Flygvapnet firar sin 70-åriga verksam
het som försvarsgren i Försvarsmakten
under en stor del av 1996. Den 1 juli är
födelsedagen. Självfallet måste denna
tilldragelse firas på något sätt ... även i
FlygvapenNytt. Redaktionen har dock
valt en lite tunnare återblick, då flygva
penledningen samtidigt som jubileums
gåva givit flygvapnets personal och värn
pliktiga Anders Annerfalks bokpraktverk
"Flygvapnet - en historisk översikt".
Däri läses utförligare om vår 70-åriga
färd i fredens tjänst. Redaktionens am
bition har här varit att försöka illustrera
tidens gång med gamla färgdiabilder
(medan färgen finns kvar). Vi fortsätter
med en efterskörd i nr 4.
•
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1925 års försvarsbeslut fatta
des i spåren av första världs
kriget i krigsledans tecken. Det
innebar kraftiga nedskärningar
framförallt vad gällde armere
gementen. Men det innebar
också att Sverige fick ett själv
ständigt flygvapen som ett av de
tio första länderna i världen. Som
jämförelse kan nämnas att Finland
fick ett självständigt flygvapen
redan 1918 (så även Storbritanni
en och samväldets länder) medan USA fick
sitt USAF först 1947.
Flyget hade kommit att visa sin betydelse
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1920-talets Öl Tummeliten.

under första världskriget. Beslutet
om ett självständigt svenskt flygva
pen var dock ett politiskt beslut
med huvudsakligen rationalise
ringsvinster som motiv. Att ärva
flygplan från armen och marinen
skulle ställa sig billigare än att bl a
skaffa nya torpedbåtar. Det gjordes
också vissa rent flygoperativa hänsyns
taganden mot bakgrund av erfarenhe
terna från första världskriget.
Den nya försvarsgrenen fick således
starta sin verksamhet med gammalt arve
gods. Och det skulle dröja med förnyelsen.
Aldrig mera krig hade det ju sagts.
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Foto: Gösta Bolander

E

n av de pådrivande bakom till
komsten av flygvapnet från flyg
operativ synpunkt var kaptenen
och fältflygaren Carl Florman, före
gångsman både ,i nom det militära och
det civi la flyget och grundare av ABA.
H ans argumentation kom att väga
tungt när riksdagen diskuterde frågan
om det sjä lvstä ndi ga flygvapnet.
Fl ygvapnet bildades den 1 ju li
1926. Det va r alltså för 70 år sedan,
ett flyghisto riskt märkesdatum. Folk
och materiel kom från armens och
marinens flygväsenden. Flygplanen
var aven mångfald o lika typer med
skifta nde kvalitet och utgjorde ett
drygt hundratal. De van ligast före
kommande planen va r ett 40-ta l A lba
tros och ett 30-tal sko lflygp lan av typ
Dront. I flygpla nspa rken ingick också
jaktplanen J 1 Phönix och svenska ~
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23. Från armen fi ck man tre fly gbåtar
av typen Macch i M .7 sa m t flera flot
törfö rsed da plan från marin en.
Det rörd e sig samm anl agt om ett
fy rtiotal o lika typer från de båda för
svarsgren arn a. D et säger sig sj älvt att
un derh ålls- oc h reparation stj änsten
bl ev myc ket kompli cerad, särskilt so m
dåtidens plan hade en v iss haveri be
näöoenh et. OftZl kund e man få ihop
hela pl an genom att pl oc ka
delar från sådana som havere
rat.
Den
nya fö rsva rsg ren ens
fas ta perso nal ko m inl ednings
v is att bestå av 66 offi ce rare,
48 underoffi cerare, 40 civ ilmi
litärer - va rav 11 flygin genj ö
ren - oc h 262 av manskaps
grad .

HDI 9 . Leverans av dessa pl an skedd e
med börj an under perioden 1929-30.
Bombflyget va r vid den här tiden
oc kså sorgl igt eftersa tt i fråga o m
ända må Ise nl ig materi el. Fortfarand e
fi ck arvegodset A l Phö ni x 222 (Dront)
och den itali enska Fi at BR/ BR1 hänga
med.
Som spaningsplan vid F 2 fanns
und er fl ygva pn ets första år ett antal

SK 4/ Heinkel HD 24, SK 5/H einkel
H D 35 sa mt SI< 6/H einkel HD 36 i
samm anl agt 21 exempl ar.

Flygkommissionerna
Någon utprägl ad lu ftförsvarsstrateg i
fann s inte i Sveri ge und er flygvapn ets

Nya kårer
1 försvarsbes lutet 192 5 bestäm
des att fl ygvap net skulle bestå
av fyra flygkårer och en flyg
sko lkår. Vid Hägern äs strax norr
om Stockho lm (Andra fl ygkå
ren) skull e så väl marin spa
nings- som jakt-, bomb- och
torpedenh eter finn as . På anrika
M almen utanför Linköping eta
b lerades Tredj e flygkåren och
på den nyuppsa tta Fj ärd e fl yg
kåren på Frösö n utanfö r Öster
sund sk ull e armespan ings- och
j aktkompani er sättas upp . Fl yg
utb i Idni ngen skull e förl äggas
till Ljungbyh ed i no rdvästra
Skåne, där man bedrivit flygförsö k så
tidi gt so m 19 10. Pa rentet iskt är Ljun g
byhed häri genom Sveri ges äldsta fly g
plats i dri ft oc h numm er två i värld en
efter Tempelh of i Berlin.
På Hässlö utanfö r Västerås sa ttes
Första flygk åren upp; men fö rst 1929
när nya fl ygpl an anskaffats. Fö rsta
fly gkåren var' ursprun gli gen tänkt att
förl äggas til 'l Uppsal a.
Så b lev det rent o rga nisatoriskt.
M en den vi ktiga fl ygmateri elen, som
skull e svara fö r det reella inn ehåll et i
kårerna , kom att d röja länge. M ede ls
bri sten var myc ket sto r och man fi ck
till s vidare d ras med den ärvda materi
elen. M ålet på över 200 pl an gick inte
att uppfy ll a. Det brnga fl ygvapnet va r
något av en papperstiger.
• • Särskilt fråga n om nya nskaffn ing
av jaktflygplan so m ersättare fö r de
föråldrade ) 1 Phöni x och) 2 Ni eupo rt
29 va r av största v ikt. I slutet av 20
talet gjordes äntligen en bes tällning av
18 flygpl an av den inhem ska type n) 5
oc h J 6 Jaktfalken samt to lv b rittiska
Bri sto l Bulldog 11 A, som fi ck sve nsk
betec kning J 7. An d ra fl yg kåren fi ck
fl ottörfö rsedda ja ktpl anet J 4 H eink el
6

Phönix 222 (som Ö 4 fanns 16 ex) kallades Dront i Sverige, trots att dronten var en fågel som
inte kunde flyga. Med beteckningen A l (elva ex) var Dront vårt första attackflygplan.

fly ga nde "ga losch er" H ansa (S 2 - SS )
i olika vers ioner. En vä rd efull kom
pl ettering skedde under 20-talets sista
år då 14 tvås itsiga Fo kker e VE med
svensk beteck ning S 6 införskaffades
från Holland . 25 exemplar av planet
byggdes också på Iicens i Sve rige.
N ågra Fokkrar av mindre typ anskaffa
des so m jaktflygpl an med betecknin g
en) 3. D et sista plan et i operativ tj änst
flög så sent so m 1944 . Ett mu se iexem
pl ar uppru stades dock till flygbart
ski ck i början av 60-talet.
So m skolfl ygpl an v id F 5 tjän stgjo r
de några SK l/Albatros 120 och SK 3/
Avro 504 - den senare oc kså fliti gt
använd fö r den grundl ägga nde fl ygut
bil d ningen i britti ska Royal A ir Force
und er många år. Efter hand till fördes

första tio år. M an inriktad e sig hu vud
sa kli gen på utbildnin gen av nya pil o
ter fö r de oli ka fl ygs lagen. På grund av
den ryc kiga ti II gå ngen på fl ygmateriel

Foto: Björn Atterberg

Flygbåten Hansa fanns i olika
versioner i flygvapnet och gjor
de god tjänst ända till andra
världskriget. Hansan var en
tysk Heinkel-konstruktion, till
verkad av Svenska Aero på li
dingö, nuvarande Boghammars
varvet.
FlygvapenNytt nr 3/96
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och ständig kamp mot de anslagsbe
viljande myndigheterna, bristen på en
klart uttalad målsättning för verksam
heten och en trög ledning kom myc
ken kritik att riktas mot flygvapnet.
Som ett uttryck för denna kritik till
sattes under 30-talets början två flyg
kommissioner som hade att utreda
vad som uppfattades som missförhål
landen i den unga försvarsgrenen. För

omkom under dessa haverier var den
kände flygvapen kaptenen Einar Lund
borg som året innan undsatt den itali
enske generalen Nobile efter dennes
störtning på Spetsbergen med luft
skeppet Italia.
Andra
flygkommissionen
1933
handlade om det nyanskaffade skol
flygplanet SKI O, som var en licenstill
verkning av den tyska Raab Katzen-

prestanda översteg dåtidens jaktflyg
samt att jaktflyget ännu inte gick att
leda från marken. Försök hade också
i n letts med störtbombflyg efter amerikansl< förebild, De visade hur våra
lätta bombflygplan med stor precision
kunde fälla sin bomblast.
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Svensk flygindustri
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En omsvängn i ng ti II flygvap
nets fördel i fördelningen av
de militära resurserna kom
med '1936 års försvarsbeslut.
Detta hade sin grund dels i
den alltmer hotande pol itiska
situationen i Europa, dels i de
diskussioner som förts aven
grupp tongivande officerare
vari ingick dåvarande kapte
nen Axel Ljungdahl, sederme
ra flygvapenchef.
Beslutet innebar för flyg
vapnets organ isation bl a att
flottiljbenämningen
infördes
samt att flygvapnet nu fick

direktrekrytera och utbilda
egna officerare. Tidigare hade

Strax före kriget inköptes tolv Heinkel He 114 som med beteckningen S 12 användes för
marinspaning. Baserad vid F 2/Hägernäs.

