kl 0800,
.J fältdepåer, upprättade enligt en order
av 1944, indras i möj ligaste m a n,
D rekvirerade f'lIer hyrda m otorfordon
(flertalet) åte rg år t Il sina äga re.
D beredskapsinkaJJad p erson,1l (med vissa
undantag) hempermitteras sn arast,
t fly g s ta b er. s, d e p" sta bers (och mo t sva 
randes) ständiga p assning vid fjärrskrifts
nät och telefoner fortgå r,
-, vissa angivna. tidigare beredskapsorder
av 1944 (av juli och oktober) är upphävda.
Flygvapnets ovan i korthet ski sse r"de be
redskapsläge fortgar till den 9 juli, da en
ny, komplett e l'acde flygvapenorder utges ,
regl e rande bl a ny organisation och b?red
skap, tryggh f·t sM g ä rder , 1itgä rder vid s k är pt
läge n1 111.

NY BEREDSKAPSFAS
Frän omkring juni 1945 har så lunda till
följd av de ny a bestämmelsur,a fö r kom
mande utveckling m n1 en ny fas inträtt i
flygvapnets beredskap. De sex varId skri gs
årens sodan september 1939 allt ette r d l
yttre lägets skiftningar till omfattning och
art växlande "piidrag" av flygvapn e ts vid
de olika tid pun kterna paräkneliga. opera
tionsdugliga krigsförband eller delar där
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arbetarstrejk
lamslår
Saab

• SAAB B 18 B. medel 
tungt bomb- (attack-)
plan, under montering
på. fabriken i Linkö 
ping. Försedd med två
hos Flygm otor i Trol l
hättan på licens til l
verkade svenska 1.475
hk DB 605 B vä tskeky l
da, inverterade V-moto
rer. Kom på förband
1:~~'imTOPPfart ca 570 ~

av, ersätts i juni-juli 1945 med en "för
puppad", men inte dess mindre existerande,
ny beredskap vid hela flygvapnet , till hel
kraftinsats vid behov, tre dygn (72 tim) ef
ter order.
Harvid bortses friln det mindre an tal sjö
fly g plan S 17 S, vilka genom sin spaning i
väst och syd medverkar till marinens svep
ningar av ett stort antal från brittiska plan
under kriget fällda magnetminor invid vå
ra kust er och hanmar, samt av andra mi
nor (tYSka). Dessutom har ännu en tid för
ut angivna sambandsplan inom militärom
råden också ett dygns (24 tim) beredskap
eller vid behov hö gre.

800 KRIGSFLYGPLAN
Det med sin huvuddel till en lägre, freds
mä ssig beredskapstid av tre dygn ( 72 lim)
återförda flygvapnet räknar i juni 1945 to
talt över 800 krigsflygplan, varav över 600
omedelbart krigsdugliga. Flertalet härav är
då byggda i Sverige, hos SAAB och vid
FFVS, och har i Sverige tillverkade flyg
motorer från Flygmoto r i Trollhättan.
D e jämlikt ovan krigsplacerade planen räc
ker till 46 krigsflygdivisioner med tillsam
ma ns ca 550 p lan. Övriga - ca 250 plan 
är kri gsflygplan under översyn på centra la

flygverkstäder m m. Härtill kommer - för
annan tjänst - det för utbildningen behö v 
liga. stora antalet övnings- och skolf lyg
plan vid krigsflygskolan, d ep åer m m.

De krig3- (b e r2dskaps -) placerade flyg
planen har följande fördeining på flottiljer
ffi

m:

aj jäktflyg -

IS divisioner, ca 200 plan:
;) flottilje r (F8, F9, FlO, F13 och FI6),
vardera med flottiljstabsgrupp ocoh tre
division e". dvs ca 40 opererande plan
per flottilj, av typ J 9, J 20, J 22 och
J 26,