sta flygkommissionenl931 hade del
vis sin grund i några svåra olyckor
som drabbat flygvapnet och som upp
rört stämningarna. En av dem som

stein RK 26. SK lOvar - i förhållande
till den ungefär samtigt anskaffade och
mycket lättflugna SK '1'1 Tiger Moth 
ett svårfluget plan, ämnat att skilja
agnarna från vetet i grundutbildningen
av förare, Ett felaktigt utnyttjande gjor
de att planet fick dåligt rykte från flyg
säkerhetssynpunkt. De båda flygkom
m issionerna ledde ti II att flygvapnet
fick nya personer i högsta ledningen,
• • Samtidigt ägde en diskussion rum
om flygvapnets roll i försvaret av Sveri
ge, Många hävdade härvid bombfly
gets stora betydelse när det gällde att
betvinga fiendens krigspotential samt
att genom anfall mot civilbefolk
ningen knäcka dess mot
ståndskraft. Ett sådant stra
tegiskt bombflyg hade
redan på 20-talet före
språkats av den ital iens
ke flyggenera len Dou
het.
Att Sverige i så stor
utsträckning kom att
satsa
på ' bombflyg
hade emellertid mindre
att göra med Douhet
som att bombflygplanens
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enbart arme- och marinoffice
rare kommenderats ti II flyg
tjänst. Flygvapnet fick nu
också en egen personalkår; i
år för 60 år sedan, alltså, För
svarsbeslutet innebar dessut
om en kraftig förstärkning av
flygvapnet med inköp av ny
materiel. De tidigare angivna
skillnaderna i framförallt fart
och stigprestanda mellan bomb- och
jaktflygplan ledde till den i jämförelse
med omvärlden unika proportionen
fyra bombflottiljer, en jaktflottilj och
två spaningsflottiljer.
• • Ett annat resultat av försvarsbe
slutet 1936 var tillskapandet aven
svensk flygindustri med nära nog mo
nopolställning. Ur AB Svenska Järn
vägsverkstäderna (ASJA), Nydqvist &
Holm AB (NOHAB) och Bofors bilda
des efter långa och besvärliga för
handlingar - där även bland andra
Götaverken var inblandade - Svenska
Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) 1937,
För att skaffa erfarenhet startades
licenstillverkning av två ame
rikanska
flygplanstyper.
De var North American
NA-I 6 med svensk
beteckning
51<14
samt störtbombaren
Northrop 8A-l, B 5.
Den senare var en
he Imeta II konstruk
tion, något för Sveri
ge helt nytt.
Till Trollhättan förla
des tillverkningen av det ~
7
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T v: Vårt första moderna jakt
flygplan i egelltlig bemärkel
se var amerikanska Seversky
P-35, i flygvapnet J 9. 120
beställdes mell bara 60 hanll
levereras innan USA utfärda
de exportförbud. De 60 plan
vi inte fick hamnade med
svenska nationalitetsbeteck
ningar på Filippinerna där de
slogs mot invaderande japa
ner! I kroppen på J 9 fallns
plats för medföljande meka
niker.

i

S 16 Caproni har något orättvist fått ett dåligt rykte i flygvapnet. Planet inköptes från Italien
och var konstruerat för betydligt kortare gångtider än i svenska flygvapnet. Planet flögs dessut"
om på ett sätt som tillverkaren inte hade förutsett. Tre S 16 sköts ned av tyskarna.
Foto: Arkiv FV-NyII

tyska bombflygplan et B 3 Junkers Ju
86K. På SAAB-fabriken i Linköping
igå ngsattes proj ekterin gen av det för
sta svenska helmetallflygpl anet B 17,
delvi s med hjäl p av amerikan ska inge
nj örer. Till jaktfl ottiljen , som förl ades
ti II nyuppsatta F 8 i Barkarby utanför
Stoc kholm , anskaffades brittiska Glos
ter Gladiator, J 8. Samtidigt tillfördes
F 4 på Frösön det likaledes brittiska
och i Sveri ge licen sbyggda pl anet Haw
ker Hart, en för svenskt bruk anpassad
störtbombare med beteckningen B 4.
Krigsflygskolan på Ljungbyhed fi ck det
tyska skolflygpl anet SK 12, Focke
Wulf Sti eglitz.
• • När försvarsbes lutet 1936 togs,
bestod fl ygvapn et endast av c i rka 75
8

stridsdugl iga fl ygplan . Nyanskaffning
arna som blev följden av bes lutet var
betydande. De lyckades tack vare att
det fortfarande var någorlunda enkelt
att an skaffa modern fl ygmateri el utom
lands. När kriget bröt ut stoppades
doc k i allt vä sentli gt dessa möjli ghe
ter. M ånga besvärli ga förhandlin gar
fö rd es fö r att nå de uppställda mål en.
Från USA fi ck man bara 60 av totalt
beställd a 120 moderna jaktpl an av
typen Seversky Republic EP-l (i Sveri
ge benämnd J 9), inn an USA utfärdade
exportembargo
sommaren
1940.
Resten hamnade för övrigt på Filippi
nern a, där de med svenska nati onali
tetsbeteckningar mötte det j apan ska
anfallet i december 1941 .
Det gjordes också trevare till Italien,

Sovj etunion en, Japan och
en del andra länd er att
köpa jaktfl ygplan. Storbri
tanni en erbjöd omsider
Hurricane M ark 1. Den
typen ansågs dock inte
fyll a måttet.
Den ökad e satsningen på
jakt jämfört med försvars
besl utet hade fl era orsa ker.
Dels det finsk a vinterkri get
(där jaktflyget i svenska fri
villigfl ottiljen F 19 åsamka
de det sovj eti ska bombfly
get svåra förluster), del s ut
gången av " Sl aget om Stor
britanni en" , där j aktfl ygets
insatser bl ev helt avgöran
de. En ann an vikti g fakto r
va r att jaktfl yget förbättra ts
presta nd amässi gt.
I 1942
års försvarsbesl ut kom pro
portion ern a mell an bomb
och j akt att bli 6:6.
Likväl var inte - trots
nysatsnin gen på bl a fl yg
va pnet och statsmi n ister
Per A lb ins radioord - vår
försvarsbered skap särskilt
god. Inledningsvis av kriget
inte alls, mot slutet dock
allt bättre. Det var så dags
då ...

Anskaffning
utomlands
Jaktfl ygpl ansfrågan fi ck en någorlunda
acceptabel lösning genom anskaffning
av 60 italienska Reggiane 2000 Falcol
J 20 - ett flygplan som mycket liknade
amerikanska J 9 - samt 60 Fi at CR.421
J 11, också från Itali en. Totalt importe
rades närmare 200 jaktpl an av vari e
rande kvalitet. Men det var inte till 
räckl igt.
I Sverige förb eredde man inh emsk
tillverkning av 80 Lundbergs geni ala
jaktfl ygpl an J 22, som var en unik
kon struktion med både trä och metall
som bärande element. Som motor
avs ågs den amerikanska Twin W asp.
F/ygvapenNytt nr 3/96

Eftersom inte tillräckligt många moto
rer gick att anskaffa legalt, lyckades
Svenska Flygmotor i Troll hättan kopi e
ra Twin Wasp - en storartad ingenjörs
bedrift. Den svenska motorn blev ti II
och med bättre än det amerikanska
originalet.
J 22 kom med början 1942 att till
verkas i Kungliga Flygförvaltningens
egen regi, eftersom Saabs hela kapaci
tet redan var utnyttjad. För att få plats
med den nya tillverkningen hyrde
man hangarer på Bromma, vilka ABA
låtit uppföra mitt under brinnande krig
i avvaktan på civilflygets förväntade
expansion efter krigsslutet. Totalt leve
rerades 200 J 22. När amerikanarna i
krigsslutet sålde jaktplanet J 26 Mus
tang till oss, var det många amerikans
ka pi later som efter att ha sett J 22
undrade varför vi skaffat
Mustang, när vi redan
hade ett så bra plan! Med
J 22 had e alltså Sverige
sent omsider nått i topp i
fråga om konstruktion oh
tillverkning av stridsflyg
plan.
Flygspaning, som under
krigsåren var av största
betydelse för att få förvar
ning om anfall, tillgodo
sågs också inledningsvis
genom inköp av utländska
flygplanstyper. Det var i
detta sammanhang som
den sedermera ökända
men något misskrediterade
Caproni CA.313/S 16 fann
vägen hit. S 16 var dock
ett för spaningsändamål
utmärkt flygplan! Ett annat
flygplan som anskaffades
vid den här tiden var den
tyska Fieseler Storch/S 14,
som bl a utmärkte sig för
mycket korta start- och
landni ngssträckor.

intensiv samtidigt som mili
tärledningen krävde flyg
plan för omedelbar in
sats. Det blev en hård
kamp mellan nyinrät
tade överbefä Ihava ren
och flygvapen ledn i ng
en. Flygenheter med
någorlunda stridsdugI ighet förflyttades ti II
platser runt om i landet
där hotet bedömdes som
störst. Krigsflygfält växte
upp "som svampar ur jor
den". Det var helt nödvän
digt, ty när kriget bröt ut var t ex
Ljungbyhed det enda militära flygfältet
söder om Malmen. Från att flygvapnet
dittills varit en utbildningsanstalt kom
det att bli ett viktigt försvarsinstrument

såväl i självständigt uppträ
dande som i samverkan
med mark- och marin
stridskrafter.
Den stora satsn i ng
ebn ~å jaktfl yg ibnfnl ear Inte att bom y-
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försummades. 1""1._;.'
Den t1idigare anskaffade och I icensbygg
da B 3 blev ganska
snart omodern. I Sverige
arbetade man intensivt
på att konstruera ett eget
bombflygplan. Denna hel
svenska skapelse provflögs 1942 med
beteckningen SAAB B 18. Flygplanet
försågs med två motorvarianter och
kom att byggas i såväl bomb- som tor
pedplansversion. B 18 tillfördes först ~

A~

Uppla~ls

~ flygflotHlj F ,,,
- ; (,Jppsa/a 6.utes"
_ upp-1944 och var först
utru tafL.:tr!ed helsven~a
jaktt1ygplanet J 22, en..gen;a
Jisf( -kQnstrukt#!1"n 7
och metall.
" F 16 förSågs ocksåJRecl berghan
/i.
vilka här inspekterats bl a"av en. del, ga
t;on från flygledningen.
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• • Inte heller under de
första
krigsåren
fanns
någon uttalad strategi för
de svenska flygstridskrafter
nas användning. Utbild
ningen av nya piloter var

T h: Saab J 21 kallades "full
träffen med två bommar".
Den fanns också (se bilden) i
attackutförande, A 21. Pla
net är det enda exemplet i
flyghistorien på en lyckad
konvertering från propeller
till readrift; J 21 R. Skälet för
den unika konfigurationen
var att kompensera i jämfö
relse med utländska jaktflyg
plan sämre motorprestanda
genom
att
koncentrera
beväpningen tif{ nosen och
att ge piloten bättre sikt.
FlygvapenNyl1 nr 3/96
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Foto via Freddy Stenbom

Foto via Freddy Stenbom

T v: Junkers Ju 86K leverera
des som B 3 med början 1936.
Den ansågs stå på höjden i
fråga om modernitet med bl a
indragbart landningsställ, om
ställbara propellrar och ström
linjeform. 8 3:al1s prestanda
var bättre än dåtida jaktflyg
plans, varför försvarsbeslutet
1936 prioriterade anskaff
ning av bombflygplan.
I mitten: Junkers Ju 52/3M
inhyrdes 1940-45 i fem
exemplar av AB Aerotrans
port och gavs i flygvapnet
beteckningen TP S.

dubbla stjärtbommar och
skjutande propeller. Det
premiärflög 1943. Filosofin
bakom var genial: sämre
flygprestanda skulle kom
penseras med beväpning
koncentrerad ti II nosen och
genom att piloten gavs
bättre sikt. För att inte
denne vid eventuell nödsi
tuation skulle skadas vid
uthopp försågs J 21 med
katapultstol. Det var något
helt nytt i flygvärlden för
ett operativt flygplan .

Störtbombaren 8 5 (Northrop A-I) anskaffades från USA
av främst två skäl. Dels behövde omoderna 8 4 Hawker
Hart bytas ut, dels ville Sverige genom licenstillverkning
av typen skaffa sig erfarenhet av flygplansbygge i metall.
Foto: Arkiv FV-Nytt

bombflottiljen F 1 i Västerås och kom
sedan att spridas över landet. B 18
blev tillverkad i nära 250 exemplar
och gjorde tjänst till slutet av 50-talet.
Förutom de tidigare nämnda versio
nerna modifierades planet även för
spani ngsuppgifter.

Kraftig utbyggnad
Den snabba utbyggnaden av flygvap
net under krigsåren innebar också att
flera nya flotti Ijer uppsattes. Flygkårer
na ombildades 1936 till flottiljer med
undantag för F 2, F 8 och F 21 vilka
fick kårorganisation. I 1942 års för
svarsbeslut tillkom F 13 i Norrköping,
10

F 14 i Halmstad, F 15 i Söderhamn,
F 16 i Uppsala och F 17 i Kallinge
utanför Ronneby. Dessförinnan hade
beslut tagits om ytterligare flottiljer.
Nu räknade man totalt 16 flottiljer. De
fördelades på sex bomb-, sex jakt- och
tre spaningsflottiljer samt en torped
flottilj. Taktiskt skedde en uppdelning i
fyra eskadrar betjänade av fem flyg
basområden. 1944 års riksdag be
slutade om en sjunde jaktflottilj, F 18 i
Tullinge söder om Stockholm.
Trots att den tidigare omnämnda
J 22:an var ett fullgott flygplan, var det
ändå ett provisorium avsett att på kort
sikt täcka bristen på jaktplan. Därför
satte Saab snabbt igång projekteri ngen
av ett eget jaktplan. Det blev den
okonventionella J 21, ett flygplan med

• • Ett från andra världs
kriget berömt jaktflygplan
som också kom att ingå i
flygvapnet var P-51 Mus
tang med svensk beteck
ning J 26. 1944 nödlanda
de ett tiota I Mustanger i
Sverige efter uppdrag över
Tyskland. Fyra införlivades
i vår organisation. Tidigt
1945 köptes 50 Mustanger
från
amerikanska över
skottslager till en billig
penning. Ursprungstanken
var att ersätta nedslitna J
20 vid F 10 i Skåne. Det
ansågs dock olämpligt, eftersom kriget
fortfarande rasade inpå knutarna och
det lätt kunde bli förväxlingar mellan
svenska och amerikanska Mustanger.
Planen kom i stället att tillföras FI6 i
Uppsala. Efter kriget inköptes ytterli
gare 60 Mustanger. De placerades vid
F 4, som då ombeväpnat till jakt. Yt
terligare 21 exemplar inköptes 1948.
Marinsamverkansflyget fick en avse
värd upprustning 1939 då F 2 i Häger
näs försågs med 12 Heinkel He-115A-2
torpedplan. Typen fick beteckningen
T 2. Som marinspaningsplan erhölls
en division enmotoriga Heinkel He
114B-l, som gavs beteckningen S 12.
För flygräddning användes en Dornier
00-24 som en flykting så lämpligt för
sett oss med. 1947 köptes för samma
F/ygvapenNytt nr 3/96

ändamål tre kanadensiska flygbåtar av
typ Canso, hos oss benämnda TP 47
Catalina efter den mera kända ur
PBY-5
sprungstypen
Consolidated
Catalina.

Neutralitetsvakten

olika nationer som sökte
nödhamn i Sverige. Av
dessa kom närmare hälf
ten från USA, en tredje
del från Tyskland och
övriga huvudsakligen
från Storbritannien.

"Readrift"

egen prägel på flygvapnet.
"Får vi bara flygplan så
ordnar sig resten" menade
Nordenskiöld.
Politikerna hade stor
respekt för den barske
generalen. Han fick
oftast som han ville.

I

både
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Tyskland ~~

och Storbritannien ha- ffi
de den så kallade re- ~
aktionsdriften kommit i- "'"
gång så smått i andra
världskrigets slutskede. Tys
karna hann tillverka inte
mindre än 700 Messerschmitt Me 262
reajaktplan och engelsmännen använ
de Gloster Meteor för att skjuta ned
vedergällningsroboten V-I. Nordenski- ~

Den stora bristen på främst opera
Kriget i Europa tog slut i
tionsdugliga flygplan men även på
maj 1945. General 'l öjtnant
flygbaser och personal skapade svårig
Bengt G:son Nordenskiöld
heter vid krigsutbrottet. Huvuddelen
av de operationsdugliga flygplanen
hade blivit chef för flygvapnet '1942.
Han var en förutseende och bestämd
organiserades tidigt i en flygeskader.
Avsikten var dels att under samlad
men samtidigt dominant person, som i
mångt och mycket kom att sätta sin
ledning bedriva neutralitetsvakt, dels
att ge mÖjlighet till kraft
sam lat uppträdande med
hänsyn till den begränsade
slagkraften.
Foto via Sven Stridsberg
Ti IIgången på flygplan
för utbildning och övning
var därför tidvis knapp.
Antalet ti Ilgängl iga flygba
ser var under neutralitets
vaktens första år lågt, vi 1
ket begränsade möj Iighe
tema att ombasera när
hotet förändrades. I takt
med
krigserfaren heterna
skedde en doktrinär om
svängning mot defensiva
uppgifter. Luftförsvaret för
stärktes systematiskt och
anskaffningen av jaktflyg
plan fick högsta prioritet.
Attack- och lätta bomb
flygplan ersatte de tyngre
bombflygplanen.
Antalet
Flygplan 17 räknas som Saab fgrsta egna konstruktion, trots att man fått viss ~a
erl anska
flygplan ökade från 180
ingenjörer som gett planet dess oniJ'sskänJiga USA-drag. Saab 17 började tillföras 1943 och fanns
vid krigsutbrottet ti II 600 i
både i bomb- och spaningsversion. Bildens S 1f BL på Hollö er användes för marinspaning 1947-50.
juni 1945. Antalet jaktflyg
plan ökade ännu mer, från
50 till 200. I takt med
svensk flygindustris bättre
produktionskapacitet öka
de även modernitetsgra
den väsentl igt.
Beredskapshöjningar var
vanliga och föranledde ofta
ombaseringar. Efter hand
ökade kravet på neutrali
tetsvakt framföra,l lt i södra
och
sydvästra
Sverige.
Totalt var det inte mindre
än 342 flygplan från sju

T h: Under flera lir på 40
talet och några år in på 50
talet symboliserades svenska
flygvapnets slagkraft och
styrka av tvåmotoriga Saab
B 18. Den fanns med två
motorutföranden samt, utö
ver bombversion, även i spa
nings- och torpedflygplans
utförande.