bJ bombflyg (frän ca 1948 ombenämnt
"attackflyg") - 15 divisioner, ca 200 plan:
5 flottiljer (Fl. F4. F6, F7 och F12l,
vardera med flottiljsstabsgrupp och tre
divisioner, dvs ca 40 opererande plan
per flottil j, av typ B 17 och B 18 A,
ej torpedflyg (från 1948 ombenämnt "at
tackflyg ") tv a -tre divisioner, ca 20-30
plan:
en 1944 påbörjad flottilj (F17, med två ,
inom kort ytterligare en tredje division,
alla provisoriskt tilldelade modifierade
plan typ B 3,

dJ fjärrspaningsfJyg - tre divisioner, ca
30 plan:
en fl ottilj (Fil), ännu med i det när
maste s lutkörda . i 1940 års nödläge från
Italien köpta plan lyp S 16 (Capron i) :
förberedelser för ny indelning och ny
flygplanstilldelning p. gfr r,

hängt i en mycket skör tråd över svenskar
nas huvuden och förstärkt försvarsbered
skap hållits,
den främsta förtjänsten av flygvapnets
•
utveckling och dess resultat tillkonuner ge
neral Bengt G :son Nordenskiöld flyg
stabschef den 1 juli 1936--30 juni 1942,
flygvapenchef fr iin den 1 juli 1942 och
därefter till l'ingt efter d en i denna artik el
serie avhandlade tiden .
generalen Nordenskiölds stora förmåga
•
att intress2ra, att kunna s~ fel och förtjäns
ter i för honom framlagda förslag , att med
fast hand leda och samordna allas gemen
samma ansträngningar åt rätt håll har cck
så medfört det goda betyg, som givits vårt
flygvapen: - "elt a'{ EUfopas, kanske ett
av världens kvalitativt bästa",
•
den dåvarande flygvapenchefens per
sonligihet och insatser ha r dessutom räckt
till for att hos sido- och överordnade in
stan ser överv inna på sina håll stundom fö
rekommande brist pil förståelse och insikt
om flygvapn e ts primära bety delse för krigs
makten, krigföringen i d ess helhet och
värnandet av riket.

e)

armespaningsflyg -

fem division er m

m, ca 50 plan:

en flotlilj (F3) , med ca 40 spaningsplan
SAAB 17 L och ca 10 sambandsplan typ
S 14 (Fieseler Storch),

f) marinspaningsf1yg - sex divi sioner m
m, ca 40 plan:
er. flottilj (F2), med flottörplan typ
SAAB 17 S, till växlande antal i de oli
ka förbanden.
DET NEGATIVA INSLAGET
Den ovan tecknade bUden har emellertid
inte bara sin starkt positiva prägel utan
också en baksida. Av de fem jaktflottilj e r
na är tv;', F16 och F3 , inte helt slutupp sat
ta, D o far (av materielskäl) sin tredje di
vision först den l juli, resp 1 augusti 1945.
Av två andra, högst välbehövliga jaktflot
tiljer är F15 beslutad att påbörjas den 1 ju
li 1945
och tidpunkten för F18 tillkomst
ännu inte slutligt fixerad i högsta instans.
F 18 kan påbörja sitt uppsättande först den
1 juli 1946.
"Attack-förba:1den" (bom b-, resp torped-)
skall enligt ma terielplan för ses med den
nya re SAAB 18-versionen (med DB-moto
rer) B 18 B, resp T 18 B, vid F14 , resp F17.
En landsomfattan de metallarb ~ tarstrejk
Sverige (den 5 februari-6 juli 1945 ), dvs
innan världskrigets slut ännu klart kan
skönjas, h ar lamslagit bl a de av SAAB 18

• FFVS J 22, lyckat hel
svenskt jaktplan . Kon
struerat och byggt i
flygvapnels egen regi.
Motor svensk 1.065 hk
luftkyld
Twin
Was p
(STW-C 3) från Flygmo
tor i Trollhättan. Ingick
1945 i tre svenska jakt
flottiljer. Chefskonstruk
tör Bo Lundberg Topp
... fart ca 570 km /tim.