~
"t::

foto via Sven Stridsberg
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öld in såg, att om Sveri ge skulle ha en
'§ chans att hävda sig var rea drift en nöd 
~; vändi ghet äve n för Sverige. Så ko m det
~ sig att fl ygva pnet bl ev ett av de fö rsta i
=
vä rlden som konse kve nt gi ck in för
~· " rea" på ett tidi gt stadium.
Fö r att få erfarenh et av " rea" - so m
jetdri ft hette på den tiden - införs kaf
~I fades redan 1946 (i juni ) en di visio n
. Vampire från England . Fl ygplan en pla
~ ce rades vid Fl3 i Norrköping, som
!!iS" intill nedl äggningen 1993 kom att inta
en tätpos ition vid introdu ktio nen av
ny jaktfl ygmateri el. Sa mtidi gt arbetade
Saab med att ko nvertera ko lvmotor
drivna J 2 1 fö r rea drift. J 21 R bl ev den
enda lyckade konverteringen (från
propell erdrift till rea) i värld en. Erfa
renhetern a som fann s av de fö rsta 70
Vampi re va r så uppmuntrande, att yt
terli ga re bestä lln ing gjordes av 3 10
fl ygp lan 1949. Vampire-p lanen förde
lades på F 4 på Frösön, F 8 i Barkarby,
F 9 i Säve uta nför Göteborg, F 10 i
Än ge lholm, F 15 i Söderh amn oc h
F 18 iTullin ge .
En attac kvarian t ti lIdelades F 7 i Så
tenä s i Västergötl'and och F 14 i Halm
stad. Efte r avs lutad tjän st i frä msta lin
jen b lev Vampire, som gick un der
betecknin gen J 28, "degraderad " till
sko lflygpl an på Ljungbyhed. Dä r har
den fl ygfostra t mängder av elevkullar.
En tvås its ig version (2 8e) ans kaffad es
1953 oc h blev fl ygvapn ets fö rsta jet
sko lp lan.

I

• • J 28 Vampire var dock inte det
enda flygp lan vi anskaffade från Sto r
bri ta nnien vid denna ti d. Tyska oc h
br itti ska erfa renheter hade pekat på
nattjaktens stora betydelse. Ur över
skottsl ager kunde fl ygvapn et 1948 be
ställ a ett antal brittiska M osquito i
na ttjaktversion . De inköpte s i 60
ex emp lar oc h p lacerades v id F l i
Västerås. J 30, som M osquito be
nämndes i flygva pn et, blev inte helt
lyckad . Den drabbades hos oss av
många have rier. M en så va r oc kså en
del brittiska stri dsfl ygplan som tag its
fram fö r krigsbruk blott dim ensio nera
de för en rel at ivt kort li vslä ngd. Ann at
gä lld e ju för oss .
En ann an anskaffnin g från Storbri
tanni en va r spaningsflygpl anet Spitfire
i versionen Mk XI X, som fi ck beteck
nin gen S 31. Sverige köpte 50 exem
pl ar. Det var jak tversion en av Super
ma rin e Spitfire, som till sa mman s med
Haw ker Hurrica ne vunnit demokratin
åt Europa i "S laget o m Storbritanni en"
somm aren oc h höste n 1940.

Luftbevakninp
och stridslednmg
Nyan skaffningar till flygva pn et vid
denna tid var in te enbart fl ygpl an. Lär-

dom från Engl and hade hos fl ygvapn et
in präntat betyde lse n ave n funkti o nell
luftbevakning oc h stri ds ledning. Re
da n 1944 fick fl ygvap net till gå ng till
ra darstati o nerna ER III B. Kort tid däref
ter byggdes strid slednings- oc h luftbe
vakn i ngscentra ler.
Luftbeva kni ngen
sorterade då under arm en men hade
alltfö r sto r fördröjning fö r att motsva ra
fl ygvap nets be hov. Huvuduppgifte n
fö r arm en va r alarm erin g av c iv il be
fo lkningen oc h inte stöd åt flygstri ds
kraftern a. Flygvap net öve rtog luftbe
val<ningen från arm en 1948 .
M ed rada r oc h optisk lu ftbevak ning
- det se nare för övri gt ett system som
Sveri ge i vi ssa grunddelar behåll er än
id ag för täc kning på låg höjd oc h för
att rapp orte ra v issa händelser på mar
ken - lades gru ne/en ti II da gens STRI L
system so m -i datoriserad fo rm är en
utveck lin g av det allra fö rsta strids led
n i ngs- oc h Iuftbeva kn i ngssystemet.
U nder 50-ta let va r fl ygva pnet so m
al lra störst. Den stora kva ntiteten flyg
materiel va r oc kså av mycket god kva
litet. Som ett kuri os um kan nämnas att
dåvarand e fl ygva penchefen
Bengt
Nordenskiöld vi d den här tiden an såg
att 50 fl ottilj er var ett m inimum för
Sveri ges försva r! (Med tre d ivisioner/
flottilj uppn ås antal et l S0 ! Idag jr fl yg
va pnet på väg in i en organi sa ti o n be
stående av sex fl ottilj er = 12 13 divi
sion er ... )

a

Amerikanska NA-16 licenstillverkades i Sverige och gjorde som avancerat skolflygplan (Sk 14)
tjänst på Ljungbyhed under åren 1939-49. Med Sk 14 kunde man för första gången öva instrument·
flygning på ett ändamålsenligt sätt. Sk 14 ersattes av snarlika Sk 16.

12

F/ygvapenNytt nr 3/96

Saabs skolflygplan Safir förekom i olika versioner i flygvapnets tjänst från 1952 och fram till 1993,
då den sista togs ur tjänst. Som Sk 50 på LjungbyIled har den fostrat tusentals flygelever. Idag åter
finns många av Safirerna i flyg vapnets flygklubbar. Här en rote över kända elevtrakter, Herrevads
kloster i Skåne.

• • Slu te t av 40-talet oc h börj an av
50-ta let va r en orol ig ti d . Korea kri get,
blockaden av Berlin oc h nedskjutnin g
en av obeväpnade svenska transpo rt
fl ygplan över Ö stersjön skapad e stora
rubrik er i tidningarn a. Det kall a kri get
had e inletts. Den gå ngen drog man i
Sverige konsekvense rna av det osä kra
utrikes po litiska läget. På Saab arbeta
de man för fullt med " Proj ekt 2001 ",
det som 1948 bl ev J 29 Tunnan - Väst
europas första operativa jetfl ygplan
med pilvin ge. Fl ygpl anet hade red an
1945 lega t på ritbo rden i Linköpin g.
Efter en intensiv provflygningspe
riod levererades su ccess ivt 22 4 plan
av den första versio nen. Återigen bl ev
det F 13 som fi ck svara för introduk
tion en av någo t nytt. I omvärlden var
det bara amerik anarnas F-86 Sabre
och rys sa rnas MiG- 'I 5 som kunde
mäta sig med J 29. Svenskt fl yg had e
på ti o målmedvetn a år svin ga t sig upp
på värld stoppen ifråga om modernitet.
Det var en bedrift som väc kte beund
ran oc h resp ekt i omvärlden .
J 29 kom att utvecklas i många o lika
version er och ti liverkas i nära 700
exempl ar. Förutom jaktplan bl ev fl yg
plan stypen oc kså attack- och spa
ningsfl ygpl an. N ästan all a svenska
flottilj er kom att tilldelas J 29. Tunnan
FlygvapenNyl1nr 3/96

var ett bitvis svå rfluget flygpl an. M en
det bl ev ett slagkraftigt stri dsi nstru 
ment när pil otern a väl var in fll ugn a.
Tunn an som dagjaktpl an kom i bör
jan av 50-tal et att kompletteras av ny
an skaffade J 33 Veno m som nattj akt
pl an. De av trä tillverkade Mosquito
börjad e bo kstavligen gå upp i lim
nin ga rna . Vid den här ti den had e
också det so m vi idag kall ar incident
beredsk apen kommit igå ng. Det var
huvudsakligen tre fakto rer som konsti
tu erade in c identberedskapen, enkan
nerligen nedskjutningen av de svenska
transpo rtflygpl anen (en TP 4 7 Catali
na/Canso oc h en TP 79/ DC-3 ) över
Ö stersjön 1952, J 29 Tunn an och nya
stridsl edningsrada rn PJ 21, som köpts
från
Storbritanni en.
D yg net
runt, året runt, fann s startkl a
ra jaktplan beredda att
starta om något okänt
"eko" vi sade sig på
rada rskärm arna .