produktionen berörda industrierna. och
dessutOln försena l FFVS slutleveranser av
J 22 (jfr ovan). Varken F14 eller F17 får
däcfö:' sina nya tviimotorstlygplan till plan
lagd tid.
Industriförseningarna har också betänk
ligt minskat möjligheterna att ersätta d e
föcslitna italiensl<a planen vid FlO och FIl
m~d nyare , bättre s[,dana, I totalbilden av
flygvapnet juni-juli 1945 ingar emellertid
ock så utöver själva flygförbanden e n väl
utbyggd basorganisation med dess basför
band ca 20 basbataljoner m m till
permanent ell e r krigsmässigt utbyggda ba
ser i stort antal. Vidare finns 16 flottilj de
piler (och molsva :'ande ), en krigsflygskola
m m, :;am t tre c2l1 trala flygverkstäder 
eVM, evv och eVA, den s istnä mnda ny
a'llagd och insprängd i berg . En fjärde 
FFVS - skall ~terlämna s till den civila 10
kalägaren.

KONSTATERANDEN
Man har rä tt a tt här, trots de ovan angiv
na brist ~rna i ett och an nat organisations
och materielhänseende, klart och öppet
kon statera:
liT! halvårsskiftet 1945 har - alldeles
bortsett frän högst patagliga kvalitativa,
personella och andra förbättringar - sedan
är 1936 en åtta- il tiofaldig förstärkning av
vart flygvapen g 'c'nomförts, huvudsakligen
under de är, krigshotets
damoklessvärd

•

BAKOM FASADEN
Under det ovan skildrade slutskedet av
flygvapnets förstärkta försvar s b eredskap ,
från hösten 1944 fram till halv år sskiftet i
juni-juli 1945, fortsätter och förekommer
ock så bl a en särskild, pressande men re
su ltatrik och givande räddningstjänst
nordväst, ända upp till Karasjokk i Nord
norge . Den avser att från död och under
gång , efter strider och tyska härjningar i
nordöst och norr, undsätta in i Sverige fly
ende, hemlösa, utblottade, skadade och sju
ka norska flyktingar m fl. En närmare re
dogörelse för denna dramatiska aktion av
ses fÖlja i ett kommande nummer.
Andra under samma tid verkställda ak
tioner i den norsk a frigörelsens tjänst blir
vårt flygvapens medverkan till att möjlig
göra och utföra bl a de på sin tid kända,
betydelsefulla amerikanska flygtransporter
na Kalla x -Kl rkenäs m m i Nordnorge.
Transporterna gäller ca ett par bataljoner
norsk , i Sverige under fl e ra år utbildad
och utrustad s k polistrupp, sjukvårdsper
sonaIoch sanitetsmateriel, militär utrust
ning, livsmedel. bränsl e, djurfoder m m,
överförda i ameri kanska tvåmotoriga, mili
tära t.ransportplan. Baser först Västerås
Hässlö, senare Luleä-Kallax. Oc kså denna
på sin tid mä rk liga beredskapsaktion avses
skildras närmare fl-amdeles.
Den särskilda planläggningen för och för
beredandet av militära, svenska räddnings
operationer i stor skala med dels hela
flygvapn et, dels starka krafter ur svensk
arme och marin - för hjälp till Danmarks
och Norges befri e lse blir också en krä
vande uppgift. Dessa åtgärder blir dock i
maj 1945 p g a lägets snabba utveckling
öv e rflödiga och inställs.

NöDLANDAR E

1945

och

beredskapen

Andra av flygvapnet under försvarsbered
skapstiden vidtagna, arbets- och personal
krävande, stundom svåra åtgärder gällande
tillvaratagande, förvaring, undersökning
och utnyttjande av på eller nära sven skt
område stöl-tade , felflugna, nödlandade el
ler ibland oskadade, över 300 utländska
krigsflygplan, felriktade rotobtvapen m m
kommer att b ehandlas speciellt.
Slutligen finns också andra specialfrågor
gällande flygvapnets bered ska p, operatio
ner , organi sa tion. personal och utblldning,
flygmateriel- och drivmedelförsörjning m
m, äv~nsom de i direkt samband med den
förstärkta försvarsberedskapens avveckling
1945-46 stående åtgärderna o d kvar att
behandla i 1969 års FV-Nytt.
•
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