Nya flygbaser
Nytt för efterkri gstid en
var också utbyggnad en
av bassystemet med väg-

baser, något so m fl ygvapn et var pi on
järer med i världen. Vanli ga landsvägs
stumpar rätad es ut och förstärktes och
kunde på så sä tt tj äna som start- och
landningsban or. Även isarn a på våra
sj öa r användes för basering. Det gick
alldeles utmärkt trots de heta jetstrå
larna .
Även v id Krigsflygs kol an i Ljun gby
hed gjorde jetdriften sitt intåg. Arbets
hästen SK 16 fördelades på fl ottiljern a
som sa mbandsplan oc h ersa ttes som
sko lflygpl an typ 2 av Vampire i en
oc h tvås itsiga version er. De ensitsiga
var pension erade J 28 B, medan de
tvås itsiga (28 C) huvudsakli gen nyköp
tes från Storbri ta nnien, där de had e
beteckningen T 55. Vid ungefär samma
tid ersattes skolflygplan typ 1
SK 25 BLicker Bestmann av
SAAB 91 Safir, som fi ck
betec kningen SK 50.
Safir är svensk flyg in
dustri s stö rsta ex port
fram gå ng hittills efter
Saab 340, om man
se r till anta,let försål
da fl ygplan oc h anta
let mottaga rl änder.
• • Under 195 2 flögs
vid Saa b för första gån g- ~
13

Tack vare goda förbindelser med engelsmännen under krigsåren fick Sverige som ett av de första
länderna utanför samväldet köpa reajaktplanet De Havilland Vampire. De första levererades som
maren 1946, alltså för precis SO år sedan! Över 400 köptes. När de i mitten av SO-talet tjänat ut
som krigsflygplan blev de skolflygplan vid F S.

en två plan som skulle få stor betydel
se för flygvapnets fortsatta utveckling.
D et ena var A 32A Lansen, attackpla
net som var det första svenska flygplan
som överskred ljudhastigheten. Det
andra var 210 Draken - ett nedskalat
experimentplan
med dubbeldelta
vinge som sedermera fick lämna sitt
namn till sin mera fullgångna store
bror J 35, som provflögs 1955.
J 35 Draken var konstruerad mot
bakgrund av den tidens hotbild som
var högtflygande bombflygplan. At
tackflyget dimension erad es att möta
invasionsflottor långt ute till havs. Vid
50-talets slut had'e Lansen tillförts
attackflottiljerna F 6 i Karlsborg, F 7 i
Såtenäs, FI7 Kallinge och F 14 i
Halmstad. En särskild alIvädersjaktver
sion, J 32B, fanns vid F 1 i Västerås
och F '12 i Kalmar. Även en spanings
version, S 32C, tillverkades. Nära 450
Lansen byggdes.
För att täppa till skarven mell an J 29
Tunnan och J 35 Draken anskaffades
120 brittiska jaktplan av typen Haw
ker Hunter, som inledningsvis fördela
des på flottiljerna F 8 och F '18 i stock
holmsområdet. J 34 Hunters och J 35
Drakens goda prestanta krävde en
motsvarande utveckling av strilsyste
met. Det kom att ske genom att de för14

sta storradarstationerna PS-08 tillför
des. Radarn hade en räckvidd på över
40 miloch kunde alltså nå över Öster
sjön, något som gav erforderl ig förvar
ning om ett eventuellt anfall skulle
komma från det hållet. Samtidigt som
flygvapnet moderniserade stridsled
ningen behöll man den gamla beprö
vade optiska luftbevakningen. Detta
var nödvändigt för att i vårt lands ofta
kuperade terrång kunna upptäcka låg
flygande flygplan.
Stri Isystemet, bassystemet och de
moderna flygplanen gjorde att flyg
vapnet i skarven mellan 50- och 60
talen var ett av de kvalitativt och kvan
titativt mest framstående flygvapnen i
världen, dessutom det fjärde i storleks
ordning efter USA, Storbritannien och
Sovjetunionen. Lite fantastiskt kan
man tycka, men Sverige befann ju sig
med en 200 mil lång gräns mitt emel
lan två rivaliserande pakter, WP och
NATO. Denna höga försvarsgard kom
att utgöra en stabiliserande faktor i
Nordeuropa.

Flygvapnet minskar

Transportflyget
Medan

stridsflyget

förstärktes

modern materiel försumm ades trans
portflyget. Det bestod aven blandning
av olika äldre typer. Ekonomin tillät
dock inte annat. Ryggraden utgjordes
av fP 79 (DC-3 i m i I itärversionen C
47) med ursprung från 30-tal ets mitt.
Andra transportflygplan under 50-talet
var TP 46 Dove och TP 47 Canso
(också kallad Catalina). För försöksut
provning av jetmotorer av svensk till
verkning användes en tid TP 80 Avro
Lancaster, som då var flygvapnets störs
ta flygplan. Anskaffning skedde också
av den ävenledes brittiska Percival
Pembroke (med ett tiotal bakåtriktade
säten!). Svensk beteckning var TP 83 .
Från Storbritannien köptes även två
TP 52 English Electric Canberra för
användning som signalspanings- och
målflygplan.
'1965 levererades det första av flyg
vapnets tunga transportflygplan TP 84,
d v s amerikanska C-130 Hercules.
Anta let Hercules har successivt vuxit
tdl dagens åtta flygplan.

med

I början av 60-talet stod flygvapnet på
topp . Men trots att det "kalla kriget"
FlygvapenNytt nr 3/96

fortsatte med bland annat Berlin-kri
sen 1961 och Kuba-krisen 1962 påbör
jades organisationsminskningar med
nedläggningar av flottiljer och indrag
ningar av flygdivisioner. F 2 i Häger
näs och F 14 i Halmstad drabbades
först när de förlorade sitt flyg och istäl
let blev skolor. Flygvapnet fick dock
under denna brydsamma tid sina för
sta luftvärnsrobotar, den brittiska
Bloodhound \I (RB 68) för att bemästra
de högsta höjderna och det ökande
störhotet. Robotarna återsåldes dock
av finansiella skäl efter något tiotal år
till Storbritannien, där de kom att
tjänstgöra i örikets luftförsvar under
ytterl igare 15 år!
Under 6O-talet omprövades även
flygvapnets stridsuppträdande. Nu
handlade stormakternas stategi inte
primärt om massiv vedergällning med
kärnvapen utan om valmöjligheter
med konventionella stridskrafter. Det
alltmer uttalade låghöjdshotet med
attackflygplan och lågtflygande bomb
flygplan gjorde att Draken fick en ny
roll som jaktplan i alla höjdskikt och
stridsledningen kompletterades med
särskilda ,låghöjdsradarstationer mon
terade på höga master. Dessa fick
beteckningen PS-15. Det nya skolflyg
planet SK 60 från Saab fick i mitten av
70-talet en andrahandsroll som lätt
attackflygplan, bland annat för sam

verkan med markstridskraf
ter.

Viggen-systemet
1967 provflögs på
Saab det flygplan som
under 70-, 80- och 90talen skulle utgöra rygg
raden i flygvapnet och
försvaret. Det var flygplan
37 Viggen som var ett
halvsteg på vägen till dagens enhets
flygplan. Först kom attackens AJ 37,
som successivt under 70-talet ersatte
A 32A Lansen. Attackviggen följdes av
olika versioner för spaning och jakt.
Viggen utgjorde ett värdefullt kvalita
tivt tillskott som i viss utsträckning
kompenserade den fortsatta bantning
en av flygvapnet. Jaktflotti Ijerna f 8 i
Barkarby, F 9 i Säve/Göteborg och
senare F 3 på Malmen, spaningsflottil
jen F 11 i Nyköping, jaktflottiljerna
F 12 i Kalmar och F 1 i Västerås drogs
in, i nämnd ordning. Antalet jaktdivi
sioner minskades med två tredjedelar
och attackdivisionerna med hälften.
Trots en orolig värld.
Den vidareutvecklade Draken-ver
sionen J 35F utgjorde när den var i
tjänst ett tillskott i flygvapnet som med

förde att det svenska lUft- t
försvaret var ett av Väst
europas bästa. J 35F,
med sina radar- och u:
IR-robotar och inte- -=
grering i stril, började
tillföras redan 1965. 
F 13 i Norrköping blev
först och därefter följ- j,'_
de F l, F 3, F 10 och
F 12. Omfördelningen
av plan i samband med
förba nds i nd ragn i nga r
gjorde att även F 16 och
F 17 fick J 35F. Idag återstår dock bara
två aktiva Draken-divisioner, vilka båda
är samlade vid FlO. F-versionen modi
fierades under senare hälften av 80
talet till en modernare version be
nämnd J (= alfabetets tionde bokstav =
FlO .. !). Tidigare versioner av Draken
har funnits vid alla flygvapnets jakt
flottiljer utom vid nedlagda F 8 och
F 9 och den till attack ombeväpnade
F 15 i Söderhamn.
Totalt byggdes drygt 600 Draken,
varav cirka 60 gick på export till Dan
mark och Finland. 25 modifierade
J 350 har senare sålts till Österrike,
där de fortfarande gör god tjänst (på
90-talet i vapenförbättrat skick).
Men inte bara Draken är en trogen
arbetshäst. Lansen, som alltså flög för
första gången 1952, flyger också fort- ~

i

Flygvapnets incidentberedskap konstituerades av tre faktorer: den s k Catalina-affären 1952, radar
stationen PI-21 och Saabs nya jaktflygplan I 29 Flygande Tunnan som började tillföras 1953. I 29
var västeuropas första pi/vingade flygplan och imponerade stort på omvärlden, 661 exemplar bygg
des; hittills största antalet tillverkade plan av samma typ i Sverige. - Enligt bi/dupphovsmannen är
detta det flygplan som idag kallas Gul Rudolf och flygs musealt av F 10.
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farande - huvudsakligen som mål
respektive störflygplan i utbildnings
syfte vid FI6M pa Malmen. (Snart ar
det dock Viggens tur att ta över den
verksamheten.)
• • På skolflygplanssidan inträffade
under 70-talet den förändringen, att
den skotska Bulldog med beteckning
en SI< 61 från 1971 kom att ersätta SK
50 Safir. De senare utportionerades på
förbanden som sambandsflygplan och
kom därmed att successivt ersätta
SK 16.
Transportflyget kompletterades med
flera nya typer för skiftande ändamål. I
raden kan nämnas två TP 85 Caravelle
för signalspaningsuppgifter, två TP 86
Sabreliner (provflygplan vid FMV:
Prov) och två inhyrda TP 87/Cessna
404. Under senare delen av 80-talet
anskaffades två TP 88/Metro III (av
vilka fortfarande en är i tjänst), tre
TP l 01/Beech Super I<ing Air samt ett
särskilt "VIP-flygplan" TP 100/ Saab
340B. Senaste tillskotten är en
TP 102A Gulfstream IV för kungahu
sets och regeringens flygtransportbe
hov samt två S 102B Korpen signal
spaningsfrygplan, vilka om ett par år
skall ersätta TP 85. Order har också
tecknats för sex S 100B Argus/Saab
340 flygande spaningsradarstationer.
• • 1984 tillkom Trafikflygarhögsko
lan (TFHS) som i flygvapnets regi
utbi Idar pi loter för det civi la flygets

behov i syfte att motverka rekryteri ng
från militärflyget. Bakgrunden är att en
militärpilot kostar cirka åtta miljoner
kronor att utbilda, vilket är en bråkdel
av kostnaden för den anpassade trafik
flygarutbildningen vid TFHS. I slutet
av 1994 antogs utbildningen vid TFHS
vara till ända eftersom regeringen
drog in anslaget med motivet att det
inte längre fanns behov av civila pilo
ter. Utan pengar ansåg sig inte ÖB
kunna driva skolan vidare . Nu har
emellertid reg eringen fått "kalla fötter"
och låter utreda TFHS på nytt eftersom
det förväntas ett stort civi It pi lotbehov
under de kommande åren. Den utred
ningen borde enligt flygvapnets me
ning ha gjorts innan anslaget ströks.
TFHS lär behövas framgent.

Helikoptrar
Det var marinen som var dåvarande
Krigsmaktens helikopterpionjärer. Bris
ten på pi loter gjorde dock att de i
betydande omfattning vände sig till
flygvapnet, som bidrog med ett stort
antalomskolade före detta fältflygare.
Det var på 60-talet som helikoptrar
började tillföras flygvapnet, om än i
blygsam omfattning. De stora tillskot
ten kom framförallt under 70-talet.
Det huvudsakliga användningsområ
det var flygräddningstjänst för att er
sätta bland annat amfibieflygplanet

TP 47 Canso (Catalina), men också för
att tillfredsställa markteleorganisatio
nens behov av snabba reservdelser
sättningar.
Helikopterrepresentationen i flygvap
net blev inledningsvis HKPINertol 44
(två vid F 8) och HKP 2/Sud Aviation.
Alla har gått ur tjänst. HKP 3/Agusta
Bell 204B gör ännu under några år
tjänst i den lokala flygräddningen. I ett
försök att samordna armens och flyg
vapnets helikopterverksamhet anskaf
fades HKP 9/MBB 105, som dock
visade sig inte motsvara flygvapnets
krav vid flygräddningsuppdrag.
Det senaste tillskottet är HI<P 10
/Aerospatiale AS.332 Super Puma
som i början på 90-talet började ersät
ta 14 HKP 4Nertol 107 i den regiona
la flygräddningstjänsten. Nu finns tolv
H KP 10. De bemannas med både fast
anställda och värnpliktiga ytbärgare.
Deras insatser för bl a det civila sam
hället har väckt stor uppmärksamhet,
även internationellt.

Flygvapnet i strid
Vid två tillfällen har flygvapnet varit i
strid. Det första var under vintermåna
derna 1940, då det svenska frivilligför
bandet F 19 under finska vinterkriget
sattes in i striderna i non'a Finland.
Det andra var under Kongokrisen
1961-63.

För signalspaningsändamål inköptes 1959 två exemplar av den klassiska brittiska English
Electric Canberra, som fick beteckningen TP 52. Typen användes också för vissa materiel
prov. Den stora vingen gjorde att Canberra hade goda höghöjdsprestanda. - Här landning på
F 8/Barkarby.
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Saab 32 Lansen provflögs i atfackutförande 1952. Som övningsstörare och må/dragare, J 32
D/f, i målflygorganisationen flyger fortfarande cirka 20 Lansen, som är modifierade J 328.
Typen har alltså närmare 45 år i tjänst, något som måste vara snudd på rekord.

När Finland anfölls av sovjetiska
trupper i november '1939, var landet
då Iigt rustat för ett försvar mot ett så
massivt anfall. Övergreppet upprörde
omvärlden. Många länder sände hjälp,
främst i form av krigsmateriel. Flyg
vapnet skänkte några föråldrade jakt
plan, bl a av typ J 7 Bristol Bulldog, i
ett tidigt skede. Ganska snart gav
emellertid regeri ngen flygvapnet tillå
telse att organisera ett frivilligt förband
till Finlands hjälp. Under några veckor
kring julen 1939 skedde förberedel
serna, som skulle resultera i F 19,
F 19 baserades i Kemi-området i
norra Finland. Denna del, nästan hal
va Finlands yta , var så gott som oför
svarad mot luftangrepp. Dit kom drygt
200 frivilliga ur flygvapnet, främst från
F 4 med fyra lätta bombflygplan B 4
Hawker Hart och från F 8 med tolv
jaktflygplan J 8 Gloster Gladiator. 1
januari 1940 sattes förbandet in i strid
och kom att verka till den 13 mars då
vapenstillestånd inträdde, Insatsen var
av stor betydelse; flera sovjetiska
bombflygplan sköts ner. F 19 bidrog
även verksamt ti II att h i ndra de sovje
tiska truppernas framryckning, vilket i
sin tur gjorde att finska trupper kunde
frigöras för att bl a stabilisera läget på
Sal la-fronten. Chef för F 19 var dåva
rande majoren Hugo Beckhammar.
FlygvapenNyll nr 3/96

• • Det andra tillfället när svenskt
stridsflyg sattes in i strid var som
nämnts under Kongokrisen 1961-63.
De resultat som nåddes av den svens
ka flygstyrkan F 22 kom att bli nära
nog avgörande för konfliktens utgång
ti II FN-styrkornas fördel.
Omedelbart efter Kongos självstän
dighet 30 juni 1960 inträffade orolig
heter i landet. Den främsta orosanled
ningen var provinsen Katangas utbryt
ning. För att återställa ordningen i
Kongo och förhindra att inbördeskrig
utbröt, insattes FN-trupp, Häri ingick
en stor kontingent svensk personal.
För att skydda truppen mot angrepp
från det lilla men effektiva katangesis
ka flyget, som disponerade beväpnade
skolflygplan som flögs av vita legosol
dater, ti Ilfördes FN hösten 1961 ett
eget stridsflyg för att utjämna
den luftoperativa obalansen.
I detta ingick det svenska
flygförbandet F 22 som
var utrustat med J 29
"Flygande Tunnan" i
jakt- och spaningsver
sion,
Uppsättandet av F 22
gick mycket snabbt.
Sex dagar efter det
svenska
regeringsbes
lutet att ställa ett flygför
band till FN:s förfogande,

lyfte fem J 29B från Ängelholm och
flög den 1200 mil långa vägen till
Kongo, där de landade den 4 oktober
1961 redo för omedelbar insats.
• • Det primära syftet med F 22 var
att skydda FN:s flygtransporter. Men
uppgiften omfattade även ingripanden
vid markstrider och direkt understöd
av FN:s markstyrkor. F 22 hade att ver
ka under mycket svåra miljöförhållan
den. Avstånden var stora och tillförlit
liga navigeringshjälpmedel saknades i
stor utsträckning. Vädersituationen
präglades av skyfa II, åska och kraftiga
mol nformationer som, omväxlande
med soldis, försämrade sikten, En
månad efter ankomsten ti II Kongo
engagerades F 22 i strider. De all
vari igaste ägde rum i december 1961 .
F 22 lyckades att på mycket
kort tid etablera luftopera
tivt herravä Ide och bi
drog härigenom ti II ett
snabbt slut pJ strider
na, Efter det första
insättandet av det
svenska
frivilligför
bandet i nträffade en
period av relativ stilt
je som skulle vara i
nästan ett år. Under
tiden förstärktes F 22
med ytterligare jaktplan ~
17

Foto: Boris Erixson
~ sa mt två spaningspl an av type n S 29C.
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M ot slutet av 1962 gick det militära

§ oc h po l iti ska läget i Ko ngo mot en

gj

ständi g fö rsä mring med allt va d det
,"" innebar av större ri sk för de sve nska
~ fö rba ndens sä kerh et. De sista oc h av
~ görande stridern a ägde rum krin g ny
~ året 1962/63. Svenskarn a kom ensa m
~ ma att sva ra fö r uppgiften att radera ut
det katangesiska fl yget. Fl ygförb and
~ från Filippinern a, Ita li en och Iran kom
~ av o li ka skäl in te fram i tid . Den neu
tra li seri ng av det ka tangesiska fl yget
som skedde geno mfö rdes sk ickli gt oc h
uta n skada på icke-militära mål. Det
sista bidrog i hög grad till den presti
gev in st fl ygva pn et rö nte i Kongo. Eld
di sc ip linen hos den sve nska fl ygs tyr
kan noterades med beund ran även på
motstånd arsid an .

i

Under tid en i Kongo uppvisa de F 22
ständi gt mer än 90 proce nt tj änstbar
het på fl ygpl anen, någo t so m fö rvå na
de utl ändska betraktare, då man ansåg
J 29 vara byggd för "a rkti ska förh åll an
den". Proce ntsiffran var ett go tt betyg
åt p la nets stora fä ltm äss ighet oc h den
sve nska persona lens goda utbi ldnings
sta ndard . F 22 avvec kl ades på hösten
1963 . Fyra flygpl an fl ögs tillbaka till
Sveri ge medan de resterande var ut
tj änta oc h sprängdes på platsen.
Insatsern a med fri vi II igförba ndet F 22
finn s mera utfö rli gt bes krivna i Flygva
penNytt nu mmer 4/95.

Omorganisation
Fl ygvapnets organi sati on var i huvud 
sa k oförändrad från andra värld sk ri
gets slut fram till den stora reform av
Fö rsvarsmakten som ägde rum i o lika
steg under slutet av 60-talet. För fl yg
va pnets del inn ebar den att Kungli ga
Fl ygförvaltningen ski Ides frå n flygvap
net och bl ev den egna myndi gheten
Försva rets Materi elverk, H uvud avdel
ningen för Fl ygmateri el.
Eskadrarna upphö rde utom fö r at
tac kfl yget, som orga ni serades i Attack 
es kadern med viss t delegerat ansva r
till militärbefälhava rna i södra och mel
lersta Sveri ge samt övre No rrl and . I
dessa m i lo-staber inrättades sä rski Ida
fl ygstridsledarstaber. Jaktfl yget med
dess basorganisation, luftvä rn et oc h
stril o rga nisationen ko m att håll as sa m
man i fyra luftförsvarssekto rer, ledda
av sektorflottiljchefer. Sekto rfl ottil jern a
var F 4/Se NN, F lO/Se S, F 16/Se M
oc h F 2 1/Se ÖN. När sederm era spa
nings- oc h tran sportflyget in ordna des i
Attac kes kad ern anvä ndes ånyå be
nämnin gen Fö rs ta Fl yges kade rn , El ,
med säte i Göteborg. Fl ygvapnets sa m18

Med Ölandsbroll som magnifik bakgrund flyger en rote J 35 Draken från dåvaran
de F Il/ Kalmar flygflottilj. Draken provflögs 1955 och har tillverkats i över 600
exemplar. Den unika "dllbbeldeltall" ger goda låg- och högfartsegenskaper.
FlygvapenNyll nr 3/96

Foto: Berndt Claesson
Ba~sr~~rr,--~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------,

Flygvapnet var först i försvarsmakten med att examinera kvinnliga officerare. Året var 1981. Flyg
vapnet har nu kvinnliga officerare i al/a yrkesfacken, inklusive fJygfacket.

lade ledning skedde dock fortfarande
från flygstaben i Stockholm.
Omorganisationen var delvis beting
ad av den krympning av flygvapnet
som inletts under 60-talets senare år,
föranledd aven delvis förändrad hot
bild men också av ekonomiska skäl.
Flygvapnets styrka i början av 90-talet
var cirka 8.500 personer i fredstid, in
beräknat värnpliktiga under grundut
bildning samt ungefär 400 stridsflyg
plan i främsta linjen.

Nuläget
1994 kom nästa stora omorganisation
att äga rum. Den innebar att E l av
vecklades och att luftförsvarssektorer
na ombildades till flygkommandon.
Utvecklingen styrdes delvis av att flyg
planens rolluppträdanden successivt
upphörde, något som också återspeg
lats i flygslagsbeteckningarna JA, AJ
och AJS. JAS 39 Gripen är den slutliga
bekräftelsen.
Från flyghistorisk synpunkt kan det
vara i ntressant att notera, att flerrolls
uppträdande diskuterades redan för
Viggen-systemet. Det visade sig emel
lertid att elektronikutvecklingens dåF/ygvapenNytt nr 3/96

varande tekniska nivå inte medgav en
sådan lösning. Samma erfarenhet gjor
des också i USA med F-111 och
rörande den europeiska samproduk
tionen MRCA (Multi Role Combat Air
craft), som sedermera blev Tornado.
• • Trots nedskärningar har flygvap
net i dagsläget ('1996) en imponerande
styrka jämfört med omvärlden. En Iigt
de senaste uppgifter som flygvapnet
redovisat till OSSE (Europeiska sä
kerhetsorganisationen i Wien) har flyg
vapnet 353 stridsflygplan - att t ex
jämföras med Storbritanniens cirka 450.
F 4 har JA 37 Jaktviggen. Krigsflyg
skolan F 5 har SK 60 samt trafikflygar
högskolans (TFHS).SK 61 Bulldog och
Piper PA-31 Navajo. F 7 har
AJS 37 och successivt allt
fler JAS 39 Gripen. Vid
F 10 finns en AJS-division
samt våra återstående
två divisioner J 35J
Draken. Ytterligare två
J 35-divisioner ligger i
"malpåse". Nedlägg
ningshotade F 15 har
både AJS- och skolver
sionen av 37 Viggen.
Den sista flottiljen som
fick JA 37 är F 16. F 17

har två divisioner Jaktviggen. Vid F 21
i Luleå finns två divisioner JA 37 och en
AJS-division . Den lätta attackversionen
SK 60 B/C har baserats vid F 16 (men
utgår före år 2000) och tunga
transportflyget är förlagt ti l l F 7. Ren
odlade skol·förband är FI4 i Halmstad
med Officershögskolan (FOHS), Bas
befälsskolan (BBS), Flygvapnets Tek
n iska Skolor (FTS) och Informations
teknologiskolan samt F 20 i Uppsala
med
Flygvapnets
Krigshögskola
(FKHS), Flygbefälsskolan (FBS), Tolk
skolan som är gemensam för försvars
makten (TolkS), Stridslednings- och
tuftbevakningsskolan (STRILS) samt
Underrättelseskolan (UNDS).
Både F 5 och F 14 är nu nedlägg
ningshotade varför skolorna
sannolikt måste omlokali
A~
seras. På Bromma i Stock;!. V..i'\
holm ligger tillsvidare
V~
flygvapnets transport
flygenhet, som sor
terar under F16. På
anrika Malmen ligger
(ä n så länge) målflyg
divisionen med sina
ombyggda jakt-Lansar
J 32B, J 32D (måldraga
re) och J 32E (övnings
störning).

GVA ]J

19

~

r

I
=

I

J

81andgrupper har utgjort en
särskild attraktion vid flygvap
nets flygdagar de senaste åren.
Planen har ofta kommit från
försökscentralen (FM V:Prov)
på Malmen. Split-up-knippet
på bilden är fr v: J 328 Lansen,
JAS 39 Gripen, JA 37 Viggen
och nederst J3SF Draken.

Foto: Jahn CharleviIIe

Flygstaben upphörde som egen
myndighet 1994. Reducerad ti II hä,lf
ten ingår den numera som flygvapen
ledningen i Försvarsmaktens gemen
samma högkvarter (HKV).
• • Det ligger utanför temats ram att
spekulera i kommande organisations
förändringar. Klart är emellertid att
flygvapnet inom den närmaste tiden
tvingas minska sin organisation radi
kalt. Med gälilande planeri ngsdi rektiv
från regeringen kommer sannolikt tre
flottiljadministrationer att avvecklas
och antalet divisioner att reduceras ti II
12 eller 13. Flygstridskrafternas taktis
ka ledning kommer också att omorga
niseras.
Om detta vet krönikören vid flyg
vapnets 75-årsjubileum år 2001 säkert
mera att berätta.
•

20

et var genom privata initiativ
snarare än genom militär
eller politisk klarsyn som det
militära flyget föddes i Sverige.
Redan 1911 skänkte bryggeridispo
nenten Otto Neumiiller ett flygplan
av typen Bleriot till flottans höst
manöver under förutsättning att
hans svärson, löjtnant Olof Dahl
beck, fick flygutbildningen bekos
tad av staten. Så bestämdes. Dahl
beck gjorde den första m i Iitära flyg
ningen i Sverige den 3 februari
1912 på Värtans is utanför Stock- ~
holm, ett flyghistoriskt märkesda
tum. Samma år skänkte också Svens
ka Aeronautiska Sällskapet ett flyg
plan till armen mot det att staten
också åtog sig att införskaffa ett
flygplan. Typerna som anskaffades
för armens flygväsende var N ieu
port IV och Breguet C-l, vilka fick
de svenska beteckn i ngarna M 1
respektive Bl.
Marinens flygskola kom att för
läggas till Oskar Fredriksborg invid
Vaxholm fram till första världskri
gets utbrott. Då flyttade man till
Horsfjärden sydost om Stockholm
samt till olika platser runt om i lan
det för neutralitetsvakt. Flygplan

D
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Ylva net 70 år
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Jubileumskonsert, Berwaldhallen/Stockholm

12-13/3

Kontaktkonferens "Människan i Gripen", F 7

1/6

Jubileumsboken distribueras

9/6

Invigning av GripenCentrum/F 7

15/6

Flygdag - F 4 70 år

1/7

Stockholm
MinneshalleniTre Vapen
Mottagning/Karlbergs slott

D
D

13-16/8

Internationellt Seminarium"Air Power", linköping

25/8

Huvudflygdag - F 5 70 år

under solen, således! Det marina
flygets uppgifter var främst att
bedriva spaning.
Armens flygverksamhet inordna
des under Fälttelegrafkåren. Den
kom från början att ha organisatorisk
stadga och därmed förutsättningar
för en god utveckling. Efter att ha
varit förlagd till Axvall i Västergöt
land under sommaren 1912 flyttade
flygverksamheten till den gamla
vapenövningsplatsen Malmen strax
Sveriges
förste militäre pilot: Löjt utanför Linköping. Här kom flyget
nant Olof Dahlbeck,
att utvecklas såväl under armen
Flottan.
som med hjälp av den så kallade
flygbaronen, friherre Carl Ceder
ström, som dreven privat flygskola
där.
Armens 1914 besl utade och
1916 inrättde flygkompani kam
inte enbart att flyga vid Malmen.
Det deltog också vid olika land
skapsmanövrar runt om i landet.
Inledningsvis bedrevs liksom vid
marinen endast spaning. Så små
hade man inte behövt köpa utan er
ningom tillkom såväl bomb- som
hållit som gåvor, dels från enskilda,
jaktflygplan. Flera flygplan köptes
dels genom insamlingar. Flygskolan
från utlandet. Till viss del licenstill
kom under krigsåren att ändra
verkades emellertid några typer i
namn ti II marinens flygväsende.
Sverige. Vid Flygkompaniets verk
Efter kriget förlades verksamhe
städer på Malmen gjordes också
ten till Hägernäs strax norr om
vissa framgångsrika konstruktioner
Stockholm samt till Karlskrona.
- t ex övningsplanet Ö 1 Tummeli
Den marina flygverksamhet som
ten, i flygarkretsar även kallad
dittills bedrivits vid Galärvarvet på
"Lisa" eftersom typen hade viss
Djurgården i Stockholm tvingades
benägenhet att tippa över på rygg 
samtidigt också flytta, under förebä
i luften.
•
randen av bullerskäl. Intet nytt
Lennart Berns

FlygvapenNyllllr 3/96

21

?if Jämtlands flygflottilj, F 4, numera

.sI

flygvapnets äldsta stridsflygförband,
uppsatt 1926 som Fj ärde flygkåren ,
baserad på Frösön utanför Ostersund.
~ Kåren blev flygflottilj 1936, då utrus
tad med störtbombflygplan, ombe
väpnades ti II jaktflyg 1947. 1967 blev
F 4 sektorflottilj med ansvar för luft: försvaret av Nedre Norrlands militär
- område, vilket upphörde 1993, då
flygvapnet organiseras i flygkomman
F? don. F 4 svarade för det regionala
ambulansflyget 1927-58. Är idag
utrustad med JA 37 jaktviggen och
någrQ helikoptrar.

l.
a

I~

Krigsflygskolan, F 5, Ljungbyhed,
skola för grundläggande flygutbild
ning av flygvapnets och Rikspolissty
relsens piloter. Flygskalkåren upprät
tades 1926 och blev 1936 Flygkrigs
skoian, varvid en aspirant- och kadett
skola tillkom . Namnet ändrades 1943
till det nuvarande i samband med att
kadettskolan bröts ut. Under krigsåren
examinerades 200 piloter årligen.
Under K lyder även Trafikflygarhög
skolan (TFHS), Flygvapnets Vädersko
la (V ÄDS) samt Flygvapnets Flygtrafik
tjänstskola (FFL). F 5:s flygfält är näst
Tempelhof i Berlin världens äldsta
flygplats i bruk. Utbildningen sker
idag direkt på jetflygplan, SK 60.

1956
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Skaraborgs flygflottilj, F 7, är idag ut
rustat med AjS 37 Viggen och JAS 39
Gripen. F 7 tillkom genom 1936 års
försvarsbeslut och lokaliserades till
Såtenäs, Västergötland. Till F 7 hör
även Flygvapnets transportflygenhet
med TP 84 (C-l30) Hereules, som bl a
används internationellt för hjälpflyg
ningar till drabbade områden.

Skånska flygflottiljen, F 10, Iigger i n
till Ängelholm och sattes upp 1940
som jaktförband. Var und er kri gså ren
baserad på Bulltofta i M almö men
flyttades 1945 till nuvarande område,
Barkåkra. Idag är det bara F 10 som är
utrustad med j 35j Draken, men har
även S 37 Viggen. Vid F 10 har sedan
1986 österrikisk personal utbildats i
samband med Österrikes köp av Dra
ken-flygplan . Sedan 1994 är Södra
flygkommandot, FKS, samlokaliserat
med FlO.

Ängelholm

Flygvapnets Halmstadsskolor, F 14,
genomför en stor del av den grundläg
gande utbildningen i flygvapnet av bli
vande officerare i marktjänst samt fack
utbildning för t ex teknisk tjänst. F 14
utgörs av Flygvapnes officershögskola
(FOHS), basbefälsskola (B BS), sam
bands- och stabstjänstskola (FSS), tek
niska sko la (FTS) samt markteleteknis
ka skola (FMTS).
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Södra flygkommandot, FKS

Melle
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Hälsinge flygflottilj, F 15, har sin basering i Söderhamn . F 15 sattes upp
1945 och var Jaktflottilj fram till 1960 §
då ombeväpning till attackflyg ägde ~
rum. H är tillika typinflygningsför
band för all flygande personal på Vig
gen-systemet. F 15 är utrustad med .>;;
AjS och SK 37 Viggen plus helikopter ~
10 Super Puma.
-§I
~

I

Upplands flygflottilj, F 16, Uppsala,
uppsattes som jaktflottilj 1943 på
Ärnafältet norr om Uppsala. Flygvap
nets krigsskola (F 20) är sedan 1944
förlagd inom flottiljens område. U är
idag utrustad med JA 37 jaktviggen,
lätta attackens SK 60 B/C plus några
helikoptrar och transportflygplan. F
16 ingår i Mellersta flygkommandot
(FKM),

Blekinge flygflottilj, F 17, förband för
jakt-, spanings- och helikopterflyg
med fredsförläggning i Kallinge intill
Ronneby, F '17 sattes upp 1944 och
användes i början för marinsamverkan
med bl a torpedflygplan. B blev attack
flottilj 1956, samtidigt som A 32 Lan
sen togs i tjänst. B ombi Idades ti II
jaktflottilj 1973, då två jaktdivisioner
från nedlagda F 3 i Malmslätt över
togs. Är idag utrustad med JA 37 jakt
viggen och räddningshelikopter 10
Super Puma.

Luleå
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Norra flygkommandot, FKN
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Flygvapnets Uppsalaskolor, F 20, ett
av flygvapnets tre skolförband för
utbildning av fast anställda befäl samt
specialuttagna värnpliktiga. Det är
organiserat på fem skolor: Flygvapnets
krigshögskola, Flygvapnets flygbefä ls
skola, Flygvapnets stridslednings- och
luftbevakningsskola, Flygvapnets un
derrättelseskola samt Försvarets tolk
skola. Skolorna är samlokaliserade
med Upplands flygflotti Ij (F 16) i
Uppsala .
Norrbottens flygflottilj, F 21, Luleå,
tidigare Norrbottens flygbaskår. N sat
tes upp 1941 som basorganisation för
flygband avdelade för beredskaps
tjänst i norra Sverige. Omorganisatio
nen till flottilj med ansvar för luftför
svaret av övre Norrland ägde rum
1961. Flottiljens flygfält används även
av civilflyget. Från 1993 ingår N i
norra flygkommandot (FKN). F 21 är
utrustad med JA 37 jaktviggen och
räddningshelikopter 10 Super Puma.
N kommer att bli flygvapnets tredje
flottilj som utrustas med JAS 39 Gri
pen.
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